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Sammanfattning 

De senaste åren har intresset för och belastningen på rekreationsområden ökat. Besökarna har 

ett behov av information och hänvisning för att kunna njuta av naturen på ett hållbart sätt. 

Projektet Naturvärdar utgörs av att kommuner i Skåne anställer ungdomar och/eller individer 

med någon form av anställningsstöd eller motsvarande för att arbeta som naturvärdar i 

populära rekreationsområden under sommarsäsongen. Stiftelsen Skånska Landskap (härefter 

stiftelsen) är samordnare för projektet och står till förfogande med en kostnadsfri utbildning i 

bland annat värdskap, friluftsliv, service och allemansrätten. Projektet, som beställdes och 

delfinansierades av Region Skåne, genomfördes för första gången 2021. Tack vare det 

lyckade resultatet beslöts det att genomföra projektet ännu en gång för att ge fler kommuner 

att pröva samarbetsmodellen samt för att etablera utbildningspaketet i stiftelsens verksamhet. 

Under sommaren 2022 arbetade över 100 naturvärdar i sju kommer med att hjälpa besökare i 

populära naturområden att förstå och följa föreskrifter.  
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1 Bakgrund 
Intresset för friluftsliv har växt i flera år och belastningen på skånska vandringsleder, 

strövområden, naturreservat och nationalparker har ökat. Med det ökade besökstrycket 

kommer problem så som nedskräpning, otrygga parkeringssituationer, missförstånd och 

konflikter kring föreskrifter.  

Problemen kan begränsas genom att låta naturvärdar välkomna och hjälpa besökarna. 

Naturvärdarna kan exempelvis kanalisera besökare i området, svara på frågor och hänvisa till 

föreskrifter. Naturvärdarna bidrar till mer hållbara friluftsområden då deras närvaro minskar 

risken för övertramp av allemansrätten och lokala föreskrifter. 

Genom synliga naturvärdar som gör det lätt för besökarna att göra rätt kan Skånes natur klara 

fler besökare, vilket ger bättre förutsättningar för bra folkhälsa och attraktiva 

naturområden. Besökstrycket på rekreationsområden kräver insatser som skapar sysselsättning 

i form av naturnära jobb. 

2021 tilldelades stiftelsen 470 000 kr av Region Skåne för att koordinera projektet 

”Naturvärdar” mellan april och november. Projektet levererade goda resultat på de tre 

övergripande huvudsyftena: värdskap i rekreationsområden, skapa arbetsmöjligheter samt 

metodutveckling inför framtida verksamhet, där det sistnämnda syftet kan delas in i både att ta 

fram en utbildning och en samarbetsmodell.  

I centrum stod den utbildning i naturvärdskap som stiftelsen höll kostnadsfritt för deltagare ur 

samarbetskommunerna Bromölla, Hässleholm, Simrishamn och Vellinge.  

Projektet fokuserade på arbetslösa personer som genom naturnära nystartsjobb, 

introduktionsjobb, extratjänster eller motsvarande anställningsstöd fick möjlighet att etablera 

sig på arbetsmarknaden, utöka sitt kontaktnät och få en värdefull arbetslivserfarenhet.  

Utvärdering från projektet visar på positiva resultat, både gällande att naturvärdarnas närvaro 

bidragit till en förbättrad situation i naturområden, samt att naturvärdarna själva uppskattar att 

erfarenheten förbättrat deras hälsa och förmåga att få fortsatt anställning. 

Efter ett lyckat pilotprojekt beslutades det om att genomföra satsningen ännu ett år för att ge 

fler kommuner chansen att testa modellen, samt för att hitta långsiktiga lösningar på att kunna 

erbjuda utbildningen i framtiden. 
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2 Syfte och mål 
Projektet förlängdes för att få möjlighet att utvecklas, spridas till fler kommuner, skapa 

ytterligare arbetsmöjligheter och förankra naturvärdskap som en del av besöksupplevelsen.  

Behovet av naturvärdar i framtiden kommer med sannolikhet att kvarstå eller öka. 

Naturvärdar möjliggör för naturområden att klara fler besökare och kan ge bättre 

förutsättningar för god folkhälsa och attraktiva naturområden i Skåne.  

Projektet bidrar till regionala utvecklingsnämndens fyra prioriteringar bättre hälsa för fler, 

ökad produktivitet, sammanbundet Skåne och stärkt kompetensförsörjning. Projektet går i 

linje med Skånes utvecklingsstrategi och bidrar till de visionsmål som är specificerade för 

”Vision – Det öppna Skåne 2030” 1, bland annat genom hälsofrämjande friluftsinsatser, 

arbetsmöjligheter och hållbara rekreationsområden.  

