
Naturvägledning vid Sveriges vassaste naturum



”Ett paradis för fåglar – en oas av mångfald” TEMA 2019 Biologisk mångfald

Tåkern – Fåglarnas sjö



Fakta:

Naturum Tåkern

• Invigdes 25 maj 2012

• Ägs av Naturvårdsverket

• Drivs av Länsstyrelsen 
Östergötland

• Finansierat av 
Naturvårdsverket direkt 
samt skötselanslag, litet 
bidrag från Tåkernfonden

• Ett av 33 (snart 36) 
naturum i Sverige, en port 
till naturen och kulturen!

• Ritat av Wingårdhs 
arkitektkontor

• Byggt av Skanska

• Tagit emot drygt 80000 
besök per år

• Bland top 10 mest välbesökt 
i Östergötland.

• Besök 2018 67000, 
minskning troligen pga sen 
vår och het sommar.



Nyfiken på naturen – en varumärkesbok för oss som arbetar på naturum

Bland annat:

• Gå in i naturen genom porten naturum. Besökscentrum till naturområde.

• Öka kunskapen och engagemanget för natur och naturvård

• Vara en självklar plats för mötet med människor som vill veta mer om natur, kultur, friluftsliv och miljöfrågor.

• Naturumvärden och naturum är tillgänglig, välkomnande och inspirerande

• Arbetar för att skola och undervisning sak besöka och använda naturum

• Sprider kunskap om Tåkerns naturreservat och andra besöksmål för friluftslivet, som Omberg.

• Verksamheten består av naturvägeldning i olika former, både inne och ute.

• Riktlinjer från Naturvårdsverket  

• Ett ansikte utåt för Naturvårdsenheten och Länsstyrelsen Östergötland

Naturums uppdrag



Vår Mission:

• Väcka entusiasm för naturen

• Öka kunskap om natur och 
naturvård

• Öka kunskap om människors 
påverkan på naturen

Vårt kulturarv är också viktigt!



Både inomhus och utomhus

Naturum ska erbjuda både bemannad och obemannat naturvägledning



Olika slags naturvägledning vid naturum Tåkern

Bemannad:
Visning
Dagens Art
Natur- och kulturguidning olika tema
Guide i fågeltornet, kikarskola
Naturpedagogiska utedagar
Skolvisning
Barn och fåglar som flyttar

Obemannad naturvägledning: 
Utställning, film, audioguide, vevmojänger, Estelles 
sagostig



Naturumvärdar = NaturvägledareMalin Granlund Feldt
Kjell Antonsson
Hanna Hederberg
Sofie Hellman 
Linnea Barrefeldt
Fanny Edenborg
Manfred Skog
Ingrid Bergengren



Programmet – ett sätt av många där vi talar 
om vad vi erbjuder.

• Men vad är naturvägledning?

• Vad skiljer naturvägledning 
från naturguidning?



”Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om naturen”



Barn och fåglar som flyttar – pengar från Tåkernfonden

Nytt projekt 2018, pågår 2019
Försöka växla upp projektet
Barn behöver komma ut i naturen!



Ur programmet:

Hårdrocksfossil Mats.E.Eriksson Lunds 

universitet

Fångad av Fjädrar Karl Lindeborg Gästutställning 

17/3-27/6
Påsk – ägg, kycklingar, äventyr

Ringmärkning Tåkerns fältstation

Småkrypens dag

Fisk och metardag



Nytt för 2018

Vevmojängerna

- självguidande naturvägledning

Anpassad visning inne och ute

Live kamera i utställning och på YouTube



Agenda 2030 – de globala hållbarhetsmålen! Här kan naturum bidra, 
åtminstone…



Sveriges Miljömål – vårt gemensamma ansvar



Statistik 2018 till och med oktober

• Öppet 206 dagar 1435 timmar

• Visning 305 st 2195 deltagare

• Håvning 89 gånger i program 850 delt (10p snitt)

• Guidad vandring 90 gånger 675 delt (8p snitt)

• 70 skolklasser på skolresa eller utedag, 1488 elever 
och lärare. Minskning – vill öka! Viktig målgrupp

• 44 andra bokade grupper. Kan användas av många 
fler. Konferenser, presenter och kalas, personal.

