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Sveriges nationalparker är själva sinnesbilden för skyd-
dad natur i Sverige. Den visuella identiteten har som 
uppgift att lyfta fram och förtydliga Sveriges national-
parker som idé och attraktion.

Syftet med denna designplattform är att beskriva 
Sveriges nationalparkers designkoncept på ett inspi-
rerande och pedagogiskt sätt. Den innehåller även 
grundläggande riktlinjer för hur logotyp, typografi och 
färger ska hanteras. Här finns också många exempel 
på olika tillämpningar.  

Designplattformen vänder sig till dig som jobbar med 
Sveriges Nationalparker och vill få en övergripande 
bild av hur den nya visuella identiteten fungerar och 
kommer att se ut. 
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TERMINOLOGI

Identiteten talar om vad man är, vart man strävar 
och hur man vill uppfattas. Oftast kan den beskrivas 
genom ett antal värdeord – värden som genomsyrar 
verksamheten.

Den grafiska profilen stödjer identiteten visuellt. I 
den ingår grafiska grundelement som t ex logotyp, 
färger och typsnitt. En väl genomförd grafisk profil 
bidrar till att skapa en tydlig helhet.

En logotyp är ett bärande element i en grafisk pro-
fil. Den markerar en identitet och signalerar både 
innehåll och attityd. Vår logotyp består av guld-
stjärnan- och parknamnet i förening.
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1.0 GULDSTJÄRNAN

Nationalparkernas logotyp utgår från den 
redan kända och etablerade snöstjärnan 
som används för skyddade områden i Sve-
rige. Men för Sveriges Nationalparker blir 
snöstjärnan en guldstjärna och i tredimen-
sionell form blir den dessutom en krona. 
Allt för att symbolisera att det här rör sig 
om den finaste och mest sevärda svenska 
naturen. Vår logotyp har alltid samma färg 
och form men guldet speglar respektive 
nationalparks särart.
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1.1 LOGOTYP 

För att guld i fyrfärgstryck skall upp-
levas som guld behöver man skapa en 
illusion av att ljuset reflekteras i guld-
ytan. Genom att låta naturen speglas 
i guldstjärnan speglas verksamheten i 

dubbel bemärkelse. De individuella  
logotyperna för respektive national-
park får en spegling av den egna 
naturen. Logotypen med enbart guld-
stjärna används sparsamt och bara i 

LOGOTYP SVERIGES NATIONALPARKER

vissa sammanhang, t ex på pins, som 
klistermärken, i parkmärken och på 
kläder.

Stjärnan kompletteras med ett enkelt 
och tydligt system med typografi på två 
rader. Text i stjärnan anger en aktiv,  
positiv riktning och ger logotypen en 
egen karaktär. I stjärnan berättas vilket 

år nationalparkerna är grundade. Ovan 
visas internationell logotyp samt en 
svartvit variant som kan användas vid 
behov.

LOGOTYPER FÖR ENSKILDA NATIONALPARKER

6EN GEMENSAM IDENTITET FÖR 

SVERIGES NATIONALPARKER 

EN GEMENSAM IDENTITET FÖR

SVERIGES NATIONALPARKER



När logotypen ska synas i samarbeten 
eller om externa organisationer använ-
der vår logotyp i sin verksamhet finns  
en särskild version.

1.2 LOGOTYP FÖR SAMARBETEN
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1.3 OM GULDKRONAN

GULDKRONAN – INTE VÅR LOGOTYP

Guldkronan bygger på guldstjärnan i logotypen. 
Den är en stark identitetsbärare men inte en 
logotyp och ska bara användas i vissa sam-
manhang – som nationalparksmarkör och ett 
antal tillämpningar till. Däremot får den aldrig 
ersätta vår logotyp.
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2.0 SEXKANTEN
Guldstjärnan blir utgångspunkten för Sve-
riges Nationalparkers formspråk. Från den 
formen får vi den enkla byggstenen sexkan-
ten, en tydlig geometrisk form vi känner från 
naturen som kan byggas på och utvecklas 
i oändlighet. Guldstärnan är logotypen och 
avsändaren och sexkanten formspråket som 
möjliggör igenkänning i alla delar, även den 
allra enklaste och minsta.

60°

a

a

SEXKANTFORMEN
Sexkantformen liksom stjärnan har hämtat 
inspiration från naturen där den återfinns i 
både djur-, växt- och mineralriket. I mötet 
mellan stjärna och hexagon uppstår kronan 
– en symbol för vår finaste natur.

Elevation vägvisare – placering vid bilväg

Sexkantens vinklar 
återfinns i de minsta 
av beståndsdelar.

120° 60°
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2.1 SEXKANTIGHET I APPLIKATIONER

ANVÄNDING AV SEXKANTEN 
Sexkanten tjänar som ett sammanbindande element. Guldstjärnan kan skrivas 
in i sexkanten, våra piktogram ligger i en sexkant, vägvisningssystemet bygger 
på samma form och den 120 gradiga vinkeln återfinns i konstruktioner och  
andra element. 

SÅNFJÄLLET

NATIONALPARK

Brunbjörn, B
rown Bear

Braunbär, U
rsus a

rctos

STORA SJÖFALLET

NATIONALPARK

Fjälluggla, 

Snowy Owl, S
chnee-Eule, 

Bubo scandiacus
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Vi vet att en femtedel av alla människor har 
någon slags funktionsnedsättning, därför 
blir pedagogik och tillgänglighet vårt vikti-
gaste fokus. Det ska vara enkelt och enga-
gerande att ta till sig det vi berättar, alltid 
med mer bild än text och så ofta det går 
kompletterat med ljud och modeller.

3. INFORMATION

Sverige har 29 nationalparker. De rymmer
en mängd olika naturtyper – bland annat
fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar och äldre
odlingslandskap. Nationalpark är det finas-
te ett naturområde kan bli. Det är ett na-
turarv som vi sparar åt oss och kommande
generationer, att besöka och bevara.

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan
bli. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och
kommande generationer, att besöka och bevara.
 Uptatis esto diam ip et, vullaore corem adipisi
elisit dignim vel ilismod olenit nibh ercipit wisl
iure consed tat vel ea feuis elis ea feu feu facil-
laore modignim illa augait prat dit luptatumsan
et, consecte velesti onsecte tio digniam commo-
dignisl dolore dip eugait ipsum duis dolutation
volor sum ilis nullam esenissi.
 Cum diam, quissisi. Re vullaore eraestrud tem
essi tate conullum endre dunt nullaor at am ili-
quis alit dolutpat vel ea feuis elis ea feu feu facil-
laore modignim illa augait prat.
 Delit, con utat eriustinibh et lamet, voloreet
doleniam, vel dolorerat lore faciduis nonsectem
vent wisi tionseq uametue dolor sisi.

www.sverigesnationalparker.se

Ansvarig för 
Sveriges 

nationalparker:

Förvaltare av 
Hamras 

nationalpark:

Instiftare av 
nationalparker i Sverige:

Ansvarig för Sveriges 
nationalparker.

HAMRA 
NATIONALPARK 
URGAMLA SKOGAR, 
STILLA MYRLAND  
OCH VILDA FORSAR
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3.1 FÄRGER / IDENTITET

INDELNING AV FÄRGER

Färgpalettens roll är både att stärka  
identiteten och effektivt guida besökaren 
i naturen. Vi har två färgpaletter för olika 
ändamål. De är uppdelade i färgpalett/
identitet och färgpalett/information,  
för att guida i naturen. 

IDENTITETSFÄRGER

Färgpalettens roll är att stärka identite-
ten. Guld används sparsamt: I logotypen 
och på viktiga arkitektoniska element. 
Komplementfärgerna ger lugn åt bak-
grunder och större ytor. Accentfärger är 
aktiva nyanser som används för att märka 
ut detaljer. Identitetsfärgerna används  
t ex till rubriker i trycksaker, profilkläder  
eller annat profilmaterial.

