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Bakgrund
1.1
Beskrivning av naturum
Ett naturum är centrum för besökare till ett naturområde. Naturum ska beskriva,
förklara och ge förståelse för områdets värden, samt inspirera till vistelse och
naturkontakt där. Naturum består av en eller flera byggnader med information
inom- och utomhus och ska i första hand ligga i anslutning till attraktiva
naturområden av högt värde för naturvård och friluftsliv. Naturum behandlar
områdets natur-, kultur- och upplevelsevärden samt hur människan påverkat
landskapet. Naturum är ett registrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. För
att få kallas naturum och använda den särskilda logotypen har verket angett
nationella riktlinjer1 som måste uppfyllas. Huvudman kan vara såväl stat som
kommun eller annan organisation. Naturvårdsverket kan bevilja medel för
investeringar och driftkostnader.
1.2
Naturreservaten Oset och Rynningeviken
Naturreservaten Oset och Rynningeviken är resultatet av en storskalig restaurering
och landskapsomvandling som påbörjades 1994 av Örebro kommun i samverkan
med Länsstyrelsen. Mycket stora natur- och rekreationsvärden har skapats och
området får årligen minst 300 000 besök. För att få en tydlig ”inkörsport” och
centralpunkt för information till länets invånare och besökare om aktuella
naturvårdsfrågor skapades Naturens hus mitt i området. Där bedrivs också en
omfattande naturskoleverksamhet.
1.3
Varför ett naturum i Örebro län?
Naturvårdverkets nationella program ”Värna Vårda Visa” framhåller att Satsningen
på naturum är av stor betydelse för arbetet med information om skyddad natur.
Ambitionen är att det ska finnas minst ett naturum i varje län, men i några få län
saknas naturum, däribland Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län har följaktligen
inte möjlighet att ange detta i motsvarande program för Örebro län.
I restaureringsarbete vid Oset-Rynningeviken och uppförandet av Naturens hus har
målet varit att Örebro län skulle få ett naturum centralt placerat i Örebro nära
merparten av invånarna. Förutsättningarna för ett naturum är mycket goda och
Naturvårdsverkets kriterier uppfylls redan i många avseenden. Efter konsultation
med Naturvårdsverket är det dock uppenbart att dagens anläggning måste
kompletteras med en separat naturumsbyggnad för att informationen om länets
natur och miljö skall kunna breddas och fördjupas.
1.4
Förstudie
Kommundirektören har gett samordnaren för Naturens Hus i uppdrag att leda ett
arbete med att ta fram en förstudie som ska utmynna i en ansökan till
Naturvårdsverket om naturum med Örebro kommun som huvudman.
Förstudien ska inkludera den totala investeringsutgiften för ett naturum,
kommunens del av investeringsutgiften samt driftkostnadskonsekvens för
kommunen med förslag till finansiering av denna.
1.5
Underlag till förstudien
Underlag till förstudien har inhämtats genom:
-

1

Kartläggning av nuvarande förutsättningar och behov genom intervjuer
med naturskolan, restauratören vid Naturens hus, kommunbiologer.

Naturum i Sverige, nationella riktlinjer, Rapport 5376, Naturvårdsverket.
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-

Kartläggning av elva befintliga naturum2 via telefonintervjuer och e-post
avseende lokaler, utrustning m.m., genomfört av konsulten Byggstatik
tillsammans med Stefan Bofeldt arkitekt MSA. Bilaga 1.
Kartläggning av samma elva naturum via telefonintervjuer avseende
verksamhet, ekonomi, lokalbehov, bemanning m.m.
Möten med en regional arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom Örebro
Läns landsting, Regionförbundet i Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län
och Naturskyddsföreningen/Hopajola.
Möten med Örebro universitet, Landsbygdsrådet, destinationsansvariga i
Örebro län, kommunbiologer i länets kommuner, Örebrokompaniet,
Skogsstyrelsen, Sveaskog m. fl.
”Partnerskapsseminarium” 12 februari 2013,
Studieresa till två naturum med ett 20-tal deltagare från kommunen och
andra organisationer.

Arbete med förstudien har fortlöpande stämts av med en tjänstemannastyrgrupp.
1.6
Extern förankring av förstudien
Planerna på ett naturum har mött stort intresse och engagemang när de presenterats
för andra aktörer. De allra flesta har sett möjligheter med ett naturum för den egna
organisationens uppdrag, t.ex. inom naturturism, landsbygdsutveckling,
turistinformation, folkhälsa, miljöfrågor, naturinformation eller kulturmiljö. Man
ser också att naturum ger möjligheter till samverkan i gemensamma frågor samt
möjlighet att nå ut med sitt budskap till en bred allmänhet. Avsaknaden av ett
naturum påpekas av flera som en brist och ett naturum med ett länsperspektiv
välkomnas.
Möjligheten att bidra med ekonomiska resurser förefaller vara mycket begränsade
eller obefintliga. Däremot ser flera aktörer en möjlighet att bidra på andra sätt, till
exempel genom att genomföra aktiviteter.

2

Naturum i Sverige

Antalet naturum i Sverige har varierat över tid sedan det första invigdes för 30 år
sedan. En anledning har varit Naturvårdsverkets skärpning av kriterierna för
naturum, i kombination med svårigheter att klara driftekonomin. 2012 fanns 30
naturum i landet. Under 2012 invigdes naturum Tåkern och naturum Kosterhavet.
Naturvårdsverkets ambition är att det ska finnas minst ett naturum i varje län och i
dagsläget är det endast Uppsala, Västmanlands och Örebro län som saknar
naturum. Uppsala har dock Biotopia som är en liknande verksamhet och i Västerås
kommun pågår arbete med ett naturum.
Naturumen är oftast statliga och har en länsstyrelse som huvudman. Åtta av de 31
har en annan huvudman, oftast en kommun:
Naturum Ånge – kommunal huvudman
Naturum Fjärås Bräcka – kommunal huvudman men drivs på entreprenad av
Naturcafé bräckan AB
Naturum Skrylle – Lunds kommun
Naturum Sommen – stiftelsen Sommen (tre mindre kommuner driver stiftelsen)
Naturum Västervik – Västerviks kommun
Naturum Vattenriket – Kristianstads kommun
Naturum Värmland – Mariebergsskogen AB (kommunalt bolag)
Naturum Kronoberg –Huseby bruk AB
Naturum Vänerskärgården - Stiftelsen Läckö slott
2

