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§ 16
Information om naturcentrum Angarnssjöängen och naturum (KS 
2020.359)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen 
att driva frågan om naturum.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansökt om statligt bidrag från lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) i syfte att på kort sikt etablera ett naturcentrum vid med 
skolverksamhet och faciliteter för föreningar och besökare i Örstastugan vid 
Angarnssjöängen. Kommunens kommunekolog och miljöstrateg har startat projektet i 
samarbete med Länsstyrelsens naturskötselenhet och Angarngruppen. Ansökan avser 
utveckling av Örstastugan som en bas för pedagogisk verksamhet och föreningar. En del av 
projektet handlar om utredning för hur Örstastugan kan renoveras och byggas om för att 
fungera för besökare. Utredningen initieras av kommunen som hyresgäst och i ett nästa steg 
avser Länsstyrelsen att genomföra erforderliga renoveringar med finansiering från medel för 
underhåll av Naturvårdsverkets fastigheter. Den andra delen av projektet handlar om 
framtagande av lärarstöd, möblering och utrustning av klassrum, inköp av material för 
naturpedagogik, samt en inspirationsdag för rektorer vid kommunens grundskolor. 
Kommunens medfinansiering består av arbetstid.

På längre sikt önskar tjänstemän från kommunen och Länsstyrelsen driva frågan om att 
försöka få till stånd norra Stockholmsområdets första så kallade naturum i området, 
företrädelsevis på kommunens fastighet vid Olhamra i västra delen. Naturum är ett registrerat 
varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till och det finns ett antal krav och 
kvalitetskriterier för naturum. Kraven handlar bland annat om bemanning, öppettider, 
utställning och programverksamhet i syfte att ge besökaren kunskap om naturen och dess 
värden samt inspiration. För närvarande finns 33 naturum vid nationalparker och naturreservat 
runt om i landet och de drivs av en länsstyrelse, kommun eller en stiftelse. År 2018 hade de 
totalt 1,8 miljoner besök. Stockholms läns enda naturum vid Tyresta nationalpark har normalt 
400 000 besökare per år. Ett naturum vid Angarnsjöängen har stor potential att bli en regional 
knutpunkt för människor som vill vistas i natur, för naturskoleverksamhet inte bara för 
Vallentuna utan även för grannkommuner, samt en katalysator för natur- och 
kulturmiljöturism och företagande. Vidare utvecklingsarbete förutsätter att kommunen söker 
och erhåller statligt bidrag samt reserverar medfinansiering.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Information om naturcentrum 
Angarnssjöängen och naturum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt teknik- och 
fastighetsförvaltningen att driva frågan om naturum.

Sammanfattning av ärendet
Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansökt om statligt bidrag från lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) i syfte att på kort sikt etablera ett naturcentrum vid 
med skolverksamhet och faciliteter för föreningar och besökare i Örstastugan vid 
Angarnssjöängen. Kommunens kommunekolog och miljöstrateg har startat projektet 
i samarbete med Länsstyrelsens naturskötselenhet och Angarngruppen. Ansökan 
avser utveckling av Örstastugan som en bas för pedagogisk verksamhet och 
föreningar. En del av projektet handlar om utredning för hur Örstastugan kan 
renoveras och byggas om för att fungera för besökare. Utredningen initieras av 
kommunen som hyresgäst och i ett nästa steg avser Länsstyrelsen att genomföra 
erforderliga renoveringar med finansiering från medel för underhåll av 
Naturvårdsverkets fastigheter. Den andra delen av projektet handlar om framtagande 
av lärarstöd, möblering och utrustning av klassrum, inköp av material för 
naturpedagogik, samt en inspirationsdag för rektorer vid kommunens grundskolor. 
Kommunens medfinansiering består av arbetstid.

På längre sikt önskar tjänstemän från kommunen och Länsstyrelsen driva frågan om 
att försöka få till stånd norra Stockholmsområdets första så kallade naturum i 
området, företrädelsevis på kommunens fastighet vid Olhamra i västra delen. 
Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till och det 
finns ett antal krav och kvalitetskriterier för naturum. Kraven handlar bland annat om 
bemanning, öppettider, utställning och programverksamhet i syfte att ge besökaren 
kunskap om naturen och dess värden samt inspiration. För närvarande finns 33 
naturum vid nationalparker och naturreservat runt om i landet och de drivs av en 
länsstyrelse, kommun eller en stiftelse. År 2018 hade de totalt 1,8 miljoner besök. 
Stockholms läns enda naturum vid Tyresta nationalpark har normalt 400 000 
besökare per år. Ett naturum vid Angarnsjöängen har stor potential att bli en regional 
knutpunkt för människor som vill vistas i natur, för naturskoleverksamhet inte bara 
för Vallentuna utan även för grannkommuner, samt en katalysator för natur- och 
kulturmiljöturism och företagande. Vidare utvecklingsarbete förutsätter att 
kommunen söker och erhåller statligt bidrag samt reserverar medfinansiering.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-11