Namn Namnsson
NATURGUIDE

Namn Namnsson
NATURGUIDE

Namn Namnsson
NATURGUIDE

SVERIGES

NATIONALPARKER

SVERIGES

NATIONALPARKER

FÄRGPALETT / IDENTITET

Exempel användning

HAMRA 
NATIONALPARK 
UPPTÄCK URSKOGEN 
PÅ EN TIMME

ACCENTFÄRGER

GYLLING
PMS Yellow C
CMYK 0/0/100/0
RGB 249/227/0
NCS S0580-Y

LÖVGRODA
PMS 369
CMYK 65/0/100/0
RGB 88/166/24
NCS S2070-G80Y 

BRANDTICKA
PMS 1655
CMYK 0/80/100/0
RGB 250/110/66
NCS S0585-Y60R

SVART
PMS Proc. Black
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
NCS S9000-N

BAKGRUNDSFÄRGERLOGOTYP

GULD

BASALT
PMS Cool Grey 9
CMYK  10/0/5/50
RGB 144/151/151
NCS S5502-B

SKIFFER
PMS Cool Grey 11
CMYK  15/0/10/80
RGB 75/82/82
NCS S7502-B 

FLINTA
PMS 426 C
CMYK  20/0/15/95
RGB 31/36/36
NCS S8502-B 

ASKA
PMS Cool Grey 4
CMYK 5/0/3/30
RGB 190/195/194
NCS S2502-B

VITT
PMS –
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
NCS S0500-N

LOGOTYP
Stjärnan i vår logotyp är 
framtagen för att efter-
likna guld där naturen 
speglas i ytan. Denna 
trycks alltid i CMYK.

GULD
Guld används endast  
i arkitektoniska detaljer 
så som vår markör.

Namn Namnsson
NATURGUIDE
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FÄRGPALETT / INFORMATION / PIKTOGRAM

3.2 FÄRGER / INFORMATION

Färgpalettens roll är att effektivt guida 
besökaren i naturen. Färgerna är valda 
som tydliga signalfärger och fungerar 
utan att förväxlas med varandra. 

Exempel användning

söderåsen
national park
bird GUidE

LINGON
PMS 485
CMYK 0/96/100/0
RGB 237/45/35
NCS S1085-Y80R

LÖVGRODA
PMS 369
CMYK 65/0/100/0
RGB 88/166/24
NCS S2070-G80Y 

AKLEJA
PMS 2602
CMYK 65/100/0/0
RGB 127/19/153
NCS S3055-R50B

KUNGSFISKARE
PMS 313
CMYK 100/0/10/0
RGB 0/152/195
NCS S3060-B10G

GYLLING
PMS Yellow C
CMYK 0/0/100/0
RGB 249/227/0
NCS S0580-Y

BLODRISKA
PMS 151
CMYK 0/55/100/0
RGB 255/121/0
NCS S0585-Y50R

BASALT
PMS Cool Grey 9
CMYK  10/0/5/50
RGB 144/151/151
NCS S5502-B

SKIFFER
PMS Cool Grey 11
CMYK  15/0/10/80
RGB 75/82/82
NCS S7502-B 

FLINTA
PMS 426 C
CMYK  20/0/15/95
RGB 31/36/36
NCS S8502-B 

ASKA
PMS Cool Grey 4
CMYK 5/0/3/30
RGB 190/195/194
NCS S2502-B

VITT
PMS –
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
NCS S0500-N
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IDENTITETSTYPSNITT

Till tryckta media som t ex broschyrer,  
informationsskyltar, annonser, böcker m m 
använder vi våra Identitetstypsnitt. Till 
vardags när vi skriver brev, tar fram mate-
rial i t ex Office-program använder vi oss 
av våra Office-typsnitt. Våra identitets-
typsnitt är speciellt utvalda för oss och 
består av två typsnitt: En linjär med runda 
avslut som även återfinns i vår logotyp, 
den används i rubriker och kortare texter 

3.3 TYPOGRAFI / IDENTITET

och kan enkelt formas med fräsverktyg. 
De rundade avsluten har även en historisk 
koppling till vägvisning i natur. Gotham 
Rounded är lättläst och välritat vilket gör 
den enkel att använda. Till längre texter 
som brödtext används ett typsnitt med 
”klackar”, en antikva, för god läsbarhet. 
Sentinel är rejält och fungerar bra till-
sammans med Gotham.

TYPOGRAFI / EXEMPEL PÅ TRYCKT MATERIAL

HAMRA 
NATIONALPARK 
URGAMLA SKOGAR, 
STILLA MYRLAND  
OCH VILDA FORSAR

HAMRA NATIONALPARK
EN SYDNORRLÄNDSK 
BARRURSKOG
Skogen i Hamra nationalpark är i det när-
maste helt orörd av skogsbruk. Här finns 
träd i alla åldrar och nedbrytningsstadier. 

Nationalparken är en del av ett flackt myrlandskap med 
insprängda, låga ytor av skogklädd fastmark. Hela parken 
kan betraktas som en, helt omgiven av öppna myrar, 
utom i norr där den gränsar mot Svansjön.

SKOGEN VAR SKYDDSVÄRD  
REDAN FÖR 100 ÅR SEDAN
Hamra avsattes som nationalpark efter ett riksdagsbeslut 
1909. Den redan då gamla skogen ansågs vara »det märkli-
gaste urskogsområde som inom Sveriges egentliga skogs-
område torde finnas«. Det område som skyddades var bara 
28 ha, men ansågs ändå vara tillräckligt stort. 
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3.3 TYPOGRAFI / IDENTITET

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Gotham Rounded Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Gotham Rounded Book Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Sentinel Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Sentinel Book Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Sentinel Semibold

Sentinel Semibold Italic
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3.4 TYPOGRAFI / OFFICE-TYPSNITT

OFFICE-TYPSNITT

När vi inte har möjlighet att använda våra 
Identitetstypsnitt, t ex i mailkorrespon-
dens, textdokument m m, använder vi våra 
Office-typsnitt: Arial / Helvetica fungerar 
bra i rubriker och i kortare texter samt 
finns i de flesta datorer. Till längre texter 
använder vi ett typsnitt med ”klackar”, en 
serif. Georgia är generös och lättläst samt 
fungerar bra även i längre texter på web-
ben. Även Georgia finns i de flesta datorer.

Exempel på tillämpad typografi

HAMRA NATIONALPARK
EN SYDNORRLÄNDSK 
BARRURSKOG
Skogen i Hamra nationalpark är i det närmaste 
helt orörd av skogsbruk. Här finns träd i alla 
åldrar och nedbrytningsstadier. 

Nationalparken är en del av ett flackt myrlandskap 
med insprängda, låga ytor av skogklädd fastmark. Hela 
parken kan betraktas som en stor skogsholme, helt 
omgiven av öppna myrar, utom i norr där den gränsar 
mot Svansjön.

SKOGEN VAR SKYDDSVÄRD 
REDAN FÖR 100 ÅR SEDAN
Hamra avsattes som nationalpark efter ett riksdags-
beslut 1909. Den redan då gamla skogen ansågs vara 
»det märkligaste urskogsområde som inom Sveriges
egentliga skogsområde torde finnas«. Det område
som skyddades var bara 28 ha, men ansågs ändå vara
tillräckligt stort.

Exempel på tillämpad typografi
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Arial/Helvetica Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Arial/Helvetica Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Georgia Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Georgia Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Georgia Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Georgia Bold Italic

3.4 TYPOGRAFI / OFFICE-TYPSNITT
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3.5 KARTOR

ÖVERSIKTSKARTA

Den mest detaljerade kartnivån beskriver 
hela nationalparken. I kartunderlaget ska 
topografi gå att urskilja. Uttrycket lig-
ger nära Google Earths satelitbilder men 
bearbetat efter behov. Med halvtranspa-
renta färger och mönster i skikt kan olika 
naturtyper och företeelser illustreras. I di-
gitala media kan de olika skikten skalas av 
för att på ett pedagogiskt sätt beskrivas 
utförligare.

KARTOR

För att beskriva Sveriges natio-
nalparker som attraktion har vi tre 
kartnivåer: Översiktskarta för att 
visa nationalparkens alla delar. För-
enklad karta för att lyfta ut vissa 
delar som t ex händelser i national-
parken. Linjekarta för att visa leder 
och slingors olika stoppunkter. Egna 
piktogram och kartsymboler gör det 
lätt att förstå och känna igen sig. 