Kartlagda naturum: Karlstad, Stendörren, Söderåsen, Kristianstad, Höga Kusten, Store
Mosse, Tåkern, Ronneby, Färnebofjärden, Fulufjället, Gotland.
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Staten finansierar investering och drift av de statliga av naturum. Övriga naturum
finansierieras i huvudsak av huvudmannen med medfinansiering från bland annat
Naturvårdsverket, landsting, föreningar och EU-bidrag.
Flertalet naturum har stängt huvuddelen av vintersäsongen. De få som ligger mer
tätortsnära har dock öppet i princip hela året, t ex naturum Värmland och naturum
Vattenrike, båda med kommunal huvudman. Bemanningen är anpassad därefter
och varierar mellan en och åtta tjänster (naturum Vattenrike).

Naturum Vänerskärgården, Stiftelsen Läckö slott, 2013, foto Nils Axelsson

Naturum Vattenrike, Kristianstad kommun, 2010
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Naturum Värmland, Mariebergsskogen AB (Karlstad kommun), 2002

Naturum Tåkern, Länsstyrelsen i Östergötland, 2012

3

Naturum i Örebro

3.1
Syfte med naturum i Örebro
Det finns två övergripande syften med ett naturum i Örebro:
1. Besökaren ska på ett lustfyllt sätt få kunskaper om naturen, förståelse och
känsla för alla dess värden samt inspireras att bege sig dit, vistas där och få
en fördjupad naturkontakt som utbyte av sitt besök. Det ska vara ett
informationscentrum med uppgift att vara en port till naturen i allmänhet
och länets naturområden i synnerhet, främst Oset - Rynningeviken.
2. Besökaren ska få en ökad medvetenheten om människans påverkan på, och
ovillkorliga beroende av tillståndet i naturen. Omvandlingen av närområdet
från omfattande mänsklig miljöpåverkan till ett levande landskap med stor
biologisk mångfald kan ingjuta framtidstro och strävan efter en livsstil med
minimal påverkan på naturen.
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Ytterligare syften med ett naturum i Örebro är:
- Att öka kunskapen om områdets naturvetenskapliga, natur- och
kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden.
- Att vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området.
- Att vara ett kunskapscentrum som stimulerar intresset för natur- och miljö
frågor och inspirerar till beteendemässiga och tekniska lösningar av
miljöproblem.
- Att fungera som nav i utvecklingen av länets naturturism.
- Att bidra till ökat friluftsliv, god och jämlikt fördelad hälsa.
- Att ge estetiska upplevelser genom byggnaderna, landskapet och
aktiviteter, t ex utställningar.
Målgrupp är den breda allmänheten men särskilt viktiga är skolans lärare och
elever. Lokaler och verksamhet ska vara tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning och andra än svenskspråkiga ska kunna ta del av innehållet.
3.2
Verksamhet
Naturvårdsverket har utsetts Örebro kommun till Sveriges friluftskommun 2012,
2013 och 2014! I motiveringen 2012 sägs bland annat att ”Örebro kommun arbetar
offensivt för en bred natur- och kulturturism i kommunen och regionen.” Detta trots
att Örebro län är ett av de få som saknar ett naturum. Utmärkelsen är naturligtvis en
utmärkt plattform för att gå vidare med ett naturum, men är också en position som
ska vårdas.
Naturum i Örebro ska präglas av aktiviteter, att det alltid finns något nytt att
uppleva. En pedagogisk, intressant och estetiskt tilltalande basutställning är viktig,
men är ändå inte tillräcklig för att besökaren ska återkomma många gånger. Därför
ska naturum bli en plats som utifrån nedanstående utvecklingsinriktningar ska
präglas av liv och rörelse, möten och utveckling, natur och kultur.
Grunduppdraget är att nå naturums syften genom fast och tillfälliga utställningar,
föreläsningar, filmvisningar, guidningar ute och inne etc. Kravet på
programverksamhet är högt. De profilområden som anges nedan bidrar också i hög
grad till verksamheten
Till detta kommer naturskolan som ett påtagligt inslag. Det finns också idéer att
Komtek ska förlägga delar av sin verksamhet till naturum. Syftena är att i förening
mellan natur, miljö och teknik bedriva verksamhet för att öka intresset, och
framtida rekrytering inom dessa områden. Lokalerna kan också samnyttjas –
naturskolan dagtid och Komtek kvällstid, vilket bidrar till ett aktivt naturum under
hela dagen. Komteks samarbete med Teknikföretagen kan utvecklas i ett naturum
som präglas av miljötekniska lösningar och nollenergistandard.
Tillgång till B&B/hotell, konferens och restaurang bidrar också till ett ”levande”
naturum året runt.
Förmodligen kommer det inte att finnas något ytterligare naturum i Örebro län
inom överskådlig tid. Naturum i Örebro bör därför utvecklas till ett naturum för
hela länet.
3.3
Profil och utvecklingsinriktning
I linje med de angivna syftena för naturum i Örebro kan fyra
utvecklingsinriktningar identifieras, vilka alla kan ha ett länsperspektiv och stöds i
Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS). En arbetsgrupp bestående av
representanter för Örebro kommun, Regionförbundet, Örebro Läns Landsting,
Länsstyrelsen, Hopajola/Naturskyddsföreningen och Örebrokompaniet, har
diskuterat samverkan kring dessa utvecklingsinriktningar. Varje organisation har
uppdrag som på något sätt berör ett eller flera av dessa. Ett exempel är utveckling
av naturturismen där både Länsstyrelsen, Regionförbundet och Örebrokompaniet
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har intressen. Genom att förlägga en del av sina resurser till naturum får man alla
de fördelar som följer av att kunna utveckla tillsammans och samtidigt stärks
naturums verksamhet. Dessutom ger naturum unika möjligheter att möta många
medborgare.
3.3.1 Kunskapscentrum för natur, miljö och hållbarhetsfrågor
Det starka och internationellt unika konceptet för naturum i Örebro är den
storskaliga landskapsrestaurering som skett, förvandlingen från Örebros ”baksida”
med oljehamn och soptipp till en attraktiv framsida vid Hjälmaren. Konceptet
handlar om att utveckla och sprida den kunskap som byggts upp och som inneburit
att landskap skapats och återskapats på ett sätt som gynnar biologisk mångfald,
höga estetiska värden och stimulerande sociala miljöer. Det handlar om unika
innovationer inom miljö- och naturvårdsarbete som skapar effekter inom folkhälsa,
delaktighet och företagsamhet. Närmare beskrivning finns i bilaga 3.
Restaurering av våtmarker och andra kulturpåverkade landskapstyper är en viktig
fråga i många europeiska länder. Oset-Rynningeviken som rönt stor
uppmärksamhet har visat sig vara framstående i detta sammanhang.
Förutsättningarna för utveckling av ett nationellt kunskapscentrum kring dessa
frågor är alltså goda. Konceptet bör täcka olika dimensioner: miljörestaurering,
våtmarksrestaurering, mindre miljöer som t ex parker liksom att skapa biologisk
mångfald i den privata trädgården.
Verksamheter i Örebro län med näraliggande innehåll är Bergsbruksrelaterat
miljöarbete och Forskningsstation Kvarntorp. Forskningen vid Människa-TeknikMiljö på Örebro universitet ligger långt fram och universitet har intresse av ett
samarbete med ett naturum. Detta ger möjlighet att sprida kännedom om forskning
och utvecklingsarbete.
Naturum kan också bli en plats med möjligheter för företag och organisationer att
mötas och möta medborgarna. Här kan bedrivas seminarier,
demonstrationer/utställningar, administration och samordning, forskning och
undervisning. Aktörer kan vara universitet, energi- och miljöteknikföretag. Det blir
också en plats för idéella organisationer, särskilt de som kommer att bidra till
naturums verksamhet, till exempel Hopajola och Naturskyddsföreningen.
Ett brett samarbete har inletts kring samverkan med Örebro universitet. Universitet
ser naturum som en möjlighet för sin tredje uppgift – att samverka med det
omgivande samhället och har en katalog med förslag, till exempel:
- ”Att visualisera energi”
- ”Att visualisera föroreningar och kemikalier”
- Mötesplats för lärare och lärande
- Hur man kombinerar fakta med konstnärliga uttryck
- Ungdomars delaktighet i forskning
- Hälsosam och läcker mat för en hållbar värld
3.3.2 Porten till länets natur
Naturum blir ett nav för att marknadsföra de 230 naturreservaten, nationalparker
och kulturreservat som finns utspridda i länets kommuner och därmed bidra till att
stimulera regionens turism. I Naturvårdsverkets program Värna Vårda Visa3
framhålls naturum som en viktig kanal för information om skyddad natur:
Satsningen på naturum är av stor betydelse för arbetet med information.
Utformningen av hur länets natur ska synliggöras mer, bör ske i samarbete med
länets kommuner och regionala aktörer.

