
Målet för nationalparkernas identitetsarbete måste vara större 

än att locka till besök och guida på plats. Självklart handlar det 

om att få människor att besöka och uppleva de svenska national- 

parkerna, men lika mycket om den större bilden: Att få människor  

att värna och besöka skyddad natur med entusiasm, intresse och  

ansvar. Stärka opinionen för naturvård och vikten av att skyd-

da svensk natur. Med en bredare målformulering skulle det här  

arbetet faktiskt kunna vara framgångsrikt även om det inte skulle 

leda till ett enda nytt besök!

Att göra nationalparkerna kända och angelägna är inget Natur-

vårdsverket har råd eller möjlighet att göra genom traditionell 

reklam. Man måste luta sig på egna medier, andras medier och 

”vännernas välvilja”. Detta kräver en identitet – eller snarare ett 

formspråk – som är lätt att känna igen var än man stöter på det. 

Det kommer aldrig räcka med att bara visa upp sin logotyp i en 

mängd olika sammanhang, hur begåvad den än må vara.

 

 

 

 

 

 

 

Vi utgår från hur nationalparkerna identifieras och uppfattas före 

ett besök. Vilka kanaler som används och vem vi vill nå. Vid be-

söket måste parkerna leva upp till allas förväntningar, inte bara 

hos de invigda som har både förkunskap och intresse. Besöket 

lägger grunden till en fortsatt relation och genererar spridare av 

”budskapet”. Det kräver ett begåvat och relevant sortiment av 

egna produkter och tjänster.

Tänk stort – och brett   [ANAlyS] Gå inte i motvind  [StrAtegi]

Det har tagit runt 30 år att skapa igenkänning av snöstjärnan hos 

fler än bara de allra mest initierade. Och än idag kräver den an-

tagligen viss hjälp för erinran hos den breda allmänheten.

Det finns tusentals snöstjärnor runt våra nationalparker och  

ytterligare tusentals i anslutning till skyddad natur. Det vore ett 

enormt resursslöseri och svårmotiverat att göra dem obsoleta. 

eftersom vi dessutom tror att frågan handlar om svenskt natur-

skydd i allmänhet, lika mycket som nationalparkerna i sig, är vi 

övertygade om att skyddad natur inte är betjänt av ännu en symbol.

Nationalparkernas identitet måste bygga på snöstjärnan och 

manifestera att det handlar om det finaste vi har i svensk natur.

Snöstjärnan blir guldkronan  [ iDé]

För att visa att nationalparkerna är ”kronjuvel bland de skyddade 

områdena i Sverige”  doppar vi helt enkelt snöstjärnan i vår finaste 

valör: guld. 

genom att arbeta med samma symbol i olika färgställningar, 

skapar vi synergieffekter. När vi stärker nationalparkernas varu-

märke stärker vi samtidigt all skyddad natur. 

När stjärnan skrivs in i en regelbunden sexhörning skapas en 

vacker och utvecklingsbar figur. i en tredimensionell form får den 

dubbel betydelse. Stjärnan blir en krona – symbolen för Sverige. 

Det lilla och det stora, delar och helhet  [ iDé]

Varje nationalpark är unik och utvald för att representera olika 

svenska naturtyper. Var och en har sina specifika egenskaper.  

tillsammans utgör de pusselbitar av det vi kännetecknar och 

visar upp som det finaste av svensk natur. 

Den sexkantiga formen illustrerar tydligt hur enskilda delar bildar 

en stark helhet. Och precis som i naturen måste vi värna om varje 

liten del för att få en fungerande helhet. 

Vi vill att nationalparkerna ska locka en bred grupp av människor. 

Alla är inte intresserade av samma ämne. Den sexkantiga formen 

ger oss även möjlighet att lyfta fram och synliggöra alla parkens 

olika erbjudanden. inspirera till oväntade naturupplevelser och 

kommunicera hur alla, liten som stor, kan hitta sitt eget förhåll-

ningssätt till den svenska naturen. 