DNR KS 2020.359 
SID 2/2

Ekonomiska konsekvenser
Projektet om naturcentrum i Örstastugan har små ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. Skolverksamhet i naturcentrumet medför kostnader för skolorna främst i 
form av transport till lokalen. Samtidigt bedöms det bidra till en likvärdig skola med 
god pedagogisk kvalitet. Ett eventuellt större utvecklingsarbete kring naturum har 
större ekonomiska konsekvenser som behöver behandlas särskilt.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Vallentuna kommuns miljö- och klimatstrategi har en inriktning om natur och 
landskap som innebär att Vallentuna kommun ska tillvarata vårt kultur- och 
natursköna läge och sträva efter att bli en regional knutpunkt för människor som vill 
vistas i natur; att invånare och besökare ska ha god tillgång till olika typer av 
grönområden och kulturmiljövärden, anläggningar för ett rikt friluftsliv, 
naturvägledning och upplevelser av naturen i såväl tätort som på landsbygd; samt att 
kommunen ska underlätta och uppmuntra friluftsliv och vistelse i natur för att bidra 
till ökad miljömedvetenhet och bättre folkhälsa. Genom att satsa på att tillgängliggöra 
natur och att stödja skolornas och förskolornas pedagogiska arbete med lärande för 
hållbar utveckling. Genom att utbilda barn och unga om naturens värden och ge 
möjligheter att uppleva naturen och idka friluftsliv, så ökar miljömedvetenheten hos 
de yngre generationerna och på sikt hos kommuninvånarna generellt.

Projektet förväntas även stärka samarbetet mellan kommunen, Länsstyrelsen och 
aktiva ideella föreningar, vilket torde ge förutsättningar för ett långsiktigt, aktivt 
naturvårdsarbete med många nyttor. Ökad benägenhet att vistas i natur och att idka 
friluftsliv ger positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande, inte minst 
kopplat till stress i vardagen.

Konsekvenser för barn
Att använda utomhuspedagogik och friluftsliv för inlärning ger ökad förståelse för 
natur och kunnighet om samspelet i naturen. Studier visar att barn som leker och 
vistas i naturen före elva års ålder får en ökad miljömedvetenhet.

Johan Carselind Anders Dagsberg
Chef gatu- och parkavdelningen Kommunekolog
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Örstastugans naturcentrum 
Inköp av utrustning för naturpedagogik, klassuppsättningar och för 
naturcentrets klassrum: 

Fälthandböcker vattenmiljöer, insekter, floror och fågelböcker – 
4x15x244 kr 

14 640 kr 

Fältstudie- och undersökningsset (luppar, håvar, kikare m.m.) – 
finns olika alternativ på marknaden bl.a. 
https://mikro.astrosweden.se/sv/articles/2.1120.4770/diverse-
exkursion-9-18-ar-sahara, bl.a. med 8 st kikare, 4 set à 6 900 kr 
www.lekolar.se/sortiment/lara/biologi/undersokande/ 
faltstudier-exkursioner-set/ut-i-naturen-skola, enklare utan kikare, 
5 set à 3 800 kr 

19 000 
-27 600 

kr 

Kompletterande fältutrustning t.ex. insektsfångare 30x45 = 1 350 
kr, hinkar 30x37 kr = 1 110 kr 

Ca 5000 kr 

Vattenkikare 10x952 kr  9 520 kr 

Ev. kikare 30x1 500 kr (se ovan om set) 45 000 kr 

USB-micropuckar/Stereomikroskop (à 1 326 kr)/USB-mikroskop m 
stativ (à 1 347 kr), se 
www.lekolar.se/sortiment/lara/biologi/undersokande/mikroskop/ 

Ca 10 000 kr 

pH-papper och pH-mätare 1 000 kr, pincetter ca 1 000 kr, 
petriskålar etc ca 500 kr 

2 500 kr 
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