0 500 1000 1500 m

V
O

X
N

A
N

SVARTÅN

MOT SVARTÅENTRÉN

MYRENTRÉN

SVARTÅENTRÉN

SVARTÅN

ORMTJÄRNEN

HÄLLTJÄRNEN

HAMRALEDEN

SVARTÅSLINGAN

HAMRALEDEN

HAMRALEDEN

HAMRALEDEN

MYRSLINGAN

URSKOGSLINGAN
SVANSJÖN

LÅNGA MYRSLINGAN

HUVUDENTRÉN

ÖVERSIKTSKARTA
TECKENFÖRKLARING
LEGEND / ZEICHENKLÄRUNG

DU ÄR HÄR
YOU ARE HERE
SIE SIND HIER

MÅLPUNKT

INFORMATIONSPLATS

RASTPLATS

TORRDASS

PARKERING BIL

ELDPLATS

SOPSTÄLL

UTSIKTSPLATS

UTSIKTSTORN

VINDSKYDD

SANKMARK, MYR
MARSHY GROUND, WETLAND
SUMPF, MOOR

BARR- OCH BLANDSKOG
CONIFEROUS AND MIXED FORREST
NADEL- UND MISCHWALD

MYR MED ÖPPET VATTEN
WETLAND WITH OPEN WATER
MOOR MIT OFFENEM WASSER

SJÖAR OCH VATTENDRAG
LAKES AND WATER COURSES
UFERLINIE

URSKOG OCH NATURSKOG
OLD GROWTH FORREST
URWALD

HÖJDSKILLNAD, 5-METERSKURVOR
CONTOURE LINES, 5M INTERVAL
HÖHENMETER, 5M-KURVEN

KONTAKT 
CONTACT  
KONTAKTEN

Länstyrelsen Gävleborg ansvarar för 
skötseln av Hamra nationalpark.

Naturvårdsverket ansvarar för alla 
Sveriges nationalparker.

WWW.HAMRANATIONALPARK.SE
GAVLEBORG@LANSSTYRELSEN.SE

TELEFON: 026-17 10 00
WWW.LANSSTYRELSEN.SE

ADRESS:
LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG
801 70 GÄVLE

BILVÄG / ROAD / STRAßE

HAMRALEDEN ( )

URSKOGSLINGAN ( )

SVARTÅSLINGAN ( )

MYRSLINGAN ( )

LÅNGA MYRSLINGAN ( )
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LINJEKARTA

För att bättre kunna lyfta fram national-
parken som attraktion och lättare guida 
besökaren har vi en kartnivå för leder och 
slingor. Kartan har hämtat inspiration från 
tunnelbanans linjekarta med färgkodning 
och hållplatser (målpunkter). 

LINJEKARTA

3.5 KARTOR

FÖRENKLAD KARTA

För att lätt kunna illustrera olika förete-
elser i nationalparken som t ex ”I den här 
delen brann det för fem år sedan.”  har 
vi en förenklad karta där det är lätt att 
lägga till specifika fakta. Den förenklade 
kartan kan även användas till temaslingor, 
tillfälliga och periodiska händelser, lokala 
biotoper mm.

FÖRENKLAD KARTA

SVANSJÖN

KOLMILA

SVANSJÖN

OASTJÄRNEN

ORMTJÄRNEN

KOLMILAN

ÖSTRA SVARTÅMYRA

SVARTÅNS IN
LOPP

SVARTÅNS BRO

RULLBOKOJAN

KANJONHUVUDENTRÉN SVARTÅENTRÉN MYRENTRÉN

5 km6 km

OASTJÄRNEN

SVARTÅNS 

INLOPPKOLMILA
ÖSTRA

SVÅRTÅMYRA

UTSIKTEN

KANJONSvanslingan Kolmilarundan Lilla slingan

19EN GEMENSAM IDENTITET FÖR 

SVERIGES NATIONALPARKER 

EN GEMENSAM IDENTITET FÖR

SVERIGES NATIONALPARKER



3.6 ILLUSTRATION

ILLUSTRATION / NATURALISTISKT

För att visa nationalparkernas biologiska 
mångfald använder vi ett naturalistiskt 
illustrativt manér. Smarta samarbeten är 
viktigt att hitta. Nationalnyckelns fan-
tastiska illustrationer är i helt rätt manér 
för att skapa intresse för djur och växter. 

ILLUSTRATION / STILISERAT

För information och statistik används ett 
mer stiliserat och stringent manér som 
fungerar bra att beskriva naturen på ett 
mer schematiskt sätt. Med förenklade 
siluetter av djur och växter kan man 
arbeta med olika illustratörer och fort-
farande skapa ett sammanhållet manér. 
IIlustrationerna används som ifyllda si-
luetter och konturlinjer av siluetter. Här 
används färger från den egna paletten. 

Illustration / stiliserat

Illustration / naturalistiskt
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3.7 FOTOGRAFI 

FOTOMANÉR

Fotomanéret är en viktig del av den visu-
ella identiteten och indikerar att man 
kan komma nära naturen. Manéret ska 
förmedla både de värden som ligger i 
”Sveriges bästa bevarade natur” med 
storslagna scenerier och naturupplevelser 
samt gå ner i minsta detalj och beskriva 
blommor och insekter. Det finns även en 
nivå som hanterar nationalparkens per-
sonal och infrastruktur samt besökarens 
möte med nationalparken. Bland bilder  

Närbild / stillbild naturen

Infrastruktur och människor i nationalparken

Nationalparkmärken / Fotografiska motiv

på människor ska alla typer besökare 
representeras. Vi tror huvuddelen av 
bildbehovet med fördel kan köpas från 
amatörer och semi-proffs. Naturfoto-
intresset och digitalfotografiet har skapat 
en ny marknad med nya värderingar, och 
ett enormt utbud. Utöver det stora ut-
budet, det sympatiska i att allmäheten /
besökaren får möjlighet att publicera sina 
bilder kan det även kombineras med foto-
tävlingar.

Utzoomat / miljöbild

TIVEDEN

NATIONALPARK

Norna

Calypso bulbosa

GOTSKA SANDÖN

NATIONALPARK

Norra
 stra

nden

STORA SJÖFALLET

NATIONALPARK

Fjälluggla, 

Snowy Owl, S
chnee-Eule, 

Bubo scandiacus

HAMRA

NATIONALPARK

Norna, C
alypso Orchid

Norne, C
alypso bulbosa
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3.8 PIKTOGRAM

PIKTOGRAM

Målet är att nationalparkerna ska locka 
en bred grupp av människor. Alla är 
inte intresserade av samma ämne. Den 
sexkantiga formen ger oss möjlighet 
att lyfta fram och synliggöra national-
parkens olika erbjudanden, inspirera till 
oväntade naturupplevelser och kom-
municera hur alla, kan hitta sitt eget 
förhållningssätt till naturen. Den sex-
kantiga formen, som finns både i och 
runt illustrationerna gör piktogramen 
till våra alldeles egna! Tematiskt följer vi 
SIS-standard där det är möjligt.

Leder

Sopsortering

Varning / Förbud

Exempel på applikationer

5

HAMRA
NATIONALPARK
UPPTÄCK URSKOGEN 
PÅ EN TIMME

PåbudAktivitet

Information och hänvisning i parken Språk
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3.9 INFORMATIONSPLATS

Vy nationalparksmodell Elevation

Nationalparksmodell
kan utföras i olika material

Sockel kan 
utföras i trä, 
metall etc

VY SAMLINGSPLATS

Varje entréplats förses med en samlings-
plats i direkt närhet till handikapparkering. 
På samlingsplatsen förmedlas information 
för alla – en taktil modell av nationalpar-
ken, en ljudkälla med inläst berättad infor-
mation samt lättläst text och bild.

NATIONALPARKSMODELL

En nationalparksmodell är ett bra verktyg 
för att ge alla besökare en tydlig bild av 
nationalparken. Den kan bidra till ökad 
förståelse om vad som gör respektive 
nationalpark unik samtidigt som den ger 
en bra översikt. Nationalparksmodellen 
utgör även en utmärkt samlingsplats där 
ytterligare information kan finnas.

Nationalparksmodellens  
storlek och form anpassas 
till aktuell park

Tillgänglig slinga

Handikapparkering
Max 25m

Informationsskyltar

Broschyrställ

Nationalparksmodell

Vevbar MP3-spelare

Anlagd yta

Horisontalsnitt A-A
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3.10 INFORMATIONSSYSTEM

Informationsskyltar / Stor / Vid entréer Informationssystem / Stor / Början på leder och slingor

Informationssystem / Stor Informationssystem / Liten lutande

Informationsskyltar / Liten lutande

INFORMATIONSSKYLTAR

Få komponenter och utfallande 
bildyta gör att skyltarna ”växer fram 
ur marken”. Informationen är över-
gripande med fokus på varje natio-
nalparks unika egenskaper och det 
en besökare kan förväntas uppleva 
för att göra besöket minnesvärt. 
Mycket bild och begränsad kärnfull 
text gör innehållet lättillgängligt för 
alla besökare.

