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Anteckningar samverkansmöte Naturens år (2019-03-14) 

Plats: Naturum Tåkern 
 
1. Intro av naturum Tåkern och dagen 

Malin presenterade naturum Tåkern och verksamheten.  
  

2. På gång i nätverket 
- Kontaktlistor: 
Just nu använder sig nätverket av en stafettmodell, kontaktlistor skickas för närvarande 
vidare mellan arrangörer av samverkansmöten. Pga. GDPR kommer det inte riktigt gå 
att fortsätta på det sättet. Informationen som finns i listorna är exempelvis namn, 
organisation, e-mail, telefon m.m. Det som är känsliga uppgifter är t.ex. allergier, detta 
och andra känsliga uppgifter är redan borttaget ur listorna. Fundera vidare hur 
personuppgifterna ska hanteras i fortsättningen. Ansvariga för framtida möten får 
samla in information om t.ex. allergier för att sedan slänga listan efter mötet. Kan man 
godkänna att nätverket har listan, inte bara en specifik person/organisation?  
Malin raderar listan på deltagare under dagens möte snarast efter mötesdagen. 
 

3. Nytt från Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket ska dela ut sitt miljövårdspris till en organisation/privatperson, vill 
premiera goda insatser kopplat till Sveriges miljömål. Veckan efter mötet presenteras 
de nominerade. Priset delas ut i flera olika kategorier, en jury utser de 
nominerade/vinnare och priset delas ut 14–15 maj. 
 
Några av anslagen minskar, skydd och skötsel, klimatklivet, El-bilstillägget bl.a.  
10 april presenteras vårpropositionen.  
Friluftslivets år flyttas fram ett år till 2021.  
 
Fördjupad utvärdering av miljömålen görs var 4:e år, skarpa förslag på genomföringen 
från regeringens sida. 1,5 grader målet (Paris, 2015) kokas ner till konkreta delar.  
 
Klimatramverket – klimatmål, klimatlag, klimatpolitiskt råd. Dagen efter mötet lämnade 
NV underlag till klimathandledningsplan som regeringen tar fram.  
 
Konventionen för Biologisk Mångfald (CBD), inte lika tydliga mål och ganska svår att nå 
ut med. 
 
Naturvårdsverket får nytt kontor – Virkesvägen 2, Stockholm. Flytten är klar 23 april. 
500 personer ska till detta kontor, 100 personer sitter i Östersund.  
Kontoret utformat för aktivitetsbaserat arbete, där de anställda kan flytta runt i 
kontorslandskapet. Anpassat efter vilka arbetsuppgifter man har för till fället.  
 

4. Runda  
ArtDatabanken  



 

Naturens år 
 

 

- Aktuellt med främmande arter – ”rikslista” hur detta påverkar biologisk 
mångfald, går att hämta på nätet. Den 10–11 april 2019 anordnar 
ArtDatabanken en konferens om främmande arter. 

- ”Värdväxters betydelse för andra organismer” – ny rapport 
- Artportalen kommit ut med en snabbrapport-funktion – checklista. Kan även 

rapportera icke resultat.  
- Naturvårdspris, två nomineringar som går att rösta på. 
 
Naturum Tyresta 
- Ny nationalparkschef håller på att rekryteras.  
- Implementerar skötselplan – genomför den plan som lades för ett par år 

sedan.  
- Tyresta gård etableras med besökare, skolor och lantraser.  
- Minskning av skolbesök. Teorier om varför: avgiften har höjts, lärarna har 

svårt att frigöra tid (tajt med kursplanerna), skolorna har lägre budget.  
Lösning: återknyta kontakt med skolor som kommit tidigare och koppla mer 
till läroplaner.  

- I höst är det 20 år sedan det brann i Tyresta. 
 
Wwf – Världsnaturfonden 
- Earth hour 30 mars – ett av världens största arrangemang. Många deltagare, 

80–90 % av alla kommuner deltar. 
- Ny hemsida. 
- Tv-program på Netflix den 5 april – Our planet. Med David Attenborough, 

naturbilder och om problematiken om hur 60 % av ryggradsdjuren minskat. 
- Filmning från Biologiska mångfaldens dag. 
 
Jägarförbundet 
- Broschyr ”Välkommen till naturen”. Med vanliga arter, verksamhet o.s.v Stor 

efterfrågan Mål att nå ut till 100 skolklasser (inkl. SFI klasser). Nästa steg är 
en lärarhandledning. 

- En uppdatering av deras ”Vilt-app” görs, används mycket av skolor.  
- Något som kommit ur Naturens år-nätverket är en utställning – ”Upptäck 

det vilda livet” – på naturum Söderåsen.  
 
Riksantikvarieämbetet 
- Samarbete i NV:s kursserie ”Kulturpräglad natur”. 
- Jobbar med Glimminge hus och Gamla Uppsala för att uppmärksamma och 

bibehålla det biologiska kulturarvet. 
 
CNV 
- Får prioritera om verksamheten något (ekonomi). Ägna sig åt basuppdrag, 

naturum, nationalparker… 
- Två seminarier ”Framtidens djur och natur och hälsa”. 
- Större externa projekt, naturvägledning i skog och brukad mark.  



 

Naturens år 
 

 

- Det kommer en ny nordisk bok om naturvägledning. 
 
SLU – Naturens kalender 
- Svenska fenologi nätverket 
- Kopplar till miljömålen 
- Symposium i Uppsala i februari, data i fenologi, hur kan det hjälpa 

myndigheter? 
- Fågelkalendern-app nyligen lanserad. Ett pilotprojekt i samarbete med 

Artportalen. Har en enkel rapporteringsfunktion.  
- Vårrapporteringen aktiverar folk – Vårkollen 30/4 till 5/5. 

 
5. Nästa möte 

Nästa möte blir hos Jägareförbundet på Öster Malma i Sörmland den 8 oktober. 
 
Anteckningar 
2019-04-02, Hanna Hederberg 
 
 
Deltagare 
1. Peder Curman naturum Nationalparkernas hus/naturum i Sverige 
2. Lennart Nilsson Riksantikvarieämbetet 
3. Lena Malmström Centrum för naturvägledning 
4. Berit Oscarsson Naturvårdsverket 
5. Lotta Serning Naturvårdsverket 
6. Torbjörn Hegedüs WWF 
7. Ola Langvall Svenska fenologinätverket 
8. Johans Samuelsson SLU 
9. Josefina Höglin Jägareförbundet 
10. Christina Nilson-Dag Jägareförbundet 
11. Malin Granlund Feldt naturum Tåkern 
12. Hanna Hederberg naturum Tåkern 
 
 
 
 


