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Naturhistoriska riksmuseet har fått handledningen "Naturvägledning i skyddade områden" 
(Naturvårdsverkets rapport 6562) på remiss. 
Museet har endast nedanstående kommentarer; 
 
Handledningen är en omfattande sammanställning med många referenser. Generellt tror vi att 
handboken skulle vinna i tillgänglighet med en översikt av modellstrukturen, en schematisk 
processbeskrivning med hänvisningar till var i processen texten hänvisar till. Kanske även mer 
bilder/fotografier som visar exempel, som i slutet av rapporten. Nu kan den upplevas väl teoretisk och 
akademisk i vissa avsnitt, även om den ska betraktas som ett teoretiskt komplement till Rapport 6562. 
 
Några specifika kommentarer; 
2.4.3 I inledningen ställs ett antal öppna frågor som följs av "Är du osäker på svaret, diskutera med till 
exempel CNV". Det finns nog inget entydigt svar utan bättre att skriva "Ta gärna stöd av CNV i 
planeringen" eller motsvarande. 
 
I samma kapitel under "Exempel på besökarkategorier" skrivs "Kategorier kan också baseras på om 
besökarna är i pensionsåldern, om de kan antas komma till platsen endast en gång i livet," Det finns nog 
pensionärer som orkar besöka plasten flera gånger innan de dör, kan nog formuleras på annat sätt. 
 
2.6 Riksutställningar har upphört som myndighet. En hänvisning kan göras till Riksantikvarieämbetet som 
tagit över vissa uppdrag från fd Riksutställningar. 
 
3.2.5 En hänvisning till TORG-modellen i avsnitt 3.1 finns på sidan 40. Vi hittar ingen beskrivning av 
TORG-modellen i detta avsnitt. 
 
Naturhistoriska riksmuseet tycker sammantaget att handledningen är viktig och fyller sitt syfte. Vi önskar 
lycka till med publikationen och hoppas att den kommer att användas för att utveckla det viktiga arbetet 
med naturvägledning. 
 
Handledningen har lästs av museipedagog/utställningsproducent Susanna Edvall och projektledare 
utställningar Claes Enger. 
Vg kontakta undertecknad om något i ovanstående är oklart. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Claes Enger 
 
Projektledare utställningar och naturvägledning Project manager exhibitions and nature interpretation 
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Ämne: NV-08185-17: Remiss handledning för naturvägledning i skyddad natur 
 
Remiss av förslag på ny handledning kring naturvägledning 
 
Centrum för naturvägledning (CNV) har arbetat fram en handledning för naturvägledning, för skyddad 
natur, på beställning av och i samverkan och dialog med Naturvårdsverket. Förslaget hittar du bilagt på 
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Remisser-och- 
Yttranden/Remisser/ 
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Bakgrund 
Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för arbetet med tillgänglighet. Det finns också en tydlig 
politisk vilja att förbättra tillgängligheten till vårt gemensamma 
natur- och kulturarv, inte minst i skyddade områden. Naturvägledning är en viktig del av 
tillgänglighetsarbetet (Mål för friluftspolitiken 2012/13:51). 
Med naturvägledning menas kommunikation som skapar förutsättningar för människor att uppleva och 
utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Naturvägledning och 
naturvägledare fyller en viktig funktion för att främja friluftsliv och kunskap om natur- och 
kulturlandskapet i Sverige. 
Handledningen fokuserar på planering, genomförande och utvärdering av naturvägledning och är till för 
att främja och underlätta naturvägledningsarbetet. 
Den ska i första hand vara ett stöd för personer som arbetar med skyddad natur, på länsstyrelser, men 
även personer på naturvårdsstiftelser och kommuner är välkomna att använda den. I övrigt är 
handledningen i de flesta delar användbar i naturlandskapet som helhet. Handledningen är starkt 
kopplad till handboken för Tillgängliga natur och kulturområden (rapport 6562). 
 
Förslag 
Handledningen ska kännas och vara funktionell och begriplig. Titta specifikt på: 
 
· Om den är begriplig i sin struktur och innehåll. Det ska exempelvis var lätt att hitta det man söker, lätt 
att läsa samt att ta till sig innehållet. 
· Användbarhet- den ska vara och kännas användbar i sin helhet. Den ska ge ett stöd i arbetet. 
· Att den känns som ett komplement till ”Tillgängliga natur och kulturområden (rapport 6562) och att 
kopplingarna till den är tydlig. 
Handledningen ska ge en bild av att naturvägledning är en del i arbetet för att göra skyddade områden 
tillgängliga. 
 
Fotnoter, bilder, bildtext, layout kommer vi se över senare. 
Använd gärna spåra ändringar och arbeta direkt i dokumentet. Vid behov komplettera med synpunkter i 
separat dokument. 
Skriv gärna också vad ni anser att ni behöver för eventuellt fortsatt stöd för att börja använda 
vägledningen. 
 
Synpunkter på förslaget 
Yttranden som rör förslaget gällande ny handledning kring naturvägledning ska sändas till 
Naturvårdsverket. Yttranden ska inkomma senast den 5 februari 2018 och skickas med e-post till 
registrator@naturvardsverket.se, alternativt med vanlig post till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. 
Ange ärendenummer NV-08185-17. 
Frågor kan skickas till Anders Arnell på CNV, anders.arnell@cnv.se, eller Camilla Näsström på 
Naturvårdsverket. 
 
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. 
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne. 
 
 
Hälsningar Camilla 
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CAMILLA NÄSSTRÖM 
------------------------------------------------------- 
NATURVÅRDSVERKET 
 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

http://www.naturvardsverket.se/