Stor vy 
informationsskylt
Hål för utsikt

Vy lutande med liten 
informationsskylt 

Vy broschyrställ

Vy broschyrställ till-
sammans med infor-
mationsskyltar
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KARTAN

I entrén finns alltid en generös karta. 
Kartans uppgifter:
• Ge en översikt av parken och

hela utbudet.
• Visa alla stigar och leder

(även skidspår).
• Visa vilka naturtyper som finns.
• Lyfta fram målpunkterna och annat

sevärt.
• Visa på vilka friluftsaktiviteter som

är möjliga.
Kartan kommer sedan tillbaka vid mål-
punkterna, där även ett utsnitt kan göras 
på det aktuella närområdet ifall det är 
relevant

INFORMATIONSTAVLANS UPPGIFT

Informationstavlan är själva starten på 
besöket i nationalparken. Här ska man få 
en överblick över hela nationalparkens ut-
bud och sevärdheter. Och man ska bli ny-
fiken på att upptäcka mer. Här finns också 
nödvändiga föreskrifter för parken.

NIVÅ 1. FOKUS

Alltid en ” huvudperson / förstasidesny-
het ” på tavlan. I entrén är det en stor och 
generös karta över hela parken. Det kan 
också vara en naturtyp, en växt eller ett 
djur som är typisk för parken och tavlans 
plats.

3.11 INFORMATIONSSYSTEM

HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS ÖVRIG FAKTAÖVRIG FAKTA

HIGHLIGHTS
FOKUSBILD
FOKUSBERÄTTELSER

HIGHLIGHTS

Här lyfter vi fram ”dragplåstren / storsäl-
jarna” för att attrahera så många som 
möjligt. T ex björnen. Här används också 
jämförelser med företeelser från vardags-
livet som de flesta kan relatera till, t.ex 
lungor, snorkeln och pipetten för att visa 
på olika sätt att överleva på myren.

NIVÅ 2. HIGHLIGHTS

Ytterligare 3–4 utvalda växter/djur/
naturtyper/kulturyttringar lyfts fram 
med större fotografisk bild eller större 
illustration.

NIVÅ 3. ÖVRIG FAKTA /   
INFORMATION / KURIOSA

Fokus och highlights kompletteras med 
ytterligare information och fakta i olika 
stor utsträckning beroende på tavlans 
plats. På denna nivå finns också alla före-
skrifter som måste finnas med. 
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3.12 BROSCHYRER

HAMRA
NAtioNAlpARk
Två Timmars Tur

1. VAdVetjåkkA NAtioNAlpARk
ett avlägset fjällområde nordväst om 
torneträsk.

2. Abisko NAtioNAlpARk
en dalgång rik på blommande fjäll-
ängar och vackra forsar.

3. stoRA sjöfAllet Np
Högnordisk fjällnatur och fjällryggar.

4. pAdjelANtA NAtioNAlpARk
de vida högslätternas och stora sjö-
arnas fjällandskap.

5. sARek NAtioNAlpARk
bjuder på sveriges mest dramatiska
och minst påverkade landskap.

6. Muddus NAtioNAlpARk
de stora myrarnas och urskogarnas 
land, en bevarad del av taigan.

7. pieljekAise NAtioNAlpARk
ett långsträckt fjällmassiv vid randen 
av södra Norrbottensfjällen.

8. HAppARANdA skäRgåRd 
ett havsområde med unga moränöar.

9. bjöRNlANdet NAtioNAlpARk
en rest av ett orörda skogslandskap.

10. skuleskogeN NAtioNAlpARk
Väglöst och vilt avsnitt Höga kusten.

11. såNfjället NAtioNAlpARk
ett formskönt fjäll som i ensamt ma-
jestät reser sig över skogstaket.

12. töfsiNgdAleN NAtioNAlpARk
en avlägsen, vild och orörd dalgång i 
dalarnas norra fjällvärld.

13. fulufjället NAtioNAlpARk
en blandning av dramatisk natur och 
kalfjäll i nordvästra dalarna.

14. HAMRA NAtioNAlpARk
det märkligaste urskogsområde som 
ännu tordes finnas.

15. fäRNebofjäRdeN Np
säregen älvsträcka i landet där sjöar,
forsar, och skogar bildar mosaik.

16. äNgsö NAtioNAlpARk
ett odlingslandskap från 1800-talet, 
välbevarat och sällsynt genuint.

17. kosteRHAVets NAtioNAlpARk
Nationalpark under havsytan. 

18. tResicklAN NAtioNAlpARk
ett kargt vildmarksområde.

19. gARpHyttAN NAtioNAlpARk
ängar skapade av människan.

20. tyRestA NAtioNAlpARk
Något så märkligt som en orörd stor-
skog strax söder om stockholm.

21. djuRö NAtioNAlpARk
svensk insjönatur och naturförhål-
lande i Västeuropas största insjö.

22. tiVedeN NAtioNAlpARk
stort barrskogsområde med djupa 
sprickdalar, kaotiska blockmarker.

23. gotskA sANdöN Np
sveriges mest isolerade ö.

24. stoRe Mosse NAtioNAlpARk
det största svenska myrområdet sö-
der om lappland.

25. NoRRA kVill NAtioNAlpARk
en för södra sverige unik urskog.

26. blå juNgfRuN Np
en ö som i långa tider varit landmärke 
för sjöfarare.

27. södeRåseN NAtioNAlpARk
bokskogsklädda åsar och sydliga 
växt- och djurliv.

28. dAlby södeRskog Np
lövskogslunden framför andra på 
den bördiga skånska slätten.

29. steNsHuVud NAtioNAlpARk
kustberg, lummiga ädellövskogar,
pastorala hedar och vackra stränder.

naturvardsverket.se
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Ansvarig för 
Sveriges 

nationalparker:

Förvaltare av 
Hamras 

nationalpark:

Instiftare av 
nationalparker i Sverige:

Ansvarig för sveriges 
nationalparker.

Två rOLiGa Timmar  
i LavarNas OCH  
sKaLBaGGarNas riKE.
Hamra nationalpark är en rymmer en 
mängd olika naturtyper, bland annat 
fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar och 
äldre odlingslandskap. 

Uptatis esto diam ip et, vullaore corem adipisi 
elisit dignim vel ilismod olenit nibh ercipit wisl 
iure. Essi tate conullum endre dunt nullaor at am 
iliquis alit dolutpat vel ea feuis elis ea feu feu fa-
cillaore modignim illa augait prat.

Delit, con utat eriustinibh et lamet, voloreet dole-
niam, vel dolorerat lore faciduis nonsectem vent 
wisi tionseq uame euis elis ea digniam commo-
dignisl dolore dip.

Quissisi. Re vullaore eraestrud 
tem essi tate conullum endre 
dunt nullaor at am iliquis dolut-
pat vel ea feuis elis.

cum diam, quissisi. Re vullaore 
eraestrud tem essi tate conullum 
endre dunt nullaor at.

Re vullaore eraestrud tem essi 
tate conullum endre dunt nul-
laor at am iliquis.

Re vullaore eraestrud tem 
essi tate conullum endre 
dunt nullaor at am.

Re vullaore eraestrud tem
essi tate conullum endre
dunt nullaor at am.

Re vullaore eraestrud tem 
essi tate conullum endre 
dunt nullaor at am.

cum diam, quissisi. Re 
vullaore eraestrud tem essi 
tate conullums.

cum diam, quissisi. Re
vullaore eraestrud tem
essi tate.

cum diam, quissisi. Re 
vullaore eraestrud tem essi 
tate conullums.

cum diam, quissisi. Re vullaore eraestrud tem essi 
tate conullum endre dunt nullaor at am iliquis alit 
dolutpat vel ea feuis elis.

cum diam, quissisi. Re vullaore eraestrud tem essi
tate conullum endre dunt nullaor at am iliquis alit
dolutpat vel ea feuis elis.

Re vullaore eraestrud tem 
essi tate conullum endre 
dunt nullaor at am.

cum diam, quissisi. Re 
vullaore eraestrud tem essi 
tate conullums.

Re vullaore eraestrud tem 
essi tate conullum endre 
dunt nullaor at am.

cum diam, quissisi. Re 
vullaore eraestrud tem essi 
tate conullums.

