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Anteckningar samverkansmöte Naturens år 2018-05-03 

Plats: SLU Campus Ultuna, Uppsala.  
 
 
1. Välkomna! Lena Malmström från Centrum för naturvägledning hälsade välkomna. För att 
se vilka som deltog, se listan nedan. Jens Djupa är ny representant för Skansen. 
 
Naturens år har en ny fin logga! Många känner nog igen originalloggan från 2009, nu i 
uppdaterad färgsättning och utan tema, eller årtal i enlighet med nätverkets önskemål. 
Loggan samt riktlinjer för användning mailas till nätverket. De finns också för nedladdning 
på webbplatsen. 
 
2. Nytt från Naturvårdsverket. Berit Oscarsson, chef kommunikationsavdelningen, 
Naturvårdsverket. 
 
 Se bifogad presentation. 

 
3. På gång i nätverket 
Samarbetsförfrågningar och frågor till nätverket i kursiv, understruken stil, för den som 
behöver skumma texten snabbt. 
 
Artdatabanken ser fram emot biologiska mångfaldens dag 22 maj. Inrapporteraing av arter 
sker 15-29 maj. Bioblitz Linné 18-19 maj, Almedalsveckan. Dokumentation av Flora och 
faunavårdskonferensen 2018 finns på hemsidan. 2019 sker konferensen 10 april. 

Bioresurs har en ny webbsida. Nästa nummer av Bi-lagan kommer ut i början av augusti 
och kommer vara inspirerat av kampanjen #hurvetdudet, som bl a Vetenskap & 
Allmänhet står bakom. En engångspublikation kommer ut i höst och ska presentera 
aktuell forskning med fokus på cell- och molekylärbiologi, tillsammans med övningar 
och laborationer. Målgruppen är lärare på grundskolan och gymnasiet samt 
gymnasieelever. I april höll Bioresurs och KRC konferens med inriktning mot nyanlända 
elevers lärande, med tema miljö och ekologi. 

Centrum för biologisk mångfald gör en utställning i gränslandet mellan konst och 
kunskap: Livets träd – trädets liv, vernissage 27 maj Tyresta, Nationalparkernas hus. 
Mångfaldskonferensen 2018 handlar om Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), CBM. 

Centrum för naturvägledning firar 10-årsjubileum med konferensen Naturvägledning 
för framtiden, 8-9 oktober. Välkomna! CNV inventerar och vill gärna ha tips (goda 
exempel!) på naturvägledning som bidrar till förståelse för värdet av tätortsnära natur 
och/eller lokal naturvård, att locka folk ut i tätortsnära natur. Kontakta 
lena.malmstrom@slu.se.  

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/flora-och-faunavardskonferensen/
https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/flora-och-faunavardskonferensen/
http://bioresurs.uu.se/
https://hurvetdudet.nu/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2018-cnv-aktiviteter/konferens-cnv-10-ar/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2018-cnv-aktiviteter/konferens-cnv-10-ar/
mailto:lena.malmstrom@slu.se
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Naturskyddsföreningen arbetar för ett ökat naturintresse. Inför valet genomförman 
bla. med valenkäter.  Riksstämman sker 15 – 16 juni. Naturfalken är en ny utmärkelse 
(”simborgarmärke”) för artkunskap  - pilotprojekt under 2018. 

Naturvårdsverket arbetar med miljömålsdagarna 14 – 15 maj, invigningen av Åsnens 
nationalpark 25 maj, Almedalsveckan och valet. (Se även Nytt från Naturvårdsverket.) 

Skansen tar emot 50 skolklasser på Biologiska mångfaldens dag 22 maj. 25 – 29 mars 
2019 håller man konferens för ca 250 för utbildningsansvariga vid europeiska djurparker, 
om biologisk mångfald, djurvälfärd och -etik. 
 
Skogen i skolan söker finansiering till digitala läromedel om skogens roll i hållbar utveckling. 
Många regionala aktiviteter runtom i landet: Skogsdagar, inspirationsdagar, satsningar på 
att tjejer ska komma ut i skogen.  
 
Studiefrämjandet deltar i Klimatriksdagen 4 – 6 maj, medlemsorganisationernas stämmor 
och Tusen trädgårdar som handlar om ekosystemtjänster. Man livestreamar numera! 

Svenska botaniska föreningen har fått bra gensvar på Vårkollen! Flera års arbete ger 
resultat. Den 8-9 juni håller man botanikläger, i Kinnekulle, för ungdomar 15 – 25. Tipsa 
gärna. Sista anmälningsdag 20 maj. 