Det lillA Och Det StOrA 

Den sexkantiga formen illustrerar 
hur enskilda delar bildar en stark  
helhet. Både på nationell nivå och  
i den enskilda nationalparken.

KrONjuVeler i  riKet 

i tredimensionell form blir symbolen  
både en stjärna och en krona.

gulD

För att visa att nationalparkerna repre- 
senterar Sveriges finaste natur doppar  
vi stjärnan i den finaste av valörer.

SNöStjärNAN 

hundratusentals snöstjärnor symboliserar  
skyddad natur.  Vi är helt övertygade om att  
skyddad natur inte behöver ännu en symbol.
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K ÄNNEDOM
Synlighet i media
Top-of-mind hos beslutsfattare
Skapa ekonomiska intressen
Utbildning
Allmänheten

OPINION
Engagerade medier
Politiska beslut
Näringsliv
Natur- och 
miljöengagemang

INTRESSE
Naturföretagande
Naturintresse

HANDLING
Planering
Kunskapsinhämtning
Aktivt stödja

BESÖK
För svensken
För turisten
För ”natur-proffset”

PRODUKTER OCH 
TJÄNSTER
För svensken
För turisten
För barnen
För sympatisören  
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FOrM

Den sexhörning som logotypen 
kan skrivas in i är utgångspunkten 
för samtliga bärande formelement 
och förekommande vinklar. 

Verktygslåda // Arkitektur

MAteriAl

Materialen är tåliga och robusta.
ek till snickerier. guld till förgyll-
ning av trä och metall. Vitt till  
texter infrästa i trä. järn till  
beslag och sammanfogningar. 
järnnät till grillplatser. Betong  
till fundament.

ByggDelAr

Sexhörningen expanderas 
till en ”regel” och trekanten 
till ”brädor”. 

KONStruKtiON 

Vinklade urskärningar för sam-
manfogning och stagning skapar 
stabilitet med endast en skruv 
eller plugg. resurssmart och 
särskiljande. Den trekantiga  
formen ger breda anläggnings-
ytor, enkel avrinning och mjuka 
kontaktytor. 

eFFeKtiVitet

Stora ekstockar sågas effektivt 
till ”reglar” och ”brädor”. 
tillsammans packas de till 
kompakta paket utan luftfickor. 

eK eK 10 år gulD Vit t järN järNNät BetONg

iNFOrMAtiONSpiKtOgrAM AKtiVitetSpiKtOgrAM öVrigA piKtOgrAM

huVuDlOgOtyp

i rörlig version speglas naturen i 
guldytan. i tryckt version används 
en fyrfärgsblandning – i enstaka 
fall guldfoliering för blank effekt. 
i naturen är logotypen med fördel 
utstansad, med lite volym.

i undantagsfall kan en svartvit  
logotyp efterfrågas. Då är den upp- 
byggd av tunna svarta linjer för att 
skapa rätt bearbetningsgrad.

Verktygslåda // Grafisk identitet

pArKlOgOtyper

ett enkelt och tydligt system  
med text på två eller tre rader. 

typografin i stjärnan anger en  
aktiv, positiv riktning och ger  
logotypen en egen karaktär.  

i parklogotyperna berättas även 
vilket år parken är grundad.  

pArKSyMBOler

Nya parksymboler placeras in i 
sexkanten för att kunna skapa 
ett sammanhållet mönster. 

Färger

guld används sparsamt:  
i logotypen och på viktiga arkitek-
toniska element. Komplement-
färgerna ger lugn åt bakgrunder 
och större ytor. Accentfärgerna  
är aktiva nyanser som används  
för att märka ut detaljer.

typOgrAFi

en rundad linjär kontrasterar  
logotypens kantighet och kan  
typograferas med enkelt fräs-
verktyg. gotham är lättläst och 
välritat vilket gör det enkelt att  
använda. Vardagstypografi  
anpassas till officepaketet.

FOtOMANér

Naturen dramatiseras i stäm-
ningsfulla och spännande bilder. 
”Orörd urnatur” – oväntade 
fotografier som får oss att vilja 
turista i vårt eget land.

illuStrAtiONSMANér

topografiska kartor som åter-
speglar naturtyperna. egna 
kartsymboler som är lätta att 
förstå och känna igen.

