
Besö k ett naturskyddsömra de 

Område: Ekologi  

Mål: Veta vilka olika naturskyddsområden som finns i Sverige och skillnaden på dem. Besöka ett 

naturskyddsområde i din närhet – läsa, observera och reflektera. Få förståelse för mångfalden i 

naturen.  

Del 1  

Inledande uppgift:  
 Ta reda på skillnaden mellan naturreservat, nationalpark och Natura 2000 områden. Till din 

hjälp använder du valfri källa.   

 Vilka är dina tre närmsta nationalparker? Beskriv naturtypen kortfattat samt varför du tror 

att området blivit en nationalpark.  

 Gå in på din kommuns hemsida. Vilken information om kommunens naturområden finns? 

Var informationen intressant? Var informationen lättillgänglig?  

 Gå in på naturskyddsföringens 

hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se.  

Klicka på fliken ”Om oss” och 

därefter ”På din ort”. Finns din 

närmaste ort/område med här?  

Om din ort finns med, finns det i 

så fall information om 

naturområden? 

Lättillgänglig/intressant? 

 Hittar du annan information på 

nätet om naturområden i din närhet?  

 

  

http://www.naturskyddsforeningen.se/


Del 2 

Exkursion 
Din uppgift är att besöka ett naturskyddsområde i din närhet. Vid exkursionstillfället tar du med dig 

en kamera, flora/fauna, papper och penna. (Detta är valfritt men ta även gärna med dig en vän och 

fika :O)  

Frågor:  

 Finns det någon informationstavla? Läs i så fall igenom den och ta en bild av den. Skriv en 

liten sammanfattning av det som står på tavlan.  

 Vilken naturtyp har området som du besöker? (Beskriv både vad du upplever/ser men även 

information som du läst kan vara med i ditt svar.)  

 Varför tror du att området blivit ett skyddsområde?  

 Finns det ovanliga arter av djur/växter/lavar i området? Vilka?  

 Ta minst 3-5 bilder som du tycker motsvarar dina upplevelser. Gärna både översiktsbilder 

och detaljbilder.  

 Växter: Vilka arter i trädskiktet kan du identifiera? Vilka arter i buskskiktet kan du 

identifiera? Vilka arter i markskiktet kan du identifiera, (välj ut 5-10st som du tycker är 

intressanta)?  

 Djur: Ser du några djur under ditt besök, vilka i så fall? Ser du några spår från djur under ditt 

besök, vilka i så fall?  

 

Utvärdering, del 1 och 2  
 Vad är dina upplevelser av utflykten?  

 Har du några synpunkter på informationen som du hittade på nätet om naturområden? (Va 

det väsentlig information? Va informationen lättillgänglig?, Saknade du något? mm)  

 Valfritt: Skicka gärna dina synpunkter vidare till kommun eller förening, de blir säkert glada 

att få resopns. 

 

Inlämning  
 Lämna in ditt arbete på FC i mappen ”Besök ett naturreservat” senast den 17 oktober.  

 Skumma igenom de andra i gruppens arbeten och fundera över följande:  

1. Vilka olika naturtyper har gruppen tillsammans stött på under sina besök?  

2. Verkar informationen som finns på de olika hemsidorna i olika kommuner skilja sig?  