• 6 föredrag, 120 åhörare, Samverkan lockar fler!

• 85 evenemang ex tornbemanning, temadag, 2648 
deltagare

• BESÖK: 67 000 hittills i år

Höstlovsbingo och tipspromenader är också evenemang



Naturum på sociala medier

https://www.instagram.com/naturumtakern/

https://www.facebook.com/naturumtakern/



Vi behöver berätta för FLER att vi finns
och om vad vi kan erbjuda!

Fortbildning lärare och elever

Fågelskådning och håva småkryp passar 

även för andra grupper!

Barn, familjer samt de som är relativs ovana 

i naturen
Barnkalas och andra födelsedagsfirare



Tidningar, tv, radio, annonser, nätverk, samarbetsparterns, ambassadörer, mun till mun:

Marknadsföring på flera sätt

VisitÖstergötland

https://www.visitostergotland.se/

Facebook-evenemang

Naturteater, Mossornas dag, Simfåglar, 

fåglar i Thailand, Örnens dag…..ALLA!

UpplevVadstena.se. Nya guiden till 

Vadstena, Tåkern, Omberg och Dal – hjälp 

utifrån

https://www.visitostergotland.se/


Web www.naturumtakern.se Månadsblad sändlista

http://www.naturumtakern.se/


Aktiviteter har genomförts i samarbete med:

• Rökstenen

• Tåkerns fältstation

• Tåkernfonden

• Motala biologiska förening

• Friluftsfrämjandet i Vadstena

• Tåkerns vandrarhem & café

• Ombergs turisthotell

• Entomologiska föreningen i Östergötland

• Östergötlands flora

• Naturskyddsföreningen i Ödeshög

• Kommuner i Östergötland

• Linköpings universitet

• Naturvårdsenheten och Länsstyrelsen 
Östergötland

• Naturum Sommen

• Lunds universitet

• Synskadades riksförbund Östergötland

• Östergötlands ornitologiska förening

• UpplevVadstena.se



Strategi, långsiktigt tänk:
Vårt uppdrag från Naturvårdsverket 
och länsstyrelsen – naturum bidrar!

Viktigt grundpelare: Agenda 2030 
och Miljömålen, ex Biologisk 
mångfald, Ekosystemtjänster

• Finansiering – växla upp
• Behålla och utveckla goda 

samarbeten.
• Serva med det vi är bäst på: 

kunskap om natur och 
naturvägledning, alltså HUR vi 
sprider kunskap.



Naturumrådet – vårt bollplank!

Frågor att diskutera i Bi-kupor (välj några eller alla)
- Förslag till naturums verksamhet
- Ideer till gemensamma programpunkter – och 

marknadsföring! Vad vill och kan Ni göra tillsammans med 
naturum?

- Hur når vi fler och nya besökare?
- Idéer till projekt och finansiering
- På vilket sätt bidrar naturum bäst till att nå våra miljömål 

och hållbarhetsmål?
- Behövs naturum för skolans elever och lärare?



Sammanfattning från Bi-kupor



Biologiska mångfaldens dag 22 maj Minivisning Dagens Art – alla öppna dagar

Berätta om Tåkerns mångfald i alla visningar och guidningar

TEMA 2019 Biologisk mångfald 



Mer tankar om 2019

• Öppet ungefär lika mycket, men fler helger, färre 
vardagar i september. Försöka ha mer öppet lov.

• Dagliga visningar under sommaren

• Dagliga håvningar av småkryp under sommaren

• Guidade vandringar lördagar och söndagar med 
olika tema

• Fler skolklasser och grupper

• Invigning av Naturleken vid grillplatsen

• Serie av kvinnliga föredragshållare, väga upp 
statistiken. Bla skådare, fotograf…

• Genom god samverkan behålla ett rikt 
programutbud!

• Nyhet – en överraskning!

• BESÖK: Vi satsar på 80 000!
Naturteater med Shabnam – bli en fågel. Roligt på skolloven!



Tack!