Projektets förlängning kan delas in i tre huvudområden gällande syfte och mål: 

2.1 Friluftsliv och rekreation 

Syfte: Ökad tillgänglighet till friluftsliv och rekreation för förbättrad folkhälsa 

Mål: Erbjuda värdskap i naturområden 

Naturvärdarnas närvaro i högbelastade besöksområden syftar till att förekomma eventuella 

övertramp av allemansrätten samt lokala föreskrifter. Genom att hänvisa och synas i området 

föregår naturvärdarna med gott exempel, förhindrar övertramp och underlättar för besökarna 

att göra rätt. Värdarna kan skapa trygghet och väcka nyfikenhet hos naturovana genom att 

tipsa och sprida information och på så sätt sänka trösklar till hälsosam rekreation i naturen. 

2.2 Sysselsättning och kompetensförsörjning 

Syfte: Stärkt sysselsättning och ökad kompetens inom besöksnäringen och gröna jobb 

Mål: Stötta kommuner med att skapa arbetsmöjligheter och stärka kompetens 

Satsningen vänder sig till arbetslösa vuxna, ungdomar eller anställda hos kommunen som 

genom projektet får ny kompetens inom besöks- och gröna näringar. Utbildningen i 

naturvärdskap omfattar bland annat allemansrätt och service. Genomförd utbildning genererar 

ett intyg och därtill en kvalifikation för individen att lägga till sin arbetslivserfarenhet. 

2.3 Förankring av naturvärdskap 

Syfte: Etablera naturvärdskap som en del av upplevelsen i rekreationsområden i Skåne 

Mål: Kartläggning av naturvärdskap samt etablering av utbildningen i verksamheten 

Projektet ska kartlägga vilka områden eller kommuner som arbetar med naturvärdskap idag 

samt vilka platser som skulle kunna gynnas av det för att utforska långsiktiga och hållbara 

lösningar i samarbete med Länsstyrelsen och skånska kommuner. Kartläggningen kan fungera 

som stöd i politiska och budgetrelaterade beslut hos flera aktörer i Skåne.  

För att säkerställa naturvärdskapsutbildningens framtid oberoende av fristående projekt syftar 

även projektet till att hitta vägar att etablera satsningen i stiftelsens verksamhet.  

 
1 Vision - Det öppna Skåne 2030: s 13, 19, 25, 31 
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3 Genomförande 
Projektet, som är beställt och delfinansierat av Region Skåne, påbörjades i november 2021 

och avslutas i oktober 2022. 

Primärt bygger samarbetsmodellen på att kommunen anställer individer, eller har redan 

anställda individer, som går en kostnadsfri naturvärdskapsutbildning hos stiftelsen. 

I vissa kommuner sker arbetsledningsbiten i samarbete med Länsstyrelsen. Kartläggningen 

sker i samarbete med Länsstyrelsen.  

3.1 Projektaktiviteter 

Alla nedanstående planerade projektaktiviteter utfördes enligt tidsplan. 

Planerad aktivitet Tillvägagångssätt 

Undersöka behov, resurser och 

intresse i skånska kommuner 

Dialog med cirka 20 skånska kommuner under 

vinter och vår 

Föra dialog och skriva samarbetsavtal 

med relevanta kommuner 

 

Etablerat samarbete med Båstad, Helsingborg, 

Hässleholm, Hörby, Simrishamn, Vellinge och 

Östra Göinge under våren 

Genomföra naturvärdskapsutbildning 

ute i samarbetskommunerna  

 

 

Nio utbildningstillfällen, totalt 14 dagar 

Sammanställa och förmedla 

information om kommunernas 

bemanning i naturen till Länsstyrelsen 

som ansvarar för att ställa samma detta 

i en karta. 

 

 

Genomförts i samarbete med Länsstyrelsen, se 

rubrik 4.3 Mål 3 - Kartläggning av naturvärdskap  

 

Genomföra intervjuer och enkäter med 

naturvärdar, intressenter och besökare2 

Naturvärdarnas upplevelse av projektet har 

undersökts med två enkäter: en gällande 

utbildningen och en annan gällande upplevelsen 

som helhet. För att utvärdera samarbetspartnernas 

upplevelse av projektets måluppfyllelse 

genomfördes en enkät och en workshop, se bilaga 

1. 