SkalbaggarnaS
paradiS
Hamra nationalpark är en rymmer en 
mängd olika naturtyper, bland annat fjäll, 
urskogar, myrar, skärgårdar och äldre od-
lingslandskap. Nationalpark är det finaste 
ett naturområde kan bli. det är ett na-
turarv som vi sparar åt oss och komman-
de generationer, att besöka och bevara.

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. 
Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och komman-
de generationer, att besöka och bevara. De rymmer en 
mängd olika naturtyper – bland annat fjäll, urskogar, 
myrar, skärgårdar och äldre odlingslandskap.

Cum diam, quissisi. Re vullaore eraestrud tem essi tate 
conullum endre dunt nullaor at am iliquis alit dolutpat 
vel ea feuis elis ea feu feu facillaore modignim illa au-
gait prat. Delit, con utat eriustinibh et lamet, voloreet 
doleniam, vel dolorerat lore faciduis nonsectem vent 
wisi tionseq uame euis elis ea feu feu facillaore modig-
nim illa augait prat dit luptatumsan et.

cum diam, quissisi. Re vullaore 
eraestrud tem essi tate conullum 
endre dunt nullaor at am iliquis 
dolutpat vel ea feuis elis.

OM SVERIGES NATIONALPARKER 
ELLER SPECIFIK NATIONALPARK

Om Sveriges nationalparker. Broschyr 
med information om kronjuvelerna i 
svensk natur, varför nationalparkerna 
finns och översikt över de olika natio-
nalparkernas utbud. Generell informa-
tion om den lokala nationalparken.  
 Specifik nationalpark. Titel beskriver 
så att man snabbt förstår vad som gör 
nationalparken unik och intressant. På 
broschyrens baksida berättar vi alltid 
om alla Sveriges nationalparker.

SKALBAGGARNA  
I HAMRA NATIONALPARK
Hamra nationalpark är en rymmer en 
mängd olika naturtyper, bland annat fjäll, 
urskogar, myrar, skärgårdar och äldre od-
lingslandskap. Uptatis esto diam ip et, vullaore co-
rem adipisi elisit dignim vel ilismod olenit nibh ercipit 
wisl iure consed tat vel ea feuis 

Essi tate conullum endre dunt nullaor at am iliquis alit 
dolutpat vel ea feuis elis ea feu feu facillaore modignim 
illa augait prat.

Delit, con utat eriustinibh et lamet, voloreet doleniam, 
vel dolorerat lore faciduis nonsectem vent wisi tionseq 
uame euis elis ea digniam commodignisl dolore dip eu-
gait ipsum duis dolutation volor.

Skalbagge trivs i Hamras urskogar.

PLATSER
Bilväg
Led
Näckrostjärnen
Svartådalen
Torpet
Övertjärn
Svartåbäcken
Kolmilan
Kanjon HAMRA 

NATIONALPARK 
SKALBAGGARNAS 
PARADIS

1. VADVETJÅKKA – Sveriges nord-
ligaste nationalpark är ett fjäll med 
djupa grottor.

2. ABISKO – Lättillgänglig fjälldal 
med en ovanligt rik flora.

3. STORA SJÖFALLET – Mäktiga 
fjälltoppar, glaciärer och tallurskogar.

4. SAREK – Storslagen och krävande 
vildmark i ett unikt fjällandskap.

5. PADJELANTA – Böljande fjällhedar 
och stora sjöar långt från närmaste väg.

6. MUDDUS – De stora myrarnas och 
urskogarnas land.

7. PIELJEKAISE – Vidsträckta orörda 
fjällbjörkskogar.

8. SÅNFJÄLLET – Lågfjäll och natur-
skog med gott om björn.

9. TÖFSINGDALEN – Dalgång med 
tallurskogar, blockmarker och fors-
ande vatten.

10. HAMRA – En sällsynt helhet av 
naturliga skogar, myrar och vatten-
drag.

11. GARPHYTTAN – Äldre odlings-
landskap där både hasselmus och 
nötkråka fått en fristad.

naturvardsverket.se

Ansvarig för Sveriges 
nationalparker.

12. ÄNGSÖ – Genuint odlingsland-
skap med betesdjur och slåtter.

13. NORRA KVILL – En av få urskogs-
artade skogar i södra Sverige.

14. GOTSKA SANDÖN – Unik och 
sällsamt vacker ö med milsvida 
sandstränder.

15. BLÅ JUNGFRUN – Sägenom-
spunnen ö med släta berghällar, 
ädellövskog och vacker utsikt.

16. DALBY SÖDERSKOG – Lummig 
lövskogslund på den skånska slätten.

17. STORE MOSSE – Det största 
svenska myrområdet söder om 
Lappland.

18. TIVEDEN – Skogslandskap med 
vildmarkskänsla.

19. SKULESKOGEN – Kust med 
storslagna utsikter och världens
snabbaste landhöjning.

20. STENSHUVUD – Kustberg, 
ädel lövskog, inbjudande hedar och 
stränder.

21. BJÖRNLANDET – Berg, stup och 
storskog med spår av forna tiders 
bränder.

22. DJURÖ – Skärgårdslandskap i 
Västeuropas största insjö.

23. TYRESTA – Orörd storskog strax 
söder om Stockholm.

24. HAPARANDA SKÄRGÅRD 
Skärgårdslandskap med långgrunda 
sandstränder.

25. TRESTICKLAN – Väglös ödemark
med milsvida utsikter från tallklädda 
bergsryggar.

26. FÄRNEBOFJÄRDEN – Mosaik av 
lövrika skogar och vatten vid nedre 
Dalälven.

27. SÖDERÅSEN – Lövskogar, ras-
branter, strömmande vattendrag och 
ett rikt växt och djurliv.

28. FULUFJÄLLET – Här vid Sveriges 
högsta vattenfall möter urskogen 
fjället som är vitt av lav.

29. KOSTERHAVET – Artrikt havs- 
och skärgårdsområde med landets 
enda korallrev.

fulufjäll
NaTIoNal park
foUR HoUR
VISIt GUIDE

STorE moSSE
NaTIoNal park
EIGHt HoUR
VISIt GUIDE

HAMRA
NAtioNAlpARk
Två Timmars Tur

1. VAdVetjåkkA NAtioNAlpARk
ett avlägset fjällområde nordväst om 
torneträsk.

2. Abisko NAtioNAlpARk
en dalgång rik på blommande fjäll-
ängar och vackra forsar.

3. stoRA sjöfAllet Np
Högnordisk fjällnatur och fjällryggar.

4. pAdjelANtA NAtioNAlpARk
de vida högslätternas och stora sjö-
arnas fjällandskap.

5. sARek NAtioNAlpARk
bjuder på sveriges mest dramatiska
och minst påverkade landskap.

6. Muddus NAtioNAlpARk
de stora myrarnas och urskogarnas 
land, en bevarad del av taigan.

7. pieljekAise NAtioNAlpARk
ett långsträckt fjällmassiv vid randen 
av södra Norrbottensfjällen.

8. HAppARANdA skäRgåRd 
ett havsområde med unga moränöar.

9. bjöRNlANdet NAtioNAlpARk
en rest av ett orörda skogslandskap.

10. skuleskogeN NAtioNAlpARk
Väglöst och vilt avsnitt Höga kusten.

11. såNfjället NAtioNAlpARk
ett formskönt fjäll som i ensamt ma-
jestät reser sig över skogstaket.

12. töfsiNgdAleN NAtioNAlpARk
en avlägsen, vild och orörd dalgång i 
dalarnas norra fjällvärld.

13. fulufjället NAtioNAlpARk
en blandning av dramatisk natur och 
kalfjäll i nordvästra dalarna.

14. HAMRA NAtioNAlpARk
det märkligaste urskogsområde som
ännu tordes finnas.

15. fäRNebofjäRdeN Np
säregen älvsträcka i landet där sjöar,
forsar, och skogar bildar mosaik.

16. äNgsö NAtioNAlpARk
ett odlingslandskap från 1800-talet, 
välbevarat och sällsynt genuint.

17. kosteRHAVets NAtioNAlpARk
Nationalpark under havsytan. 

18. tResicklAN NAtioNAlpARk
ett kargt vildmarksområde.

19. gARpHyttAN NAtioNAlpARk
ängar skapade av människan.

20. tyRestA NAtioNAlpARk
Något så märkligt som en orörd stor-
skog strax söder om stockholm.

21. djuRö NAtioNAlpARk
svensk insjönatur och naturförhål-
lande i Västeuropas största insjö.