3

Ett program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden 2005–2015
(rapport 5410:2010).
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3.3.3 Centrum för regional naturturism
Naturturism är det område inom turism som växter starkast. Det finns en stor
utvecklingspotential i regionen och naturum kan vara en plats för marknadsföring
av kommersiell naturturism och bas för entreprenörer.
Fågelturism är en gren inom naturturismen som har exceptionellt goda
förutsättningar genom att tre av landets främsta fågellokaler finns här, OsetRynningeviken, Kvismaren och Tysslingen. Detta lyfts fram i en förstudie av
Regionförbundet Örebro4 :
”Med marknadsföringsinsatser och en ambition att rusta upp och bygga ut besöksoch mottagarapparaten runt områden finns stora möjligheter att locka hit
fågelturister, både från Sverige och utomlands….. För att lyckas krävs
anläggningar av hög klass. ….. En samordnad insats krävs också för
marknadsföring av fågelområdena. …Förstudien föreslår att nästa steg är att ta
ett större grepp kring naturturism i stort och involvera alla kommuner i länet, samt
skapa ett helhetskoncept, där besökaren även får möjlighet att ta del av vildmarken
i Kilsbergen eller Bergslagen, Vätterns skärgård och de många naturreservat som
finns i regionen.”
Naturum är den givna platsen och funktionen för detta.
Enligt en förstudie5 på uppdrag av Örebrokompaniet Naturum ”…finns en stor
potential för en ökad båtturism i Hjälmaren till gagn för Örebros näringsliv och
för det sjönära friluftslivet”. Naturum, med sin placering nära Hjälmaren och
Svartån, kan bidra till att utveckla denna potential.
Med dagens höga besökssiffror finns skäl att även mer generell turistinformation
kan förläggas till naturum.
Naturum kan även bli centrum för utbildning och kompetensutveckling inom
naturturism.
3.3.4 Rekreation och folkhälsa
Naturreservaten med sin höga tillgänglighet och närhet till staden är redan idag väl
utnyttjade rekreationsområden och av stor betydelse för folkhälsan och
uppfyllandet av länets folkhälsoplan. Den hälsofrämjande funktionen kan utvecklas
ytterligare i samarbete med det civila samhället, men även vara en plats för
offentliga aktörer som Örebro läns landsting och Örebro Universitet.
Omgivningarna med Vattenparken och naturreservaten i kombination med närheten
till USÖ, ger goda förutsättningar för att bedriva ”grön rehabilitering”6 och fysisk
aktivitet på recept.
Naturum ska enligt riktlinjerna även fokusera på kulturella och upplevelsemässiga
värden. Särskilt nyare naturum omfattar kulturevenemang som konserter, film,
konstutställningar och, kulturhistoria. Sådana aktiviteter bedrivs redan idag på den
begränsade yta som finns i Naturens hus, men kan bli betydligt mer omfattande i
naturum. Denna verksamhet bör ske i nära samarbete med det civila samhället.
3.4
Kan naturum bidra till den ekonomiska tillväxten?
I bilaga 2 förs en diskussion om samhällsekonomiska konsekvenser av naturum.

