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Anteckningar nätverksmöte 2:2016 (2016-06-02) 
1. Anna Waxin, VD Skärgårdsstiftelsen, hälsade välkomna.  
2. Nytt från Naturvårdsverket, Stina Söderqvist. 

Stina påminde om Naturens års uppkomst och nuvarande syfte som nätverk för samverkan 
och erfarenhetsutbyte. Tema väljs av nätverket. 

Naturvårdsverket omorganiserar. Vänligen ha överseende om det kan vara lite stressigt 
under övergången, klar januari 2017. 

Uppmana alla ni känner att följa nya kontot @sveriges_nationalparker på instagram.  

”Fjärilsliv – en utställning om fjärilar och ekosystem” går att låna mot fraktkostnad 1 200kr. 
Kontakta emma.bergman@naturvardsverket.se.  

3. På gång i nätverket  

Aktörerna har många aktiviteter på gång. Samverkansprojekt som nämndes var t.ex.:  

Upplandsstiftelsen har många aktiviteter som sker i samverkan - se kalendarium! 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) Bioresurs kan tipsa om våra 
aktiviteter i Bi-lagan som går ut 3 ggr/år går till alla skolor. Kontakta Kerstin Westberg.  

STF samarbetar med bla Studiefrämjandet i Tillsammansverksamheten riktad till ungdomar 
med olika bakgrund. STFs lokala ungdomsverksamheter söker fler samarbetspartners, 
kontakta Maria Lidberg! 

Västkuststiftelsen samarbetar med Håll Sverige rent för att hantera skräp från havet.  

Naturskoleföreningen har tillsammans med Studiefrämjandet studiecirklar om att lära in 
svenska ute och allemansrätt.  

Naturskyddsföreningen anordnar tillsammans med Naturskoleföreningen fjärilsvandring i 
Nynäshamn 11-12 juni. 

Skogen i skolan har fint material för skolor (om t.ex. allemansrätten), som går att ladda ner 
gratis från hemsidan. Vill gärna samverka med Bioresurs. 

Svenska botaniska föreningens material till Vårkollen har varit användbart att dela ut i 
naturum, t.ex. Tyresta: ”Folk blir jätteglada!”. (Vårkollen är stängd för i år, kolla istället 
material på Naturens kalender). 

Naturhistoriska riksmuseet samarbetar med Nationalstadsparken kring en slinga för barn. 
Arbetar med Naturens kalender, lärarfortbildningar om vårtecken. 
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Centrum för biologisk mångfald anordnar Mångfaldskonferensen 2016 om 
ekosystemtjänster 27 oktober i samarbete med Naturvårdsverket: ”Ekosystemtjänster i 
teori och praktik, fantastiskt eller förödande för biologisk mångfald”. 

Studiefrämjandet ska trycka nya ”Vardagsnatur på 20 språk” tillsammans med 
Naturskyddsföreningen m.fl. I arbete med allemansrätten är Håll Sverige rents material 
användbart. 

Jägareförbundets låda med pedagogiskt material om vilt - arter och viltkött - går att låna. 
Ryms i en baklucka. Kontakta Christina Nilsson-Dag.  Inbjudan kommer: webbsänt 
seminarium i Almedalen onsdag 6 juli: ”Vad ska vi ha naturen till?” en spaning av Göran 
Greider, Sara Cousins, Maria Wetterstrand och Jägareförbundet. 

Håll Sverige rent lanserar ett – ännu ej offentliggjort. Vänligen sprid ej! - projekt 
tillsammans med STF efter midsommar: Håll fjällen rena! I samarbete med Tyresta har man 
tagit fram boken om Allemansråttan, som finns i webbshop och på naturum. 

Centrum för naturvägledning samarbetar m. bl.a. Studiefrämjandet, CBM, NRM, 
Naturvårdsverket, m.fl. CNV vill gärna ha nätverkets hjälp att göra översikter av natur-
kulturvägledning med integrationssyfte, plus goda exempel på digital naturvägledning. 
Återkommer med förfrågan per mail. CNV kommer att skicka ut en enkät om samarbeten 
mellan Naturens års aktörer. 