22. tiVedeN NAtioNAlpARk
stort barrskogsområde med djupa
sprickdalar, kaotiska blockmarker.

23. gotskA sANdöN Np
sveriges mest isolerade ö.

24. stoRe Mosse NAtioNAlpARk
det största svenska myrområdet sö-
der om lappland.

25. NoRRA kVill NAtioNAlpARk
en för södra sverige unik urskog.

26. blå juNgfRuN Np
en ö som i långa tider varit landmärke 
för sjöfarare.

27. södeRåseN NAtioNAlpARk
bokskogsklädda åsar och sydliga
växt- och djurliv.

28. dAlby södeRskog Np
lövskogslunden framför andra på
den bördiga skånska slätten.

29. steNsHuVud NAtioNAlpARk
kustberg, lummiga ädellövskogar,
pastorala hedar och vackra stränder.

naturvardsverket.se
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Ansvarig för 
Sveriges 

nationalparker:

Förvaltare av 
Hamras 

nationalpark:

Instiftare av 
nationalparker i Sverige:

Ansvarig för sveriges 
nationalparker.

Två rOLiGa Timmar
i LavarNas OCH 
sKaLBaGGarNas riKE.
Hamra nationalpark är en rymmer en
mängd olika naturtyper, bland annat
fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar och
äldre odlingslandskap.

Uptatis esto diam ip et, vullaore corem adipisi
elisit dignim vel ilismod olenit nibh ercipit wisl
iure. Essi tate conullum endre dunt nullaor at am
iliquis alit dolutpat vel ea feuis elis ea feu feu fa-
cillaore modignim illa augait prat.

Delit, con utat eriustinibh et lamet, voloreet dole-
niam, vel dolorerat lore faciduis nonsectem vent
wisi tionseq uame euis elis ea digniam commo-
dignisl dolore dip.

Quissisi. Re vullaore eraestrud
tem essi tate conullum endre
dunt nullaor at am iliquis dolut-
pat vel ea feuis elis.

cum diam, quissisi. Re vullaore
eraestrud tem essi tate conullum 
endre dunt nullaor at.

Re vullaore eraestrud tem essi
tate conullum endre dunt nul-
laor at am iliquis.

Om Sveriges 
nationalparker 

på baksida

ÄMNESGUIDE

Fördjupad information kring den ak-
tuella nationalparkens intressanta na-
tur och djurliv. Kunskapsspridare och 
intresseväckare för ”semi-proffsen”. 
Gärna i samarbete med National-
nyckeln när det gäller den fördjupade 
informationen. På broschyrens bak-
sida berättar vi alltid om alla Sveriges 
nationalparker.

SNABBGUIDE

För den ovane besökaren eller den som 
har begränsat med tid kan en anpassad 
guide göra besöket intressant och min-
nesvärt. Piktogrammen gör det lätt och 
snabbt att förstå svårighetsnivån för 
barnfamiljer, funktionshindrade och alla 
andra. På broschyrens baksida berättar  
vi alltid om alla Sveriges nationalparker.

Ämnesguide / Inlaga Snabbguide / olika framsidor och inlaga

Sverige har 29 nationalparker. De rymmer
en mängd olika naturtyper – bland annat
fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar och äldre
odlingslandskap. Nationalpark är det finas-
te ett naturområde kan bli. Det är ett na-
turarv som vi sparar åt oss och kommande
generationer, att besöka och bevara.

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan
bli. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och
kommande generationer, att besöka och bevara.
 Uptatis esto diam ip et, vullaore corem adipisi
elisit dignim vel ilismod olenit nibh ercipit wisl
iure consed tat vel ea feuis elis ea feu feu facil-
laore modignim illa augait prat dit luptatumsan
et, consecte velesti onsecte tio digniam commo-
dignisl dolore dip eugait ipsum duis dolutation
volor sum ilis nullam esenissi.
 Cum diam, quissisi. Re vullaore eraestrud tem
essi tate conullum endre dunt nullaor at am ili-
quis alit dolutpat vel ea feuis elis ea feu feu facil-
laore modignim illa augait prat.
 Delit, con utat eriustinibh et lamet, voloreet
doleniam, vel dolorerat lore faciduis nonsectem
vent wisi tionseq uametue dolor sisi.

www.sverigesnationalparker.se

Ansvarig för 
Sveriges 

nationalparker:

Förvaltare av 
Hamras 

nationalpark:

Instiftare av 
nationalparker i Sverige:

Ansvarig för Sveriges 
nationalparker.

SKALBAGGARNA
I HAMRA NATIONALPARK
Hamra nationalpark är en rymmer en
mängd olika naturtyper, bland annat fjäll,
urskogar, myrar, skärgårdar och äldre od-
lingslandskap. Uptatis esto diam ip et, vullaore co-
rem adipisi elisit dignim vel ilismod olenit nibh ercipit
wisl iure consed tat vel ea feuis

Essi tate conullum endre dunt nullaor at am iliquis alit
dolutpat vel ea feuis elis ea feu feu facillaore modignim
illa augait prat.

Delit, con utat eriustinibh et lamet, voloreet doleniam,
vel dolorerat lore faciduis nonsectem vent wisi tionseq
uame euis elis ea digniam commodignisl dolore dip eu-
gait ipsum duis dolutation volor.

Skalbagge trivs i Hamras urskogar.

PLATSER
Bilväg
Led
Näckrostjärnen
Svartådalen
Torpet
Övertjärn
Svartåbäcken
Kolmilan
Kanjon HAMRA 

NATIONALPARK 
SKALBAGGARNAS 
PARADIS

1. VADVETJÅKKA – Sveriges nord-
ligaste nationalpark är ett fjäll med 
djupa grottor.

2. ABISKO – Lättillgänglig fjälldal 
med en ovanligt rik flora.

3. STORA SJÖFALLET – Mäktiga 
fjälltoppar, glaciärer och tallurskogar.

4. SAREK – Storslagen och krävande 
vildmark i ett unikt fjällandskap.

5. PADJELANTA – Böljande fjällhedar
och stora sjöar långt från närmaste väg.

6. MUDDUS – De stora myrarnas och
urskogarnas land.

7. PIELJEKAISE – Vidsträckta orörda 
fjällbjörkskogar.

8. SÅNFJÄLLET – Lågfjäll och natur-
skog med gott om björn.

9. TÖFSINGDALEN – Dalgång med 
tallurskogar, blockmarker och fors-
ande vatten.

10. HAMRA – En sällsynt helhet av 
naturliga skogar, myrar och vatten-
drag.

11. GARPHYTTAN – Äldre odlings-
landskap där både hasselmus och
nötkråka fått en fristad.

naturvardsverket.se

Ansvarig för Sveriges
nationalparker.

12. ÄNGSÖ – Genuint odlingsland-
skap med betesdjur och slåtter.

13. NORRA KVILL – En av få urskogs-
artade skogar i södra Sverige.

14. GOTSKA SANDÖN – Unik och 
sällsamt vacker ö med milsvida 
sandstränder.

15. BLÅ JUNGFRUN – Sägenom-
spunnen ö med släta berghällar,
ädellövskog och vacker utsikt.

16. DALBY SÖDERSKOG – Lummig 
lövskogslund på den skånska slätten.

17. STORE MOSSE – Det största
svenska myrområdet söder om
Lappland.

18. TIVEDEN – Skogslandskap med 
vildmarkskänsla.

19. SKULESKOGEN – Kust med
storslagna utsikter och världens
snabbaste landhöjning.

20. STENSHUVUD – Kustberg, 
ädellövskog, inbjudande hedar och 
stränder.

21. BJÖRNLANDET – Berg, stup och 
storskog med spår av forna tiders
bränder.

22. DJURÖ – Skärgårdslandskap i 
Västeuropas största insjö.

23. TYRESTA – Orörd storskog strax 
söder om Stockholm.

24. HAPARANDA SKÄRGÅRD
Skärgårdslandskap med långgrunda 
sandstränder.

25. TRESTICKLAN – Väglös ödemark
med milsvida utsikter från tallklädda 
bergsryggar.

26. FÄRNEBOFJÄRDEN – Mosaik av 
lövrika skogar och vatten vid nedre
Dalälven.

27. SÖDERÅSEN – Lövskogar, ras-
branter, strömmande vattendrag och
ett rikt växt och djurliv.

28. FULUFJÄLLET – Här vid Sveriges
högsta vattenfall möter urskogen 
fjället som är vitt av lav.

29. KOSTERHAVET – Artrikt havs-
och skärgårdsområde med landets
enda korallrev.

HAMRA
NATIONALPARK
UPPTÄCK URSKOGEN 
PÅ EN TIMME

KONTAKT
xxxxxxxxxxxxxx@lansstyrelsen.se
Telefon: XXX-XX XX XX

naturvardsverket.se
Ansvarig för Sveriges
nationalparker.