Smarta samarbeten är viktigt 
att hitta. Nationalnyckelns  
fantastiska illustrationer är i 
helt rätt manér för att skapa  
intresse för djur och växter.

piKtOgrAM

Med sexkanten blir piktogrammen 
nationalparkernas alldeles egna! 
information är svart, aktivitet grön, 
varning röd och ledmarkeringar i 
diverse klara nyanser. Symbolerna 
får gärna ha en egen karaktär så 
länge de följer den internationella 
normen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

priMärFärg

gOthAM rOuNDeD gOthAM NArrOw

Ek-
backen

Kalv-
backen

Hemvreten

Brunns-
ängen Hästholmen

Hemviken

Hästholms-
viken

Ströms-
udden

Sandudden

Väster-

Stenbacken

Lång-
ängen

Stormaren

Lad-

Blötängs-
     backen

Adams-
ängen

Sältings-
slätten

ängen Idbacken

Ladängs-
backen

Norr-
ängen

Lång-
ängen

Tjuv-
udden

Norrudden

Österskogen

Norrskogen

Adams-
skogen

Adams-
udden

Svartviken

Norrviken

Tjuvviken

Djupviken

Blackudden

Id-
viken

Idviksudden

Västerskogen

Masö

Hans Sjögren, Stockholm

Himmelskär

100 200 300 400 500 m0

Lillmaren

Öster-
ängen

slätten

Torpet

Hem-
udden

Ångbåtsbrygga

Tallgrundet

Blackan

Stängsel

Nationalparksgräns

Barrskog

Blandskog

Lövskog

Strandklippor

Ängsmark

Glesa lövlundar

Åker

Våtmark

Våtmark med vass

Vass

Gräns för fågel-
skyddsområde 
1 feb - 15 aug

Naturhamn

Information

Kallkälla

Husgrund

Raststuga

Sopor

Toalett, TC

Handikapp-
anpassad anläggn.

Hamlade träd

Vacker utsikt

Bad

Fiske

Större stig, 
handikapp-
anpassad

Mindre stig

2006.

2090.

Bro

Bro

Bro

Bro

Bro

Rappadalen

Kungsle
den

Ruotesvagge

Njåtsosjakkå

KOMpleMeNtFärger AcceNtFärger

SAREK

NATIONALPARK

STENSHUVUD

NATIONALPARK

TIVEDEN

NATIONALPARK
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trots att nationalparker funnits i Sverige i 100 år vet förvånansvärt få vad 

det är och var de finns. Detta är extra intressant med tanke på att svensken 

generellt ser sig som natur- och friluftsintresserad, med en stark relation 

till den svenska naturen. Kännedom om vår finaste, skyddade natur är en 

central fråga för framgång på lång sikt. Det finns ett behov av att förtyd-

liga och förenkla: Förtydliga genom att hitta en bra beskrivning av vad en  

nationalpark är (t ex ”Svensk urnatur” eller ”Vårt svenska naturarv”). För-

enkla genom att kommunicera ett antal svenska naturtyper (t ex skog, myr, 

fjäll och kust) istället för 29 olika parker. här följer ett antal idéer för att 

synas mer och skapa kännedom hos den breda allmänheten: 

Ambassadörer
låt några kändisar bli talesmän och taleskvinnor. Några intressanta perso-

ner kan vara Ola lindholm, Mattias Klum och Magdalena Forsberg. tales- 

personerna kan kopplas till speciella projekt; Ola till barnverksamhet,  

Mattias till en fototävling och Magdalena till frilufts- och sportaktiviteter.

Spännande samarbeten mellan natur och kultur
29 konstnärer tolkar varsin nationalpark, som uppmärksammas genom 

utställning och auktion. en annan idé är vinjetter i t ex tV 4. Fantastiska 

scenerier, klippta och dramatiserade. intressant är även ett samarbete 

med en researrangör. paketerade ”Nationalparksresor” med olika svårig-

hetsgrader och kunskapsnivåer.