4

Fågelturism – en möjlighet till utveckling i Örebroregionen, Regionförbudet Örebro 2008
Förutsättningar och utvecklingspotential för båtturism i Hjälmaren, Örebrokompaniet
2013
6
Grön rehabilitering vänder sig till personer som är sjukskrivna eller är i riskzonen för
sjukskrivning för stressrelaterade besvär och/eller psykisk ohälsa. Rehabiliteringsformen
bygger på forskningen om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress
och är permanent verksamhet i flera landsting.
5
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Naturum med omgivande naturreservat bidrar till ökad kunskap och förståelse för
natur- och miljöfrågor, folkhälsa sociala värden och direkta ekonomiska
konsekvenser genom till exempel utveckling av naturturism. Det är mer oklart om
naturum även kan få positiva ekonomiska bieffekter inom näringslivet.
Några faktorer som pekar i denna riktning är:
•

Arbetsgivare, till exempel Örebro Universitet, har uttalat att naturum kan
bidra till Örebros attraktivitet och därmed gynna möjligheten att rekrytera
personal. Tillgången till natur och gröna rekreationsområden höjer en
tätorts attraktivitet.

•

Exempel från Kristianstads naturum Vattenrike indikerar en ökad
omsättning i kommunen.

•

Att ingå i ”naturumfamiljen” innebär att naturum i Örebro, liksom dess
omgivningar, får ökad nationell och internationellt genomslag. Inte minst
genom Naturvårdsverkets försorg. Naturupplevelser är en stor drivkraft för
turister som besöker Sverige från andra länder. Till exempel besöks
Tivedens nationalpark årligen av 50 000 tyskar och 10 000 holländare.
Med ett naturum kan Många av dessa kommer förmodligen att besöka
naturum och kan där även visas vidare till andra naturupplevelser i
regionen.

•

Naturum föreslås även inrymma ett andra våningsplan avsett för Bed &
Breakfast med 15-20 rum.

Naturens hus har idag cirka 100 000 besökare. Antalet besökare i de omgivande
reservaten är svårbedömda, men enbart vid en punkt (Osetbron över Svartån) görs
cirka 300 000 passager per år. Förmodligen kan området mäta sig med andra
attraktioner i Örebro vad gäller antalet besökare, men kanske inte antalet turister,
till exempel Svampen och Slottet (båda 150 000 besökare). Kristianstadexemplet
visar dock att antalet turister kan öka dramatiskt med ett naturum (73 procent var
tillresta från orter utanför Kristianstads kommun). Bland de utländska besökarna
bestod den största gruppen av danskar (33 procent) och en femtedel var tyskar.

4

Kartläggning av förutsättningar och behov

4.1
Förutsättningar i landskap, infrastruktur och befintlig byggnad
Naturreservaten Oset och Rynningeviken är beläget vid Hjälmarens västra stränder
och mycket tätortsnära – cirka 20 minuters promenad från Örebros centrum. Till de
västra bostadsområden är avståndet det dubbla. Staden expanderar mot reservaten
och i vissa delar gränsar nya bostadsområden direkt mot reservatsgränsen.
Närheten är kanske huvudskälet till att dessa områden är de mest attraktiva i
Örebro.
Det finns dock en stor utvecklingspotential i ännu ej exploaterade områden längs
cirka 1 km av Svartån mellan bebyggelsen och Naturens hus, främst på åns norra
sida.
Naturreservaten är resultatet av en storskalig restaurering och
landskapsomvandling som påbörjades 1994 av Örebro kommun i samverkan med
Länsstyrelsen. Mycket stora natur- och rekreationsvärden har skapats och området
har flera hundra tusen besökare årligen. Landskapsrestaureringen är unik både ur
ett nationellt och internationellt perspektiv. Detta är den självklara profilen för
naturum. Förmodligen är det få naturum som så påtagligt kan visa hur människan
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påverkat landskapet7 på gott och ont. Naturreservaten innehåller flera höga
kvaliteter:










Unika och klassiska fågelmarker
Lockande natur med vattenkontakt
Kulturhistorisk intressant område
Etablerad stadsnära mötesplats som lockar ut nya grupper i naturen
Hög tillgänglighet med god anpassning för rörelsehindrade
Stor attraktionskraft, reservatet har minst 300 000 besökare per år.
Viktig funktion för friluftsliv, motion och folkhälsa
Social mötesplats med raststugor, bänkar, gräsytor, grillmuttrar m.m.

För att få en tydlig ”inkörsport” och centralpunkt för information till länets
invånare och besökare om aktuella naturvårdsfrågor skapades 2006 Naturens hus
mitt i området. Naturens hus är beläget i Vattenparken, en central och mer
småskalig del av naturreservatet som omvandlats från oljehamn till en mosaik av
dammar, stigar, lövholmar och ängsbevuxna kullar. Bakom denna restaurering ett
stort mått av estetik, humanekologi och biologi där arbetet medfört en uppbyggnad
av unika kunskaper.
Naturens hus inrymmer restaurang och konferensverksamhet och naturskola. Det
finns viss publik verksamhet med utställningar och guidningar, dock inte
tillräckligt för vad som krävs för naturum. Byggnaden utgör grunden till ett
naturum, men behöver kompletteras med en ny byggnad för de funktioner som inte
är tillräckliga för att tillgodose de nationella riktlinjerna för naturum.
Vid Naturens hus finns infrastruktur som kan användas till blivande naturum:
 Anslutning med stadsbuss (linje 25)
 asfalterad parkeringsyta för cirka 80 bilar och ett par bussar,
 VA
 Elförsörjning
 deponigasledning avsedd för värme
4.1.1




4.2

Förslag
Naturum ska placeras så att det bildar en funktionell och estetisk enhet med
Naturens Hus.
Naturum ska så långt möjligt nyttja befintlig infrastruktur.
För att ytterligare förstärka de sociala och biologiska kvaliteterna bör en
arbetsgrupp inom ramen för projekt Åstaden tillsättas för att utveckla
området mellan Naturens hus och Alnängarnas koloniområde.
Naturskolan

4.2.1 Verksamhet
Naturskolan kan trots en omfattande verksamhet, inte tillgodose behovet från
kommunens skolor. Efterfrågan motsvarar det tredubbla av vad som kan erbjudas.
Utvärderingar baserade på enkäter till de som deltar i naturskolans verksamhet, är
genomgående mycket positiva.
Fast anställd personal består av 2,25 tjänster med uppdrag att arbeta mot
grundskolan.