 

Utifrån utvärderingarna fastställa 

formatet på utbildningen (innehåll, 

längd) 

 

Baserat på enkätsvar har justeringar i 

utbildningsmaterialet gjorts inför eventuella 

framtida utbildningstillfällen samt distribution till 

exempelvis andra stiftelser i Sverige 

 

Undersöka och etablera vilka 

möjligheter som finns för långsiktig 

tillgång av naturvärdskapsutbildningen 

I samråd med VD på stiftelsen samt dialog med 

projektpartners har ett förslag för framtida 

satsningar tagits fram, se rubrik 4.4 Mål 4 - 

Etablering av naturvärdskapsutbildningen 

 
2 Enkätundersökningar med besökare som varit i kontakt med naturvärdar har inte kunnat genomföras på grund 

av oförutsedd resursbrist. 
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4 Projektets resultat 

4.1 Mål 1 - Erbjuda värdskap i naturområden 

Målet anses som uppfyllt. Under juni-augusti har cirka 100 naturvärdar arbetat i flera olika 

områden i sju kommuner. Fördelat över säsongen har cirka 30 naturvärdar arbetat varje 

månad. Kommunerna har prioriterat att låta värdarna arbeta i områden med många besökare, 

exempelvis badplatser, knutpunkter för vandringsleder och tätortsnära naturområden. 

Naturvärdarna har funnits tillgängliga att svara på frågor samt uppmärksamma besökare på 

föreskrifter och riktlinjer.  

Inga incidenter mellan naturvärdar och besökare har rapporterats till projektledaren vilket 

tyder på gott bemötande. Kommuner meddelar att de mottagit positiva kommentarer från både 

lokalboende och turister angående naturvärdarnas insats (se bilaga 1). 

4.2 Mål 2 - Stötta kommuner med att skapa arbetsmöjligheter och stärka kompetens 

Målet anses som uppfyllt. Alla sju samarbetskommuner har lagt resurser på att rekrytera totalt 

cirka 100 naturvärdar.  

 

Utbildningen har varit mellan 1–3 dagar beroende på kommunens önskemål. Varje 

utbildningsdeltagare har fått ett intyg att lägga till sitt CV. 

 

Enkäten som naturvärdarna gjort om utbildningen visar på att utbildningen varit givande.  

I en av enkätfrågorna ombads de svarande att svara med en siffra från 1 till 10 där 1 

motsvarade ”mycket dålig” och 10 motsvarade ”mycket bra”. 
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På frågan ”Vad tyckte du var bäst med utbildningen?” förekom bland annat följande 

nyckelfraser: 

Allemansrätten Fältdag Variation 

Bemöta människor Föreläsaren Rasterna 

Bemötande Hantera besökare Repetition 

Bra förklaringar Hantera olika situationer Rolig ledare 

Bra kunskap att ha även 

utanför jobbet 

Hur man pratar med irriterade 

människor 

Rättigheter och 

skyldigheter i naturen 

Bra stämning Intressant information Service 

Bra tempo Lära sig nya saker Trevlig stämning 

Diskussioner Lättförståelig Tydlighet 

 

Flertalet uppgav även att de hoppades på att få jobba med liknande uppgifter i framtiden. 

4.3 Mål 3 - Kartläggning av naturvärdskap  

Målet anses uppfyllt. Dialog fördes med kommunerna angående vilka platser som bör 

prioriteras och informationen förmedlades till Länsstyrelsen som satte ihop en karta, se bilaga 

2. Kartan skickades ut till skånska kommuner i ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i maj 2022, 

se bilaga 3. Noterat är att nationalparker och populära strövområden har behov av värdskap, 

inte bara under sommar och vardagar utan även helgtid under andra tidpunkter på året. 

 

4.4 Mål 4 - Etablering av naturvärdskapsutbildningen 

Målet anses bli uppfyllt under 2022. Under hösten och vintern kommer allt material som 

tagits fram till naturvärdsutbildningen att läggas upp på stiftelsens hemsida. Där kommer 

bland annat information om utbildningen, presentationer och lektionsplanering finnas 

tillgängliga att ladda ner för den som önskar.  

 

Stiftelsen kommer att skapa ett till två tillfällen under försommaren 2023 då naturvärds-

utbildningen hålls i någon av stiftelsens lokaler. Skånska kommuner kommer att bli inbjudna 

till att få gå utbildningen kostnadsfritt vid angivet tillfälle. Om kommunen inte har möjlighet 

att delta på tillfället eller föredrar att stiftelsen kommer ut till dem för att hålla utbildningen 

måste en deltagaravgift diskuteras. Önskvärt vore att kunna erbjuda utbildningen – oavsett 

datum och plats - kostnadsfritt till kommuner för att stötta dem i deras möjligheter i att skapa 

arbetstillfällen. Det beror dock på finansiering då detta i dagsläget (november 2022) inte ryms 

inom stiftelsens budget för 2023. Ett utbildningstillfälle räknas kosta cirka 8000 kr (2 

utbildare/8 h). Det är inte möjligt för stiftelsen att bidra med utrustning eller kläder till 

naturvärdarna inom befintlig budget. 
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5 Kostnadsredovisning 
Region Skånes avdelning för regional utveckling är beställare av projektet. Regionala 

utvecklingsnämnden har anslagit 350 000 kronor till projektledning och givit stiftelsen i 

uppdrag att leda projektet. Utöver extern finansiering har stiftelsen lagt 120 000 kr på 

projektet. Cirka 75% av den totala budgeten har gått till lönekostnader för projektledare och 

övriga involverade medarbetare på stiftelsen, resterande 25 % har lagts på utrustning och 

kläder till naturvärdarna. 