Locka nya grupper
på andra platser i världen anordnas sportevenemang i eller i anslutning 

till nationalparker. Vi tror att en ”National parks of Sweden Action Sport  

challenge” är en intressant möjlighet till kännedom både i och utanför  

Sverige. äventyrssporter är en växande del av friluftslivet och turistnäringen. 

här finns chansen att visa hur man utövar sport på naturens villkor.

Börja med barnen
Nätbaserad utbildning om natur och naturtyper. Skapa ett ”National-

parksmärke” som kan fås genom att visa kunskap och aktivitet i natu-

ren – t ex springa 1,5 km och kunna berätta om 15 växter och 15 djur.  

en tävling om nationalparksbesök för hela klassen – en slags naturens  

”Vi i femman”.

Vänner
ta hand om de som vill bidra och de som vill visa tillhörighet!

”Nationalparkernas Vänner” – Stödförening med  tidning eller nyhetsbrev. 

Storslagen bokproduktion till förmån för Sveriges Nationalparker.  

prenumerera på ”Dagens naturupplevelse” i mobilen eller på mejlen. 

Produkter
För många besökare skiljer sig inte besöket i en nationalpark från besö-

ket på ett museum eller ett nöjesfält. För dessa besökare är souveniren 

och shopping en naturlig del av ett turistbesök. här måste man ta chan-

sen att värva sympatisörer, skapa intresse och få en gratis ”annonsplats”.   

Nationalparkernas sortiment måste vara relevant, resurssmart och gärna 

av god svensk design. Alltid av hög kvalitet för lång livslängd, men aldrig 

för dyrt. ett litet sortiment speciellt för varje park och ett större utbud av 

produkter och tjänster för parkerna generellt.

Kommunicera före och efter

SOrtiMeNtSKAtegOri:  
” iNtreSSerA BArN För NAtureN”

”ta med naturen hem” – t ex fröpåsar med svenska  
växter.  Fågelholkar i egen form och andra natur-
relaterade souvenirer (t ex reflexer och gosedjur).

SOrtiMeNtSKAtegOri:  
”jAg VAr Där”

Dekaler, pins, t-shirts från den lokala parken. 
Viktigt är att de visar att parken är en del av 
något större, och sporrar till fler besök.  
Sexkanterna gör parksymbolerna till samlar-
märken på t ex ryggsäcken eller bilrutan.

DAgeNS NAturuppleVelSe

Aktuell händelse i bild, på film eller i  
ljud från någon av parkerna. Söta, vackra,  
roliga, konstiga eller spännande natur-
händelser som blir ”snackisar” med kom-
pisarna och på jobbet.

t ex rävungar i tyresta kl 20.03, blåtrast 
på gotska Sandön kl 09.48 eller norrsken 
i pieljekaise kl 23.38. 

täVliNgSpOKAl

priser i t ex eventuell fototävling, 
sporttävling eller kunskapstävling.

t V-ViNjet ter

Vinjetter i samarbete  
med en rikstäckande 
kanal för att skapa 
kännedom och igen-
känning.

BArN Och utBilDNiNg

”Nationlparksmärket” – som  Simborgarmär-
ket i friluftsliv och kunskap om svensk natur.

prAKt VerK

Fantastisk bokproduktion för soffbordet.
Sveriges vackraste natur kanske speglad av 
konstnärer, en känd fotograf eller ur någon 
annan intressant vinkel.

SOrtiMeNtSKAtegOri:  
”Bät tre NAturuppleVelSe”

här kan man köpa kläderna man ofta glöm-
mer som ovan friluftsvän. Det är ofta kallare än 
man tror på morgonen, även på sommaren (t ex 
mössa och handskar). Det regnar ibland och är 
fuktigt på marken (t ex poncho).  
utrustning man behöver för att se bättre eller 
komma närmare (t ex kikare och lupp, gärna i 
samarbete med Sveriges Ornitologiska  
Förening och Sveriges Botaniska Förening).  
utrustning man behöver för att hitta eller att ta 
sig fram (t ex karta, kompass, vandringsstav).
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en stor förgylld krona hälsar välkommen vid nationalparkernas  

huvudentréer. Den placeras i nära anslutning till huvudentrén på 

en väl utvald plats, där parkens huvudsakliga karaktär speglas.  