7

Ett av naturums syften
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Under år 2012 fanns 3,25 tjänster tack vare en ytterligare 2 tjänster under
vårterminen för projektet Förskola i förändring (EFS-medel). Under 2012
genomfördes:

Fortbildning i utomhuspedagogik
Fortbildningar av 813 pedagoger på heldagskurser och halvdagar/kvällskurser
fördelade på:




Heldagar på naturskolan: 22 fortbildningsdagar med 444 pedagoger i
förskola och grundskola. Dessa har bland annat handlat om matematik ute,
svenska ute, NO ute, sagan och leken som pedagogiska verktyg och
utefritids.
Förskola i förändring: 39 utbildningskvällar med 369 pedagoger på
förskolor inom projektet Förskola i förändring.

Naturskoledagar med klassbesök vid naturskolan
103 klasser med cirka 2200 elever har förlagt en skoldag till naturskolan.
Rädda Stadsparken (samarbete med Tekniska förvaltningen)
24 klasser med cirka 550 elever från åk 5. Evenemanget var fullbokat.
Specialenheten på Adolfsbergsskolan
Samarbete med skolan där man tar fram metoder, fortbildar och stöttar personalen i
utomhuspedagogik som ett stöd i arbetet med eleverna som har olika
funktionsnedsättningar, t ex utvecklingsstörning, autism och rörelsehinder.
Naturskolan deltar även med utbildning i andra sammanhang, till exempel
utbildning av blivande förskollärare i utomhuspedagogik.
4.2.2 Nuvarande lokalsituation
Med dagens omfattning av naturskolans verksamhet är befintliga utrymmen
otillräckliga och det är också tveksamt om ventilationen kommer att godkännas vid
en (ännu inte genomförd) slutbesiktning. Lokalerna består idag av: klassrum/lab,
personalrum (3 arbetsplatser), hall samt en toalett, totalt 80 m2. Trots kreativa
lösningar med viss tillgång till konferens-/utställningsrummet, en tältkåta och f.d.
militärbunker, så behöver lokalerna utökas.
4.2.3 Utvecklingsmöjligheter för naturskolan
Förutom verksamhet riktad till lärare och elever (krav enligt Nationella riktinjer för
naturum) kan verksamheten kompletteras eller integreras med andra inriktningar, t.
ex:
Isvett, skridskor, vinterfiske
Lägerskola; Kilsbergen, friluftsliv, vandring
Förskolan och skolans gårdar/utemiljö
Särskilda insatser till andra grupper; invandrare, pensionärer, förskolor på
väster/invandrartäta områden
Dagkolloverksamhet under lov
”Biotopia”-konceptet
Cykelguidning
Naturguideutbildning
Guideverksamhet – som är mer än en guide som går runt och berättar.
Det finns över huvud taget stora möjligheter till effektivitetsvinster i en
samordning av naturums- respektive naturskoleverksamheten, både vad gäller
nyttjande av kompetens och tid. Mycket av det som görs med barn fungerar
utmärkt med vuxna och det kan tämligen enkelt skapas en guideverksamhet, både
av utställningen och i området. Samma personal kan dessutom delta i driften av
butik och reception i naturum.
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4.2.4 Framtida lokalbehov
Naturskolans lokalbehov kan lösas på olika sätt:
1. Nya lokaler i, eller i anslutning till, ett naturum.
Den befintliga naturskolebyggnaden kan användas till annan verksamhet,
till exempel kontor/personalutrymmen, konferensverksamhet, förråd.
Slutbesiktning behöver göras men troligen mindre risk att
ventilationsombyggnad behövs eftersom färre personer kommer att vistas i
lokalen, jämfört med alt 2.
Nuvarande konferens-/utställningslokal, som är svår att kombinera med
naturskoleverksamhet, frigörs helt till konferenser (önskemål från caféets
entreprenör)
2. Fortsatt verksamhet i befintliga lokaler.
Lokalerna behöver slutbesiktigas och ev åtgärder genomföras beträffande
bl a ventilationen. Vid bibehållen omfattning av naturskolans verksamhet
bedöms en utbyggnad också nödvändig (se nedan). alternativt att
nuvarande konferens-/utställningslokal används av naturskolan. Det senare
alternativet kombinationen naturskola- och konferens, är dock
svårkombinerat (ena dagen 28 leriga och blöta 11-åringar, andra dagen en
konferens). Nuvarande omfattning av café- och restaurangverksamhet med
öppettider året runt, är dock beroende av möjligheten till
konferensverksamhet – något som är omfattande idag.
