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Detta är kriterier som Naturvårdsverket bedömer etablerings-
förfrågningar utifrån. Varje ansökan bedöms dock individuellt. 

 Ta hand om de statligt ägda naturumen
Naturvårdsverket bör alltid sträva efter att förvalta de statligt ägda naturumen med
en hög kvalitet. Det innebär att det inte alltid finns utrymme för att godkänna nya
icke-statliga initiativ.

 Positiva till kommunala/offentliga initiativ
Naturvårdsverket ser positivt på att naturvägledningen i landet utvecklas och når
fler. Det är bra att fler offentliga aktörer bidrar till att vägleda och kommunicera
natur. Naturvårdsverket och befintligt naturumnätverk kan bidra med
erfarenhetsutbyte och nätverk.

 Hålla i varumärket
- Stabila initiativ
- Långsiktighet
- Trygg ekonomi

Det här kriteriet innebär att den sökande ska kunna visa att det finns en långsiktig 
finansiering för drift och verksamhet och att det är en stabil organisation i 
grunden. Det innebär också att naturum ska ha en tydlig egen identitet och entré 
så att besökaren upplever att det är ett naturum de besöker. Naturum är en 
offentlig verksamhet och bör därför finnas i en neutral miljö (där sammanhanget 
inte påverkar varumärket negativt).    

 Strukturella frågor
- Fördelning geografiskt, befolkningsmässigt och temamässigt

Det här kriteriet innebär att ett naturuminitiativ bedöms olika beroende på 
befintligt naturumnätverk. I en region med många naturum är det mindre troligt 
att ett nytt initiativ beviljas. I en region eller på en plats där många bor eller vistas 
på sin lediga tid kan det vara mer troligt att ett naturuminitiativ beviljas. Om ett 
naturuminitiativ rör ett tema, till exempel naturtyp, som inte är representerat inom 
nätverket är det mer troligt att initiativet beviljas.  

 Naturvårdens ansikte utåt
- Den värdefulla naturen är det primära anledningen till en

naturumetablering.
- Naturums verksamhet kan även relatera till miljöfrågor i vidare

bemärkelse.

Det här kriteriet innebär att det är den värdefulla naturen som är grunden för en 
naturumetablering. Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet 
och ett visst naturområde i synnerhet. Naturum är den självklara platsen för mötet 
med människor som vill veta mer om natur, kultur, friluftsliv och miljöfrågor. 