 

4. Sandra Löfgren från Skärgårdsstiftelsen presenterade projektet ”Utbildningplats 
skärgården” 

• Se Sandras presentation – här finns även länkar till projektet och Laternavox som gör de 
lokala wifi-stationerna, mm. 

• Materialet ska vara klart i september och blir fritt att ladda ner gratis. Besök, material, 
wifipunkter kommer att vara gratis, men man måste boka besöket (så att 
Skärgårdsstiftelsen vet när stora grupper kommer). 

• Tips: Sandra har fått låna lokaler i Nacka mässhallar när de varit obokade. (Kostnad end. 
för städning, 500 kr totalt, för två dagar). 

• Tips och kommentarer från nätverket: 
o Västkuststiftelsen: Man kan bygga in (stöldbegärliga) wifi-punkter i en 

fågelholk. Bra också för att ge solskydd. 
o Skogen i skolan: Naturskyddsföreningens havsnätverk en tänkbar bra 

partner. Skogen i skolan vill gärna samverka med Skärgårdsstiftelsen för att 
lyfta varandras projekt. 

o CNV: Fjärilsstigen har upplandsstiftelsen också arbetat med Laternavox 
lokala wifistationer där man i sin mobil kan se korta filmer med 
naturvägledning om fjärilarna – Laterna guide (med filmer), 
Upplandsstiftelsens information  
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5. Nätverksrelaterade frågor 

Enligt tidigare beslut finns möjlighet till omprövning av ekosystemtjänster som tema 2017, 
beslut tas 20 september.  

Föreslå tema för 2018! Tema ska ha koppling till naturvård. Under mötet nämndes klimat 
samt naturvårdens samhällsnytta med fokus på integration.  
Stina påminner om att det finns ett visst utrymme för kompetensutvecklingsaktiviteter, 
vilket kanske passar bättre för vissa ämnen (än att de ska vara teman). Förslag mailas till 
lena.malmstrom@slu.se 

CNV kommer att undersöka möjligheterna att göra en utflykt till brandområdet i 
Västmanland under hösten. Inbjudan går då ut och möjlighet ges att bjuda in kollegor. En 
sådan utflykt läggs utanför ordinarie möten. 

Bör fler aktörer bjudas in i nätverket? Stina påminner om att de bör vara 
medlemsorganisationer (NÅ är ej ett forum för påverkan). RAÄ ges som förslag. Lena kollar 
upp detta. 

6. Nästa möte 

Tisdag 20 september. Inbjudan skickas senast en månad före mötesdatum. 

2016-06-09 Anteckningar Lena Malmström, CNV 

Deltagare 
1. Jessica Ångström, Tyresta nationalpark 
2. Peder Curman, Tyresta nationalpark och Sveriges naturum  
3. Anette Wass, Upplandsstiftelsen  
4. Kerstin Westberg, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) 
5. Maria Lidberg, STF 
6. Bengt Larsson Västkuststiftelsen  
7. Maria Bergström, Naturskyddsföreningen och Storstockholms närnaturguider  
8. Mats Wejdmark, Naturskoleföreningen, Nynäshamns naturskola 
9. Anna Steinwall, Skogen i skolan och Föreningen Skogen 
10. Anna Malmström, Skogen i skolan 
11. Maria van der Wie, Svenska botaniska föreningen 
12. Claes Enger, Naturhistoriska riksmuseet.  
13. Annika Borg, Centrum för biologisk mångfald 
14. Lisa Malmgren, Studiefrämjandet  
15. Sandra Löfgren, Skärgårdsstiftelsen.  
16. Christina Nilsson-Dag, Svenska jägareförbundet 
17. Anna Grundén, Håll Sverige rent 
18. Stina Söderqvist Naturvårdsverket 
19. Anna Waxin, Skärgårdsstiftelsen 
20. Lena Malmström, Centrum för naturvägledning 
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