1. ABISKO Lättillgänglig fjälldal med 
en ovanligt rik flora.

2. STORA SJÖFALLET/ STUOR 
MUORKKE Mäktiga fjälltoppar, 
glaciärer och tallurskogar.

3. SAREK Storslagen och krävande 
vildmark i ett unikt fjällandskap.

4. PIELJEKAISE 
Vidsträckta orörda fjällbjörkskogar.

5. SONFJÄLLET  Lågfjäll och 
naturskog med gott om björn.

6. HAMRA En sällsynt helhet av 
naturliga skogar, myrar och vatten-
drag.

7. ÄNGSÖ Genuint odlingslandskap 
med betesdjur och slåtter.

8. GARPHYTTAN Äldre 
odlingslandskap där många 
sångfåglar har fått en fristad.

9. GOTSKA SANDÖN 
Unik och sällsamt vacker ö med 
milsvida sandstränder.

10. DALBY SÖDERSKOG Lummig 
lövskogslund på den skånska slätten.

11. VADVETJÅKKA Sveriges 
nordligaste nationalpark är ett fjäll 
med djupa grottor.

12. BLÅ JUNGFRUN 
Sägenomspunnen ö med släta 
berghällar, ädellövskog och vacker 
utsikt.

13. NORRA KVILL En av få urskogs-
artade skogar i södra Sverige.

14. TÖFSINGDALEN Dalgång med 
tallurskogar, blockmarker och fors-
ande vatten.

15. MUDDUS / MUTTOS De stora 
myrarnas och urskogarnas land.

16. PADJELANTA / BADJELÁNNDA 
Böljande fjällhedar och stora sjöar 
långt från närmaste väg.

17. STORE MOSSE Det största 
svenska myrområdet söder om 
Lappland.

18. TIVEDEN Skogslandskap med 
vildmarkskänsla.

19. SKULESKOGEN Kust med 
storslagna utsikter och världens 
högsta landhöjning.

20. STENSHUVUD 

Kustberg, ädellövskog, inbjudande 
hedar och stränder.

21. BJÖRNLANDET Berg, stup och 
storskog med spår av forna tiders 
bränder.

22. DJURÖ Skärgårdslandskap i 
Västeuropas största insjö.

23. TYRESTA Orörd storskog strax 
söder om Stockholm.

24. HAPARANDA SKÄRGÅRD
Skärgårdslandskap med långgrunda 
sandstränder.

25. TRESTICKLAN 
Väglös ödemark med milsvida 
utsikter från tallklädda bergsryggar.

26. FÄRNEBOFJÄRDEN 
Mosaik av lövrika skogar och vatten 
vid nedre Dalälven.

27. SÖDERÅSEN Lövskogar,  
rasbranter, strömmande vattendrag 
och ett rikt växt och djurliv.

28. FULUFJÄLLET Här vid Sveriges 
högsta vattenfall möter urskogen 
fjället som är vitt av lav.

29. KOSTERHAVET Artrikt havs- och 
skärgårdsområde med landets enda 
korallrev.

30. ÅSNEN Insjöskärgård med 
hundratals öar. Gammal skog med 
bok och tall.
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3.13 PAPPER

FOLDRAR

När vi väljer papper till våra foldrar ställs det höga 
krav på hållbarhet. Foldern ska hålla för att förva-
ras utomhus året om och tåla att följa med på en 
tur i parken utan att gå sönder allt för snabbt. Där-
för rekomenderar vi att man alltid trycker en vat-
tenbaserad skyddslack. Dessutom är det viktigt att  
papprets fiberriktning hamnar rätt, den ska vara 
horisontal för att foldern inte ska rulla ihop sig.

Dock använder vi alltid träfiberbaserat papper och 
inte syntetiskt material då det lätt ska brytas ner i 
naturen. Gärna FSC-certifierat eller Bra Miljöval.
Gärna ett bestruket så kallat silk papper med hög 
vithet.
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Vårt system bygger på få och enkla element. 
Systemet har tydligt släktskap med informa-
tionstavlorna och hanterar både tillfart och 
vägvisning i naturen. Här är det viktigt att 
både kunna synas tydligt och smälta in och 
anpassa sig till naturen runt omkring.

4.VÄGVISNING

EN GEMENSAM IDENTITET FÖR
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Vy – markeringar och 
hänvisningar på fasad

Vy vägvisningsskylt – hög

Vy gränsstolpe

Vy – ledmarkering / 
band på träd

VÄGVISARE

Skylt med text och laminerade infästa 
piktogram. Produceras i tre till fyra stan-
dardstorlekar. Ledmarkeringskylt med 
stolpe av trä och skyltar av mörkgråfär-
gad metall. 

LEDMARKERING

Tygband som enkelt fästs runt 
träd med låsfunktion baktill.

4.1 HÄNVISNINGSSYSTEM

Kolmilan 12,3

5
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4.2 HÄNVISNINGSSYSTEM / FÄRGER

FÄRGER

Hänvisningsfärger med avstånd, färg och 
punktmärkning för färgblinda. Ca 18–20 
färgkombinationer är möjliga. I första hand 
används primärfärgerna eftersom de syns 
alldra bäst i sin miljö. 

SKALA 1:1
Måttet för färgsystemets  
symboler är 70 x 81 mm  
inräknat den vita kanten på 5 
mm. Se avsnitt 3.2 om primär
-och sekundärfärger.
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4.3 HÄNVISNINGSSYSTEM / BILAR

VÄGSKYLT – Efter Trafikverkets rekommendationer, 

Hamra nationalpark
Huvudentrén 3

Svartåentrén 9

Horisontalsnitt

Horisontalsnitt

Elevation vägvisare – placering vid bilväg

HÄNVISNINGSYSTEM
Ovan och till höger visas 
skyltsystem för bilvägar. 

Stomme målade 
i mörkgrå kulör

Möjlighet till dubbel-
sidigt montage

120°

31EN GEMENSAM IDENTITET FÖR 

SVERIGES NATIONALPARKER 

EN GEMENSAM IDENTITET FÖR

SVERIGES NATIONALPARKER



5. BYGGSYSTEM OCH
PERSONALMATERIAL
Varje parks karaktär skall kunna hanteras i 
byggnader och byggda element men med 
en bredare palett.  
 Här finns utrymme för lokala anpassning-
ar och olika leverantörer. Det viktiga är att 
vi följer vårt formspråk och att vi alltid app-
licerar vår logotyp på det förutbestämda 
sättet.

ELEVATION SPÅNG

EN GEMENSAM IDENTITET FÖR
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5.1 BYGGSYSTEM

FJÄLLPANEL MYGGNÄTGLASINFATTNING

ELEVATIONS 
VATTENLEDARE

GALLERNÄT FÖR GENOMSIKTLIGHET

HORISONTAL-
SNITT A-A

SEKTION 
B-B

ANLÄGGNING SPÅNG
Spång anläggs mellan fasta punkter 
i terrängen, t ex träd , sten etc. Man 
rör sig alltid mot någon typ av fond. 
Vid byte av riktning skall spången 
knäckas 60 grader och på så sätt 
följa sexkantsprofilen.

ANLÄGGNING SPÅNG VID SEVÄRDHET
Spång anläggs så att man rör sig runt objek-
tet i en sexkantsformad bana.
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5.2 PERSONALMATERIAL

Namn Namnsson
NATURGUIDE

Namn Namnsson
NATURGUIDE

Namn Namnsson
NATURGUIDE

SVERIGES

NATIONALPARKER

SVERIGES

NATIONALPARKER

FORDON
Det viktigaste elementet på fordonsdekoren 
är logotypen. När möjlighet finns kan ett 
mer utarbetat förslag tas fram (som fordon 
med orange element).

PERSONALKLÄDER
Personal utgör en viktig kontaktyta i mö-
tet med besökaren som representanter 
för varumärket. Kläder och utrustning 
måste därmed utstråla professionalitet 
och kvalitet. 