Det är hit man går för att ta bilden – beviset för att man har varit 

i nationalparken. Kronan kan placeras vertikalt, horisontellt eller 

lutande. Allt för att på bästa sätt spegla nationalparkens karak-

tär. Av tillgänglighetsskäl är den aldrig placerad mer än några 

hundra meter in i parken.

Vid samtliga större entréer hälsas besökare välkomna med en 

enklare form av nationalparksmarkör. en stor vägvisningsstolpe 

som kröns av en mindre variant av den förgyllda kronan. i övrigt 

bygger all vägvisning på samma, smarta skyltsytem. Vid tillfart 

ser vi att man ansluter till Vägverkets standard men ansöker om 

att få använda guldstjärnan som tillägg.

ett skyltsystem som lämnar civilisationen bakom sig. ett genom-

siktligt skyltsystem i naturmaterial där informationsenheterna 

adderas var för sig. ett skyltsytem som till skillnad från det ame-

rikanska systemet för bilburna naturupplevelser är gjort på natu-

rens villkor.

Välkommen till parken

Sarek

kronan appliceras på ett sätt som visar 
upp nationalparkens natur. kronan kan 
placeras vertikalt, horisontellt eller 
lutande. allt för att på bästa sätt spegla 
nationalparkens karaktär.

blå jungfrun

kronan svetsas samman av metall som 
poleras och förgylls. I dess blanka yta 
bildar naturens spegelbild dekoren. 

KOMpONeNter

”regeln” och ”brädorna” erbjuder  
obegränsade möjligheter när den
arkitektoniska delen av identitets-
programmet ska byggas. 

”regelns” tvärsnitt gör att den är lika 
styv i alla riktningar. Den trekantiga 
”brädan” är bred i mitten vilket gör att 
den får optimal bärighet.
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För en del är nationalparken en turistattraktion jämförbar med 

många andra och något man besöker utan förkunskap eller pla-

nering. För andra är besöket en dröm som går i uppfyllelse och 

som föregåtts av månader av planering och instudering. Alla be-

sökare är lika viktiga och måste få den vägledning de behöver, i 

relevanta medier. 

För ”naturproffsen” är hemsidorna och kringliggande digitala 

tjänster viktigast. här är det angeläget att djupet är stort och 

aktualiteten hög. Materialet bör vara enkelt att ladda ner och 

anpassat för resurssmarta utskrifter i hemmet. Det fasta infor-

mationsmaterialet i parken skall vara övergripande med fokus 

på varje parks unika egenskaper och det en besökare kan för-

väntas uppleva för att göra besöket minnesvärt. Vissa delar bör 

vara lätta att aktualisera. idealet vore dagsfärsk information om 

händelser i naturen och lokalt väder. För bäst aktualitet häm-

tas information från SMhi för väderprognoser och Artportalen 

för observationer av fåglar, däggdjur, svampar m m. Varje park 

har minst en webbkamera som bevakar något som kan vara in-

tressant eller otillgängligt. Detta material skapar grunden för  

”Dagens naturupplevelse”. hemsidan ska kännas som att ”kliva  

in i naturen” med levande ljud och bilder – en naturupplevelse  

utöver det vanliga.

Bildmaterialet på informationsskyltarna bör till stor del vara foto-

grafiskt eftersom det indikerar att man kan komma nära natu-

ren – för många lekmän kan illustrationer verka fjärmande och 

overkliga. 

parkens broschyrmaterial bör guida på många nivåer och enga-

gera till fördjupad kunskap. här finns en unik möjlighet att mark-

nadsföra också de övriga nationalparkerna och skyddad natur i 

närområdet. Allt för att skapa kännedom och intresse för svensk 

naturvård generellt. 