Svenska fenologinätverket har just genomfört Vårkollens fenologi-blitz under parollen 
”Hur långt har våren kommit hos dig?”29 april -1 maj. Lärare/skolor har uppmanats att 
få sina elever och uppmana familjer att delta. Historiska platser bjuds in att ta upp 
stafettpinnen. På 700 platser gjordes fenologiobservationer under (delar av) perioden 
1873-1951. Nu skickar vi ut brev till ett stort urval av dessa för att förmå dem att göra 
observationer av vårtecken etc. igen. Det vore kul att samarbeta med 
Hembygdsförbundet och RAÄ kring detta. Kontakta Kjell Bolmgren. 

Svenska hembygdsförbundet har godkänts av Mark- och miljödomstolen som 
miljöorganisation som kan uttala sig om t.ex. vattendirektivet. Arbetar internt med 
organisationsutveckling för att stärka organisationen och särskilt verksamheter av och med 
barn och unga. Deltar i Hela Sverige ska leva och Utenavet, nätverket för 
utomhuspedagogik. 
 
Svenska Jägareförbundet har en ny webbplats där man bl. a. hittar deras utbildningar. 
Man har tagit fram ett nytt utbildningsmaterial för jägarexamen 2019. 
Under Almedalsveckan hålls seminarierna ”Drevet går” om jaktpolitiska frågor 3 juli, samt 
”Makten eller jakten?” om relationen stad – landsbygd. Seminarierna livestreamas. Snart 
inleds fyra viltmatprojekt, t.ex. ”En vild vecka i skolan” då viltmat serveras och lärare i 
naturvetenskapliga ämnen erbjuds fördjupningsmaterial. I projektet Jakten på framtiden 
har olika delar av organisationen olika mål för att främja naturvårdsintresse hos olika 
målgrupper. 
 
Västkuststiftelsen samordnar Kustleden och Bohusleden. Arrangerar strandstädning med 
hjälp av Strandstädarkartan för skolor. 11 kommuner ska städa. Samarbetar med 
Länsstyrelsen om Gröna jobb. 
  

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kronprinsessan-tog-medalj-i-artkunskap
http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018/
mailto:Kjell.Bolmgren@slu.se
https://jagareforbundet.se/
http://renkust.se/
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4. Aktuellt hos aktörer, viktiga datum 
Listan fylldes på, se lista längst ner i dokumentet.  
 
5. Medborgarforskning 
Kjell Bolmgren berättade om Svenska fenologinätverkets arbete med medborgarforskning, 
inte minst Naturens kalender som samlar in data genom långsiktig miljöövervakning, 
kampanjer och massexperiment. Medborgarforskning är ett utmärkt sätt att samla in stora 
mängder data. Validering, kvalitetskontroll är viktigt. Tillsammans diskuterade vi också hur 
medborgarforskning med fördel kan användas av organisationer för att stärka interaktionen 
med sina medlemmar.  
Ett tips till intresserade är att arbeta med medborgarforskning som en studiecirkel. 
Studiefrämjandet kan ge fortbildning och material.  
Medborgarforskning får inte vara tråkigt! Man ska kunna delta direkt och på plats. Det ska 
vara lätt att göra rätt. Tekniken (deltagande via mobiltelefon) hjälper och bör utformas för 
att vara användarvänlig. 
I samband med lunchen  
 
 
6. Workshop: Friluftslivets år 2020 
Christina Frimodig, Svenskt Friluftsliv, höll en workshop för att samla tankar och idéer kring 
hur Friluftslivets år 2020 skulle kunna se ut och hur kan friluftslivets aktörer skulle kunna 
jobba tillsammans. Detta med anledning av att Svenskt Friluftslivjust nu genomför en 
förstudie kring dessa frågor, på uppdrag av Naturvårdsverket. Vi diskuterade frågor som hur 
våra respektive organisationer skulle kunna vara delaktiga, vad som bör uppnås och 
målgrupper för ett sådant år. Vilka aktiviteter ska vi genomföra? Kan vi få fler att uppleva 
naturen och lyfta friluftslivet under ett Friluftslivets år 2020?  
Vi diskuterade också hur nätverkets (Naturens års) roll kan se ut inför och under ett 
friluftslivsår.  
 
 Se bifogad presentation. 

 
Resultat från workshopen 
 
Naturens års roll eller organisationernas roller i Friluftslivets år 2020? 