Personalen vid naturskolan gör följande bedömning av lokalbehovet vid en
integrering med nya lokaler i ett naturum och en verksamhetsomfattning som kan
tillgodose nuvarande efterfrågan från skola och förskola.
Hall
För mottagande av 30 blöta regnvädersklädda barn – Denna kan vara samma som
Naturumets hall men det ska få plats 35 termobyxor och 35 jackor, 35 ryggsäckar
och 35 par vinterkängor (elever och pedagoger).
Samlingsrum
Klasserna som kommer på besök kan vara upp till 30 elever plus vuxna. Ibland fler,
men det är sällsynt. Vid lärarfortbildningar har man ett tak på 30 deltagare. Dessa
behöver man kunna samla för genomgång inomhus. Behov av en ren golvyta på 30
m2 (för samling i ring på golvet) samt 30 arbetsplatser vid bord – 60 m2 (8
uppfällbara bord). Dessa ytor skulle kunna vara ett stort rum med ljudisolerad
vikvägg för att göra lokalen mer flexibel. Samlingsrummet, eller del därav, bör
kunna samnyttjas av naturskolan och föreläsningar, filmvisning etc. Om fler
grupper än idag ska tas emot (vilket det finns efterfrågan av) behöver elevgrupp
och personalgrupp kunna tas in samtidigt, d.v.s. behov av dubbla samlingsrum. Det
är dock inte nödvändigt med en dubblering av de angivna ytorna.
Våtutrymme/disk/grovkök
Naturskolan arbetar ofta med stora saker som blir smutsiga och behöver rengöras.
Sotiga grytor, leriga plastdukar, baljor etc. De har ofta stora mängder disk i form av
kåsor och andra friluftssaker som måste kunna rengöras. Ett separat utrymme för
detta är önskvärt, gärna med en separat ingång. Cirka 10 m2.
Personalutrymmen
I dagsläget bemannas Naturskolan med tre fast anställda, 2011 fanns även två
projektanställda. Det finns också en efterfrågan motsvarande mist fem personer.
Även om det inte kommer att vara fem personer framgent så finns anledning att ha
någon extra arbetsplats.
Behov finns av en arbetsbänk och plats för kopiator, skrivare, lamineringsmaskin,
pappersskärare etc.
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Möjlighet att förvara arbetskläder för fem personer. Ett vanligt klädskåp räcker inte
såvida det inte finns en extra garderob för överdragsbyxor, vinterkängor och andra
rökluktande och skrymmande plagg. Duschmöjligheter behövs. Behov finns av att
sitta och äta/konferera där det inte är barn/besökare.
Förråd
Förrådens storlek är beroende av lokalernas utformning i stort och vilka andra
förvaringsmöbler som finns.
Uppvärmt förrådsutrymme på cirka 25 m2 för:
- kontorsmaterial, böcker, mikroskop, laborationsmaterial, pysselmaterial,
och annat material för inomhusbruk,
- städutrustning, toapapper och dylikt
- material till teman och fortbildningsdagar (ca 20 plastlådor á 55 l), verktyg,
snickarbänk, kikare, friluftsmaterial (grytor, kaffepannor, eldmaterial,
yxor, knivar, tältkåtor etc), 30-40 par utlåningsstövlar, fågelmat och annat
som behöver förvaras uppvärmt.
Ouppvärmt förrådsutrymme för:
- grövre friluftsutrustning, rep, håvar, baljor, slanor, luppar och annat som
kan förvaras ouppvärmt (25 m2). Utrymmet finns idag,
- kärror (2 små cykelkärror + 2 större kärror), 2 cyklar och en lådcykel,
- vedförråd (extra viktigt när man eldar i kåtan).
4.2.5 Förslag
Naturskolan flyttas till nya lokaler som inryms i naturum. Detta ger följande
möjligheter:
- lokalbehovet kan tillgodoses och det öppnas möjligheter till ökad
omfattning av verksamheten,
- bättre samnyttjande av lokaler mellan naturskolan, naturums personal och
besökare (kontor, toaletter, personalrum, samlingssal/matsal/lektionssal),
- Naturskolans personal och naturums personal kan bli en personalgrupp
som samarbetar kring olika funktioner, t ex guidningar, reception, butik,
undervisning,
- Naturskolans nuvarande lokaler kan hyras ut till restauratören för
konferensrum och kontor/personalrum.
4.3
Utrymmen för andra aktörer och verksamheter
Vid förankringsarbetet bland potentiella partner har framkommit att det finns
intresse av att hyra lokaler i naturum. Detta ligger i linje med den inriktning som
planeras för ett naturum med länsperspektiv och stärker möjligheterna till
samverkan. Utrymmen med flexibel användning bör finnas för verksamheter inom
områdena:
-