Vägledning i naturen

iNFOrMAtiONSSKyltAr

”Brädorna” skapar anläggningsytor där information 
appliceras två- och tredimensionellt. Springor mel-
lan silar ljus och naturen bakom. 

information, texter, bilder, kartor och tredimensio-
nella objekt appliceras i möjligaste mån som en-
skilda element. Det gör att varje del lätt kan bytas 
ut och det gör att informationen släpper igenom 
naturen och ljuset på samma sätt som ”brädorna”. 
på så vis smälter informationen och den omkring-
liggande naturen samman. 

All information lamineras in i kompaktlaminat 
(5–10mm) för väderbeständighet. 

DigitAl guiDNiNg – MOBil

Vägvisning och naturinformation  
på plats i naturen.

1. AllA SVerigeS NAtiONAlpArKer

Broschyr med information om kronjuvele-
rna i svensk natur, varför nationalparkerna 
finns och översikt över de olika parkernas 
utbud. Finns i alla nationalparker.

5. NAtur i  NärOMråDet

engagerar kommunen och länet att visa 
mer och skapar möjligheter att ”behålla” 
turisten lite längre. Form enligt övriga 
broschyrer, men med vit snöstjärna  
istället för nationalparkernas guldstjärna.

2. NAtiONAlpArKBrOSchyr

generell information om den lokala parken.  
en titel beskriver så att man snabbt förstår  
vad som gör parken unik och  intressant. 

3. SNABBguiDe!

För den ovana besökaren eller den som har begränsat 
med tid kan en anpassad guide göra besöket intres-
sant och minnesvärt. ikonerna gör det lätt och snabbt 
att förstå svårighetsnivån för barnfamiljer, funktions-
hindrade och alla andra.

4. äMNeSguiDe

Fördjupad information kring den aktuella par-
kens intressanta natur och djurliv. Kunskaps-
spridare och intresseväckare för ”semi-proffsen”. 
gärna ett samarbete med Nationalnyckeln när 
det gäller den fördjupade informationen.

KläDer Och utruStNiNg

personalens kläder och utrustning måste ut-
stråla proffs och kvalitet. Klädernas design 
tar sin utgångspunkt i identitetens formspråk 
med snedskurna detaljer. De  är märkta med 
stora, stolta logotyper i reflexguld. Den grå 
färgen ansluter till en svensk naturmaterial-
tradition och är diskret i naturen utan att bli 
militär eller vara för lik besökarnas khaki och 
gröna kläder. Orangeröda element används 
på det som skall synliggöras och på guider-
nas väst är fickorna i nät för att kartor och 
fälthandböcker skall synas och locka till kon-
takt. För vinterbruk kan man tänka sig skal-
kläder i två ljust grå toner.

DigitAl guiDNiNg – heMSiDA

Som att ”kliva in i naturen” med levande ljud 
och bilder. en naturupplevelse utöver det van-
liga. Sveriges Nationalparkers hemsida växlar 
mellan parkernas bakgrundsbilder. logotypen 
reflekterar naturen och ljuset – gärna solstrålar 
på dagen och skymningsljus på kvällen.

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. 
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Varning
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Abisko

Björnlandet

Blå Jungfrun

Dalby Söderskog

Djurö

Fulufjället

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

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 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 
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GOTSKA SANDÖN
NATIONALPARK
BLUMENFÜRER

STORE MOSSE
NATIONALPARK
EINZIG NATUR

TIVEDEN
NATIONAL PARK
TWO HOUR 
VISIT GUIDE

FOUNDED 19
83

STORE MOSSE
NATIONAL PARK
EIGHT HOUR
VISIT GUIDE

FULUFJÄLL
NATIONAL PARK
FOUR HOUR
VISIT GUIDE

TÖFSINGDALEN
NATIONAL PARK
WILDLIFE GUIDE

SÖDERÅSEN
NATIONAL PARK
BIRD GUIDE

FULUFJÄLL
NATIONALPARK
SÄRPRÄGLAT
SYDLIGT FJÄLL

INTRESSANTA
NATUROMRÅDEN
I KALMAR LÄN

TIVEDEN
NATIONAL PARK
UNIQUE TROLL 
FOREST

FOUNDED 19
83
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