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Naturhistoriska riksmuseet har fått Nationella riktlinjer för naturum på remiss. 
Generellt anser museet att riktlinjerna känns genomarbetade, tydliga och uppdaterade. 
 
Under kapitel 6 ”Basutställning” så kan den texten utvecklas. Vissa skallkrav som 
tillgänglighetsanpassning finns under andra avsnitt. Texten kan kompletteras med ”bör krav”. Exempel 
anser museet att en basutställning bör vara tvåspråkig, svenska och engelska. Den bör även innehålla 
flera pedagogiska nivåer och interaktivitet. Dessa krav känns relevanta även för naturums 
basutställningar. Det står även att basutställningen ska ”revideras vid behov”. Alternativ skrivningar som 
bättre apelerar till utställningsmediet anser vi vara exempelvis renovera eller  uppdatera. 
 
Under ”Tillfälliga utställningar” kan nämnas att de kan ta upp aktuella frågor och ge andra perspektiv på 
naturen, exempelvis konstnärers eller fotografers tolkning av natur. Även besökarna kan delta i 
skapandet av tillfälliga utställningar. 
 
Under ”Självguidande naturvägledning utomhus” kan även nämnas appar eller andra digitala lösningar 
för mobiler, exempelvis QR-koder för ljudfiler. Texten bör stämmas av med  rubriken ”Digital 
naturvägledning”. 
 
Under kapitel 8 nämns både Centrum för naturvägledning och Naturhistoriska riksmuseet. Rollerna kan 
tydliggöras, även om det inte bör vara alltför specifikt med tanke på att dokumentet ska vara aktuellt i  
ett antal år. Förslag på tillägg (i fet stil): ”I detta utvecklingsarbete bör verket involvera andra aktörer 
som är relevanta för naturums verksamhet, till exempel Centrum för naturvägledning och 
Naturhistoriska riksmuseet”, i frågor som rör utställningsproduktion. I så fall bör även CNVs roll 
specificeras. 
 
Under kapitel 5 ”Tillgänglighet” nämns ”stigvisare”. Vi tror att vägvisare är en mer etablerad term i detta 
sammanhang. 
 
Vi tackar för möjligheten att inkomma med remissvar och önskar Naturvårdsverket lycka till och vi ser 
fram emot fortsatt givande samarbete i dessa frågor. 
 
Ovanstående remissvar från Naturhistoriska riksmuseet har beslutats av överintendent  Jan Olov 
Westerberg.  
Avdelningschef Christina Kåremo Sköldkvist och verksamhetsledare Claes Enger har deltagit, den 
sistnämnde är föredragande. 
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