Kunskapscentrum för klimat och miljö, naturvård och hållbarhetsfrågor i
bred bemärkelse,
Möjlighet för länets kommuner att marknadsföra natur och turism,
Centrum för naturturism i regionen, marknadsföring av entreprenörer,
utbildning,
Rekreation och folkhälsoarbete,
Kulturarrangemang, t. ex. musik, film, teater, föreläsningar.

4.3.1 Förslag:
Naturum ska inrymma lokaler med stor flexibilitet i användningen (till exempel
kontor, utställningar, möten) vilka kan hyras ut till externa aktörer.
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4.4

Café- och restaurangverksamhet

4.4.1 Kartläggning andra naturum
Enligt riktlinjerna är försäljning och servering viktiga delar i naturum. Alla har
någon form av caféverksamhet, men i flera fall endast i form av en kaffeautomat.
Några har även restaurang.
4.4.2 Nuvarande lokalsituation
Café-, restaurang och konferensverksamhet bedrivs av samma entreprenör sedan
invigningen 2006. Verksamhetens omfattning har växt betydligt och idag serveras
dagligen 150 – 200 matgäster. Även konferensverksamheten har ökat.
Restaurangen har öppet kl 11 – 16 alla dagar utom storhelger. Det finns dock inte
möjlighet att ta emot större sällskap (busslaster).
För att köket ska fungera mer effektivitet och rationellt, vilket behövs med
nuvarande besöksfrekvens, planeras en mindre utbyggnad som ger plats för fler
kyl- och frysenheter.
Personalrum och kontor saknas.
4.4.3 Framtida lokalbehov
Enligt restauratören klarar man av ett betydligt större antal gäster med nuvarande
kök inklusive ovan nämnda utbyggnad genomförs.
Restauratören önskar hyra lokal för:
- personalrum
- kontor
- utökad konferensverksamhet
Med naturum följer ett behov av att kunna ta emot större grupper av matgäster. Då
behöver naturum inrymma ett beredningskök för uppvärmning av nedkyld mat,
vilket också kan nyttjas till hotell/B&B-delen och eventuellt även
naturumspersonalen, samt en lokal som vid behov kan fungera som matsal.
Dessutom behöver naturum vara placerat inom ett par hundra meters avstånd från
Naturens hus.
4.4.4 Förslag
Naturskolans lokaler om 80 kvadratmeter (toalett/dusch, kontor, lektionsrum) hyrs
ut till restauratören för kontor/personalrum och konferensverksamhet.
Konferens-/utställningsrummet hyrs ut sju dagar i veckan till restauratören.
Naturum ska inrymma ett beredningskök och flexibelt nyttjande av lokaler för att
kunna servera större besöksgrupper.
4.5 Bed & Breakfast - hotell
4.5.1 Kartläggning andra naturum
Naturum Vänerskärgården som invigdes i maj 2013 är det enda naturum som
inrymmer hotell. Övervåningen består av 15 hotellrum. Hotellet har haft full
beläggning under hela sommaren 2013.
4.5.2 Nuvarande situation
Tillgången till hotellrum i Örebro är förhållandevis god och den genomsnittliga
beläggningsgraden är hög. Ytterligare hotell planeras inom de närmaste åren. Det
finns även två vandrarhem och en handfull B&B. Naturum Vänerskärgården som
invigdes i maj 2013 är landets första naturum med hotell.
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Vid Naturens hus bedrivs idag dagskonferenser. För att öka möjligheten till
flerdagarskonferenser finns önskemål om övernattningsmöjligheter i anslutning till
naturum. Uppbyggnaden av ett kunskapscentrum för landskapsrestaurering, miljöoch hållbarhetsfrågor kommer också att generera ett behov av
övernattningsmöjligheter. B&B/hotell kan därmed skapa mervärden för naturumet
och främja turistväsendet inom kommunen.
Inrättandet av ett naturum kan förväntas ge ett ökat antal besökare. Erfarenhet från
naturum Vattenrike tyder på att många kan komma från andra delar av landet och
andra länder. B&B/hotell vid naturum skulle genom sin utformning, placering och
en tematisk inriktning mot naturupplevelser, bli ett attraktivt boendealternativ för
besökarna. Att vara gäst i ett nollenergihus präglat av optimala lösningar av
hållbart byggande och boende, inspirerar och bidrar till ökad medvetenhet om
boendets miljöpåverkan och vilka möjligheter som finns till ett mer miljöanpassat
boende.
4.5.3 Kommunala kompetensen, ekonomiskt risktagande.
Frågan om former för uppförande och drift av B&B och förenligheten med den
kommunala kompetensen utreds i bilaga 1. Där anges att det förefaller naturligt att
inom reservaten Oset Rynningeviken inom planerat naturum vid Naturens hus
uppföra en B&B del av föreslagen omfattning, dels med hänsyn till de mervärden
som bedöms uppkomma för naturumet som sådant och dels med hänsyn till att
turismen inom området främjas. Det kan dock inte med säkerhet sägas att åtgärden
faller inom ramen för den kommunala kompetensen.
Kommunen kan inte genom egna resurser driva anläggningen eftersom detta skulle
kunna snedvrida konkurrensen. Drift av anläggningen måste alltså ankomma på
annan part (hyresgäst eller part som anlitats genom tjänstekoncession).
Det är inte förenligt med kommunal kompetens att iordningsställa lokaler åt
enskild aktör. Hyreskontrakt kan därför inte ingås innan uppförandet.
B&B-konceptet har presenterats för vd:n för ett av Örebros större hotell, med lång
erfarenhet inom branschen. Denne anser att upplägget är ett intressant koncept som
utgör en ny egen nisch som ligger i tiden. Det finns en ökande kategori som både
efterfrågar naturupplevelser och bra boende, mat och dryck. Hotellet ser B&B vid
naturum som ett komplement som stärker stadens dragningskraft och de kommer
inte att ha några invändningar mot detta.
Kommunens ekonomiska risktagande är främst beroende av om den uppskattade
beläggningsgraden för B&B-delen och prissättningen per rum är realistisk och inte
förändras markant i framtiden. Kommunen bör dock i ett ”worst-case” scenario
också räkna med att hyresintäkter kan komma att utebli helt, om t.ex. ett hyresavtal
inte skulle kunna tecknas, eller understiga vad som har uppskattats. Se vidare i
bilaga 1.
4.5.4 Ekonomi
Den ekonomiska kalkylen för uthyrning av B&B har tagits fram och granskats av
personer med erfarenhet från hotellnäringen. Kalkylen som anses fullt realistisk
och utan önsketänkande, innebär en rimlig vinst för entreprenören. För kommunens
del innebär uthyrningen ett litet eller inget tillskott till ekonomin. Kommunens
kostnader blir alltså i stort oförändrade, med eller utan B&B.
4.5.5 Förslag
För att tillgodoses förväntat behov av övernattning i anslutning till naturum
föreslås att naturum kompletteras med B&B och hotell genom att bygga på med
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ytterligare en våning. Lokalerna hyrs ut till en entreprenör som ska driva B&B och
hotell. För att nå naturums målgrupp (den breda allmänheten) ges rummen olika
standard. B&B ges en tydlig profil mot naturupplevelser, sunda hus, miljö och
hållbart byggande. Detta kan t ex komma till uttryck genom att:
- kanoter och cyklar ingår i bokningen (eller kan hyras),
- hotellrum som ger ”i naturen-känsla”,
- displayer som visar hur gästens beteende påverkar energianvändningen,
- guidningar ingår i bokningen,
- gästerna förses med information om länets natur,
- stark miljöprofil i materialval och drift,
- ”nollenergihus”

Fördelar med B&B/ hotell är:
4.5

stärker konceptet med kunskapscentrum (konferenser) och naturturism,
lägre produktionskostnader per kvadratmeter jämfört ursprungsförslaget,
ökad yta ger lägre drift- och underhållskostnader per kvadratmeter,
möjlighet att samordna hotellreception med naturums butik och reception,
bättre förutsättningar för att bygga ett nollenergihus.
Tillgänglighet för personer med funktionshinder

4.5.1 Kartläggning andra naturum
Där man jobbat mest på tillgängligheten för rörelsehindrade finns ramper,
dörröppnare, hiss (om två våningar), brett och anpassat i utställningen. För hörseloch synskadade finns kontrastfärger på trappor och dörrkarmar, sinnes- och
doftlådor, hörslinga, digital guide, mycket ljudfiler.
4.5.2 Förslag
Högsta möjliga tillgänglighet för olika funktionshinder ska gälla.
4.6

Barnperspektiv

4.6.1 Kartläggning andra naturum
Mycket interaktivt, man får känna på och prova saker. Saker är i barnhöjd (alla är
inte så bra anpassade till detta dock), det finns kojor och andra saker anpassat
speciellt för barnen, mycket roliga knappar att trycka på, inga trappor, speciell
barnhörna mm.
4.6.2 Förslag
Arkitektförslag ska redovisa hur utformningen av naturumet överensstämmer med
barns behov. Underlag ska bl.a. hämtas genom dialog med barn och ungdomar.
4.7