Dessutom är miljöhänsyn en viktig faktor. 
Till kläder bör vi därför arbeta med cer-
tifierade naturmaterial och återvunnen 
syntetfiber i största möjliga mån.

Klädernas design tar sin utgångspunkt i 
identitetens formspråk med snedskurna 
detaljer. De är märkta med stora logoty-
per i reflexguld. 
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6. DIGITALT
Ur ett tillgänglighets- och resursperspektiv  
är det naturligt att öka vårt fokus på digital 
information och vägvisning. Här kommer  
särskilda regler gälla för hur identiteten  
appliceras eftersom både rörlighet och  
ljud är lika viktiga beståndsdelar som det 
tvådimensionella.

Välkommen till 
Sveriges Nationalparker

Senaste observationer

Svartmes
TIVEDEN KL. 10.15

Sotlav

TIVEDEN KL. 09.25

Rosenfink

STENSHUVUD KL. 09.05

Islandslav

STORE MOSSE igår KL. 23.38

Till Artportalen.se

Guerciliqui elit, verit er irit vel ut 
iure magnit, velissritti. Sustisit la 
feugait laDuismodions henisis at, 
conse tat verit er iriyt vel ut iure 
magnit, quamconrtt euis essi bla 
feuisi blamet, volores veli ut iure 
magnit, ar quamcon euis attconu 
mod min verit er irit vel utte iure
feugait laDuismodions henisis at.

Läs mer Dagens djur

Skäckspinnare guerciliq atui 
elit, velissi. Sustisit asla feaait 
laDuismodion henisis. 

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Abisko

Björnlandet

Blå Jungfrun

Dalby Söderskog

Djurö

Fulufjället

35 EN GEMENSAM IDENTITET FÖR

SVERIGES NATIONALPARKER



6.1 DIGITAL GUIDNING

SEDAN 19
09

GRUNDAD 19
82 STORE MOSSE

NATIONALPARK

Senaste observationer

Islandslav
LÖVÖ KL. 10.15

Blåsuga

LÖVÖ KL. 09.25

Nötskrika 
LÖVÖ KL. 09.05

Rödstjärt

LÖVÖ igår KL. 23.38

Till Artportalen.se

Väderutsikter

M

Tisdag 12/2
VIND V 6–8 M/S +4 +6 +2

Onsdag 13/2 
VIND NV 4–6 M/S +4 +6 +2

Torsdag 14/2
VIND V 3–4 M/S +4 +6 +2

06.00 12.00 18.00

Välkommen till Store 
Mosse Nationalpark

PLANERA BESÖKET
 Hitta till parken
 Upplevelser
 Öppettider & säsong
 Att veta innan besöket
  Broschyrer
BILDER 
NYHETER
HISTORIA & KULTUR
NATUR & VETENSKAP
FÖR LÄRARE
FÖR BARN
KONTAKT

Sök
Vanliga frågor
Kontakt

LIVE  Vy över Kävsjön

Sustisit la feugait laDuismodion 
henisis at, conse tatyyt verattit 
er arit vel ut iure magnit, hf vel 
et, quamcon euis essi bla feuisi 
blamet, volore conummod imin 
henit in ute molsror si blamcon
irit vel ut iure symagnit, vel et,
henisis at, consssse tat verit er.

Läs mer

Guerciliqui elit, velissi. Sustisit la 
feugait laDuismodion henisis awt, 
conse tat verit er irit vel ut iuwre 
magnit, vel et, quamcon euis issi 
bla feuisi blamet, volore conwww 
wummod min henit in utei molor 

SEDAN 19
09

GRUNDAD 19
83 TIVEDEN

NATIONALPARK

Senaste observationer

Svartmes
STENKÄLLAN KL. 10.15

Trädpiplärka

STENKÄLLAN KL. 09.25

Drillsnäppa

STENKÄLLAN KL. 09.05

Sotlav

STENKÄLLAN igår KL. 23.38

Till Artportalen.se

Väderutsikter

M

Tisdag 12/2
VIND V 6–8 M/S +4 +6 +2

Onsdag 13/2 
VIND NV 4–6 M/S +4 +6 +2

Torsdag 14/2
VIND V 3–4 M/S +4 +6 +2

06.00 12.00 18.00

Välkommen till 
Tiveden Nationalpark

PLANERA BESÖKET
 Hitta till parken
 Upplevelser
 Öppettider & säsong
 Att veta innan besöket
  Broschyrer
BILDER 
NYHETER
HISTORIA & KULTUR
NATUR & VETENSKAP
FÖR LÄRARE
FÖR BARN
KONTAKT

Sök
Vanliga frågor
Kontakt

LIVE  Fiskgjusbo 

Sustisit la feugait laDuismodion 
henisis at, conse tatyyt verattit 
er arit vel ut iure magnit, hf vel 
et, quamcon euis essi bla feuisi 
blamet, volore conummod imin 
henit in ute molsror si blamcon
irit vel ut iure symagnit, vel et,
henisis at, consssse tat verit er.

Läs mer

Guerciliqui elit, velissi. Sustisit la 
feugait laDuismodion henisis awt, 
conse tat verit er irit vel ut iuwre 
magnit, vel et, quamcon euis issi 
bla feuisi blamet, volore conwww 
wummod min henit in ute molor 

SEDAN 19
09 FULUFJÄLL

NATIONALPARK

Senaste observationer

Lavskrika
NJUPESKÄR KL. 10.15

Ringtrast

NJUPESKÄR KL. 09.25

Ringtrast

NJUPESKÄR KL. 09.05

Lavskrika

NJUPESKÄR igår KL. 23.38

Till Artportalen.se

Väderutsikter

M

Tisdag 12/2
VIND V 6–8 M/S +4 +6 +2

Onsdag 13/2 
VIND NV 4–6 M/S +4 +6 +2

Torsdag 14/2
VIND V 3–4 M/S +4 +6 +2

06.00 12.00 18.00

Välkommen till 
Fulufjäll Nationalpark
Sustisit la feugait laDuismodion 
henisis at, conse tatyyt verattit 
er arit vel ut iure magnit, hf vel 
et, quamcon euis essi bla feuisi 
blamet, volore conummod imin 
henit in ute molsror si blamcon
irit vel ut iure symagnit, vel et,
henisis at, consssse tat verit er.

Läs mer

PLANERA BESÖKET
 Hitta till parken
 Upplevelser
 Öppettider & säsong
 Att veta innan besöket
  Broschyrer
BILDER 
NYHETER
HISTORIA & KULTUR
NATUR & VETENSKAP
FÖR LÄRARE
FÖR BARN
KONTAKT

Sök
Vanliga frågor
Kontakt

Guerciliqui elit, velissi. Sustisit la 
feugait laDuismodion henisis awt, 
conse tat verit er irit vel ut iuwre 
magnit, vel et, quamcon euis issi 
bla feuisi blamet, volore conwww 
wummod min henit in ute molor 

LIVE  Lavskrika webcam 

DIGITAL GUIDNING – HEMSIDA

Som att ”kliva in i naturen” med levande 
ljud och bilder. En naturupplevelse utö-
ver det vanliga. Sveriges Nationalpar-
kers hemsida växlar mellan parkernas 
bakgrundsbilder. Logotypen reflekterar 
naturen och ljuset – gärna solstrålar på 
dagen och skymningsljus på kvällen.

DIGITAL GUIDNING – MOBIL

Vägvisning och naturinformation 
på plats i naturen.

Välkommen till 
Sveriges Nationalparker

Senaste observationer

Svartmes
TIVEDEN KL. 10.15

Sotlav

TIVEDEN KL. 09.25

Rosenfink

STENSHUVUD KL. 09.05

Islandslav

STORE MOSSE igår KL. 23.38

Till Artportalen.se

Guerciliqui elit, verit er irit vel ut 
iure magnit, velissritti. Sustisit la 
feugait laDuismodions henisis at, 
conse tat verit er iriyt vel ut iure 
magnit, quamconrtt euis essi bla 
feuisi blamet, volores veli ut iure 
magnit, ar quamcon euis attconu 
mod min verit er irit vel utte iure
feugait laDuismodions henisis at.

Läs mer Dagens djur

Skäckspinnare guerciliq atui 
elit, velissi. Sustisit asla feaait 
laDuismodion henisis. 

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Information

Upplevelse

Varning

Övrigt

Abisko

Björnlandet

Blå Jungfrun

Dalby Söderskog

Djurö

Fulufjället
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