6 Slutsats 
I sin helhet har projektet fallit ut väl: samarbetskommunerna vittnar om positiv respons från 

både turister och lokalboende. I de kommuner som stiftelsen samarbetat med under 2022 finns 

ett intresse av att fortsätta arbeta med naturvärdskap i någon form.  

Av de kommuner som haft bäst upplevelse av projektet är det tydligt att arbetsledning är den 

överlägset viktigaste frågan, både utifrån enkätsvar från naturvärdar och samtal med 

samarbetspartners. Naturvärdarna uppgav att arbetet blev ostimulerande utan tydlig och 

närvarande arbetsledning. Den största utmaningen är inte alltid enbart finansieringen av en 

arbetsledare, utan snarare resursbrist när det kommer till att rekrytera och arbetsleda 

arbetsledaren.  

Ett gott exempel på en kreativ lösning att lyfta är Helsingborgs kommun och Båstads 

kommun som tog hjälp av Länsstyrelsen gällande arbetsledning. Länsstyrelsen anställde i sin 

tur naturturismföretag att arbetsleda kommunens naturvärdar. 

En viktig iakttagelse är att de grupper som kompletterade rollen som naturvärd med mer 

praktiska uppgifter, såsom skräpplockning eller naturvård, verkar i högre grad ha uppskattat 

erfarenheten i sin helhet. För de kommuner som önskar arbeta med naturvärdskap 

rekommenderas alltså att ha fler uppgifter åt värdarna för att skapa variation. Med tydliga 

instruktioner och arbetsledning kan naturvärdarna utföra och uppskatta ännu fler praktiska 

arbetsuppgifter. 

6.1 Fortsatt arbete 
För att minska sårbarheten och öka möjligheten att kunna erbjuda utbildningen till fler har 

stiftelsen undersökt möjligheterna att utbilda naturvärdsutbildare. Förslaget är att stiftelsen 

startar ett volontärprogram där deltagarna under ett antal träffar förutom att arbeta ideellt och 

umgås även lär sig utbildningsmaterialet, så att de själva kan hålla utbildningar. Utifrån dialog 

med samarbetskommunerna 2021 och 2022 är även lämpliga arbetsledare eftertraktade och 

avgörande för naturvärdssatsningens framgång: volontärprogrammet hade genererat ett antal 

kandidater för kommunerna att anställa.  

 

Samarbetskommunerna menar på att det är önskvärt att stiftelsen fortsätter erbjuda 

naturvärdskapsutbildningen kostnadsfritt. Detta kommer vara möjligt endast under ett 

begränsat antal tillfällen på angivna platser. Inom befintlig budget är det inte möjligt för 

stiftelsen att kunna erbjuda kostnadsfria utbildningstillfällen för varje enskild kommun, inte 

heller att bidra med utrustning till naturvärdar. 



8 
 

Bilagor och media 
Bilaga 1: Anteckningar från workshop med samarbetspartners 2022-09-01 

Bilaga 2: Länsstyrelsens karta över bemanning i naturområden 2022 

Bilaga 3: Nyhetsbrev ”Nytt i skånsk natur” från Länsstyrelsen Skåne i maj 2022 

Radioinslag i P4 Kristianstad om projektet 2022-06-22 

Artikel ur Turismnytt om naturvärdarna i Hässleholm 2022-07-12 

https://skanskalandskap.sharepoint.com/:b:/s/Externasamarbeten/EfZEcKaS-_lBpc0fpY7sz8cBMB9D_qQAtAewsCb9aYfiLw?e=XFD5R5
https://userdata.paloma.se/Pictures/4476/Archive/(default)/Bemanningskartan_23maj.pdf
https://public.paloma.se/webversion?cid=4476&mid=718635&emailkey=2d383e34-a791-47a3-9e29-b043351229ab
https://sverigesradio.se/artikel/lyckat-pilotprojekt-aterkommer-i-sommar
https://www.turismnytt.se/naturvardar-hjalper-besokare-att-gora-ratt-i-hassleholm/