• Organisationerna kan visa värdet av naturen och naturvård 
• Föreningar kan besöka skolor 
• Friluftsdagar 
• Nationell friluftsdag – på arbetsplatser, skolor, Aktiviteter hela dagen, Satsa på 29 

april när det är friluftslivets dag 
• Ganska gott om tid på oss – möjlighet att nå ner i organisationerna 
• Skansen – kan man jobba med friluftslivet inomhus? – ja kring kunskap och sen gå 

ut 
• STF – jobba med andra organisationer 
• Gärna oväntade samarbeten – pusha så det blir en häftig mix, ex vi segelklubbar 

och fågelskådare, klipp dig i skogen 
• Naturvårdsverket kan skapa uppmärksamhet, jobba med politiker, skapa 

samarbeten, sova ute 
• Kändisskap viktigt 

https://www.naturenskalender.se/index.php
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• CNV – kompetensutveckling kring naturvägledning, gör er vanliga verksamhet och 

lägg till naturvägledning 
• Studiefrämjandet jobbar också med kompetensutveckling 
• Ta fram material för organisationer att använda 
• Jobba med app – ge uppdrag i naturen 
• Är processen viktigare än resultatet? 
• Hitta ett flexibelt sätt att jobba? 
• Ta med biologisk mångfald + miljömålen (en del blir skraja för miljömålen) 
• Vår natur står sig bra – kan vi konkurrensutsätta vår natur? 
• Hoppas att Friluftslivets år 2020 blir av! Gemensamma kampanjer, konferenser, 

utbildningar regionalt och nationellt – det kan Naturens år-nätverket göra 
tillsammans.  

• Provsova utomhus nästa Naturens år-möte? 
 
Prioritering av aktiviteter 
 
Stor effekt och lätt att genomföra 

• Gemensamma fortbildningar 
• Media och sociala medier 
• Udda par 
• Allt som redan görs 
• Kommunikation genom våra egna kanaler 
• Inventera befintliga aktiviteter, haka på – hänga på redan befintliga kampanjer 
• Vårkollen, höstförsöket – kampanjartade uppdrag 
• Publikskräpkampanj: Sverige kollen  

 
Lätt att genomföra och liten effekt 

• Stämpla med logo 
 
Liten effekt och svårt att genomföra 

• Tryck-cakes 
 
Svårt att genomföra, stor effekt 

• Udda par 
• Friluftsdagar för vuxna 
• Appar 
• En friluftsdag för alla (ej samma dag) 
• Gratis friluftsstövel vill dela  
• Nå ut i alla kommuner 
• Evenemang av lokala föreningar 
• ”SLÅ NORGE” 

 
Vad vill vi uppnå? 
 
Utgångspunkt:  

• Flera människor får möjlighet att pröva på och i förlängningen långsiktigt utöva 
friluftsliv 

• Friluftslivets värden kommer på agendan i samhällsdebatten 
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• Kunskapen bland beslutsfattare om friluftslivets bidrag till samhället har ökat 

 
Inspel  

• Hälsa och rehabilitering. Mycket forskning om hur viktig naturen är för välmående 
• Ansvar genom kunskap 
• Sprida kunskap om naturens värden – för att uppnå mål i samhället om ett hållbart 

samhälle. Man värnar det man känner 
• Material till skolan – fortbildning om allemansrätten och hur naturen och 

ekosystem fungerar.  
• Fyll begreppet friluftsliv med innehåll som vi vill – bredda – friluftsliv behöver inte 

vara på fjället 
• Natur- och kulturlandskapet 
• Närnatur 
• Friluftslivets och naturens värden kommer på agendan i medlemsorganisationerna 

och i samhällsdebatten 
• Rörligt friluftsliv – inte anläggningsbundet 
• Bredda begreppet friluftsliv – uti i naturen, plocka svamp och blommor etc, leka 

utomhus, sitta still på en trevlig plats 
• Idka friluftsliv – vem fasen säger så? Annat språk till nya målgrupper 
• Gör naturen till ditt vardagsrum  
• Gifta ihop Friluftslivsåret med medborgarforskning 
• Vad vill vi uppnå och vilket friluftsliv? 
• Om allmänheten är målgruppen – de bör få lära sig nåt därute, vett och etikett 
• Folkhälsomålet – lära om naturen, målen går automatiskt hand i hand? Räcker 

kanske inte att hoppas att bara för att man kommer ut i naturen, så föds en 
kunskap och en vårdande inställning till naturen. 

• Förtydliga att det ska leda till ökad omsorg, ökad kunskap om natur och ekonyttan 
• Njuta av naturen, inte bara nyttja som arena.  

