
Information om medverkan i Länsstyrelsens 
Naturguidningskalender 
 

Vem kan medverka? 
Alla som arrangerar aktiviteter i skånsk natur (se mer nedan), tex föreningar, guideföretag, 
stiftelser, stat och kommun. Eventuell samordning med förvaltaren kan behövas i skyddad natur. 

Vad kan ingå? 
Aktiviteter som genomföras 1 april – 1 december innevarande år och som ger naturvägledning, 
främst i våra skyddade områden och strövområden, där naturen är i fokus (se mer nedan). 

Hur gör du? 
Skickar in underlag kring årets aktiviteter senast den 15 februari, med möjlighet att 
komplettera med sommar- & höstaktiviteter den 15 maj och 15 augusti. 
Till Carina Zätterström, carina.zatterstrom@lansstyrelsen.se 

Underlaget ska innehålla: 
• Kort beskrivning av aktiviteten (2-3 meningar/aktivitet) 
• Datum och tidpunkt (både start och avslut) 
• Samlingsplats  
• Arrangör och kontakt (inklusive mobil eller e-post) 
• eventuell föranmälan 
• eventuell kostnad 
• eventuell information om lämplig busslinje, busshållplats 

Var finns kalendern? 
Kalendern finns på Länsstyrelsens webbplats under flikarna Besöksmål/Friluftsliv under april-
november. Varje aktivitet presenteras i ord & bild och är lätt att dela. Medverkan är kostnadsfri. 
www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/friluftsliv 

Förklaring kring vilka aktiviteter som ingår i kalendern 

Aktiviteter som erbjuder naturvägledning inklusive naturupplevelser där naturen och/eller 
naturområdet är i fokus 
Med naturvägledning menas kommunikation som skapar förutsättningar för människor att uppleva och 
utveckla sin känsla för och kunskap om naturen. Där kunskap kan handla om naturen i stort (natur- och 
kulturvärden, anordningar för friluftsliv inkl. regler och allemansrätt) men också om specifika (hotade) 
arter. 

Aktiviteter som genomförs i Skånes skyddade områden och strövområden  
I vissa fall kan det vara i annan natur tex tätortsnära och icke skyddad natur med hotade arter och i vissa 
fall bara handla om skyddad natur (föreläsning). 
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