 
Målgrupp och medarrangörer 

• Sveriges idrottslärarförening – viktig! 
• Olika kulturella föreningar – från olika länder 
• Lärare i naturvetenskap 
• Skolan – naturkunskap lärare etc 
• Alla studieförbund 
• Snitta på ett annat sätt tex utifrån drivkrafter 
• 30-40-åringar (för de påverkar så mycket genom att de är mitt i livet och fostrar 

barn, fattar beslut etc) 
 
 
t. Nästa möte 
 
Nästa möte hålls tisdag 4 september. Vill din organisation vara värd för detta möte? Maila 
lena.malmstrom@slu.se. 
 
 
Anteckningar 
2018-05-25 Lena Malmström, CNV 

mailto:lena.malmstrom@slu.se
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Deltagare 

1. Christina Nilson-Dag, Svenska Jägareförbundet 
2. Anna Steinwall, Föreningen Skogen/Skogen i Skolan 
3. Annika Borg, Centrum för biologisk mångfald 
4. Berit Oscarsson, Naturvårdsverket 
5. Christina Frimodig, Svenskt friluftsliv 
6. Ellinor Hederstedt, Västkuststiftelsen 
7. Eva Sandberg, Centrum för naturvägledning 
8. Jens Djupa, Skansen 
9. Johan Samuelsson, Artdatabanken 
10. Josefina Höglin, Svenska Jägareförbundet 
11. Kjell Bolmgren, Svenska fenologinätverket 
12. Lena Malmström, Centrum för naturvägledning 
13. Lisa Malmgren, Studiefrämjandet  
14. Lisa Reimegård, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs 
15. Maria Bergström, Naturskyddsföreningen 
16. Maria van der Wie, Svenska Botaniska Föreningen 
17. Moa Källström, Studiefrämjandet 
18. Stina Söderqvist, Naturvårdsverket 
19. Viktoria Hallberg, Sveriges hembygdsförbund 

 
Aktuellt hos aktörer, viktiga datum 2018 
Listan finns också på webbplatsen. Maila gärna fler datum och viktiga händelser så lägger 
jag in dem! 
 
 
Maj 
29 – 1 maj Vårkollen. 
April – maj Vi Håller Rent 2018, Håll Sverige rents skräpplockarkampanj 
4-6 Klimatriksdag 2018 
18-19  (prel.) Bioblitz Linné, Biotopia, Ultuna 
14 – 15  Miljömålsdagarna 
15 – 29 Rapportera fynd till Artdatabanken (Biologiska mångfaldens dag) 
21 – 23 Klimatfestival, Naturens kalender deltar 
22 Biologiska mångfaldens dag 2018 
25 Åsnens nationalpark invigs  
 
26 – 17 Riksstämma, Friluftsfrämjandet. 
26 – 27  Nationalparkernas dag 2018 
27 Vernissage Livets träd – trädets liv, Nationalparkernas hus, Tyresta, 
 CBM. 
 
Juni 
15 – 17 Naturskyddsföreningens stämma, riks 
17 De vilda blommornas dag, Svenska botaniska föreningen. 
 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturens_ar/
mailto:lena.malmstrom@slu.se
http://www.varkollen.se/
http://www.hsr.se/vi-haller-rent
http://klimatriksdagen.se/
https://bolin.su.se/index.php/bolin-days-for-youngsters/622-bolincentrets-klimatfestival-21-23-maj-2018
http://www.biomfdag.se/
https://www.sverigesnationalparker.se/
http://svenskbotanik.se/dvbd/
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Juli 
1 Tusen trädgårdar, Studiefrämjandet. 
1 – 8 Almedalsveckan 
 
Augusti 
Aug – Sep Höstförsöket, Svenska fenologinätverket. 
16 Jaktsäsongen börjar för många, bockjakt. 
 
 
September 
3 Älgjakten börjar, norra Sverige 
9 Valdag 
 
Oktober 
8 Älgjakten börjar, södra Sverige. 
8- 9 Konferens: Naturvägledning för framtiden, Centrum för 
 naturvägledning 
17 Mångfaldskonferensen 2018 om Intergovernmental Science-Policy 
 Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), CBM. 
 
November 
 
December 
 
 
2019 
 
Mars 
25 – 29 Konferens för utbildningsansvariga på europeiska djurparker, Skansen. 
 
April 
10 Flora och faunakonferens, Artdatabanken 
 
Augusti 
29 – 30  Ute är inne, Jönköping 
 
 

http://www.tradgardsriket.se/
http://www.almedalsveckan.info/
http://www.naturenskalender.se/hf17.php
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/verksamhet/mangfaldskonferens/
http://www.utenavet.se/pd.php?id=71
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