Miljöanpassning och energieffektivitet

4.7.1 Kartläggning andra naturum
För de som byggt nytt är det vanligt att man använt mycket naturliga material,
mycket trä och isolering av ekofiber. Ett fåtal har tänkt till när det gäller driften
med tex bergvärme, vindel, solceller, lågenergibelysning. Till exempel naturum
Höga kusten värmer upp med pelletspannor med komplettering av solcellspanel.
Inget naturum är ett lågenergihus.
4.7.2 Förslag
Miljöanpassning: Örebro kommuns funktionstekniska krav ska dokumenteras och
verifieras i ett funktionskontrollprogram beträffande luftkvalitet, ventilation, ljus-,
ljudmiljö, materialval och fuktskydd.
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Energi: Naturum byggs som ”nollenergihus”, d.v.s. en byggnad som är
självförsörjande av värme på årsbasis. Tillförsel under den kalla årstiden kan ske
med biogas från reningsverket eller med värmepump (kollektor i berg eller
Svartån), båda alternativen kompletteras med lokal produktion av el via solceller.
Överskott av el kan levereras till Naturens hus. Skälen till nollenergihus-standard
är:
- stort attraktionsvärde, inget befintligt naturum håller denna standard,
- inspirations-/kunskapskälla, byggnaden blir i sig ett exempel på naturums
inriktning mot ett centrum för miljö- och hållbarhetsfrågor,
- lägre driftkostnader och minskad känslighet för energiprisökningar,
- minskad klimat- och miljöpåverkan
- Naturvårdsverkets naturumskriterier anger att ”Utställning, byggnad och
drift ska vara miljöanpassade i material, drift och byggprocess”.
Byggnaden ska vara en inspirationskälla vad gäller miljö- och energiaspekter.
Trä förespråkas som byggnadsmaterial och begreppet ekologiskt byggande bör
genomsyra hela projektet. Förslaget bör utgå från platsen, hushålla med resurserna
och skapa kretslopp.
Byggnationen kan genomföras som utbildnings- och demonstrationsprojekt. Örebro
kommun/byggherren anlitar expertis (till exempel via Sveriges Centrum för
nollenergihus) som utbildar och handleder byggföretag och leverantörer, vilka i
gengäld bidrar med arbetskraft och material. Naturum blir en
demonstrationsbyggnad där leverantörer och andra kan marknadsföra sig.
4.8

Byggnadens arkitektur

4.8.1 Kartläggning andra naturum:
Det är vanligt med arkitekttävlingar för att skapa ett spektakulärt och intressant
hus. Det ska smälta in bra i omgivningen och vara en attraktion i sig genom sin
utformning. Antingen smälta in i naturen eller med de hus som redan ligger i
närheten. Naturum som är på gång och som byggts senaste decenniet, är ofta
exklusiva byggnader som i sig väcker uppmärksamhet och drar till sig besökare.
4.8.2 Förslag
Byggnaden ska utgöra en attraktion i sig själv genom sin utformning och sitt
innehåll, samtidigt som den ska förstärka områdets värde och identitet. Den ska
harmoniera med såväl Naturens hus som med landskapet.

5

Naturums dimensionering

Lämplig yta för bedöms till 1000 m2. Bedömningen utgår från:
- kartläggningen av nuvarande behov samt att det blir möjligt att genomföra
förslagen i kapitel 4,
- kartläggningen av erfarenheterna från 11 befintliga naturum,
- att naturum kompletteras med en B&B-/hotelldel genom en dubblering av
ursprungsförslaget på minst 500 m2.
Ytorna behöver planeras så att de ger möjlighet till flexibilitet i användningen.
Erfarenheterna från andra naturum är att den ursprungliga dimensioneringen ofta
varit för liten och att tillbyggnader i senare skede blir mycket kostsamma. Ytor som
ofta underdimensioneras är:
- kontorslokaler och plats för produktion av infomaterial, utställningar m.m.
- förråd,
- personalutrymmen,
- rum för laborativ verksamhet med grupper
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Andra erfarenheter är att man bör planera för lokalerna för en flexibel användning
genom möjlighet att lätt flytta/skjuta väggar, möblera om e.t.c. En lokal kan t ex
nyttjas för både konferenser, lektionssal och utställningslokal. Lokaler för
uthyrning till verksamhet inom profilområdena tillkommer. Om naturum ska
innehålla en separat lokal för film, konserter m.m., tillkommer även denna yta.
Tabellen redovisar, för olika lokaltyper: vad som eventuellt föreskrivs i de
nationella riktlinjerna, resultat från kartläggning av 11 naturum samt ett förslag
baserat på de behov som bedöms föreligga.
Lokaltyp

Nationella
riktlinjer

Yta i 11 kartlagda
naturum

Utställningslokal
- fast
utställn
- tillfälliga
utställningar

Minst 100 m2

Minsta: 100 m²

Ca 200 m2

Möjligheter ska
finnas till
tillfälliga/utbytba
ra utställningar
med olika teman.

Största: 375 m²

Inklusive läshörna. En fördel
att utforma tillsammans med
utformning av permanent
utställning. Flexibla
lösningar

Samlingssal

Ska rymma minst
25 personer, för
bildvisningar,
föredrag m.m.

Minsta: 25 m²
Största: 60 m²
Medelarea: ca 45m²

Ca 70 m2 Samnyttjas med
naturskolan och ev Komtek.
Nuvarande konferenslokal i
Naturens hus nyttjas helt till
konferenser.

Café/kök/
servering

Försäljning och
servering i
anslutning till
naturum är
viktiga delar av
det totala
serviceutbudet
för besökare.

Minsta: 10 m²

Fortsatt verksamhet i
Naturens hus med utbyggnad
av kyl/frys-utrymme.
Naturum: beredningskök och
flexibelt nyttjande av lokaler
för att kunna servera större
besöksgrupper.

Butik/
Information/
reception

Försäljning och
servering i
anslut-ning till
naturum viktigt i
totala
serviceutbudet

Minsta: 10 m²
Största: 70 m²
Medelarea: ca 15 m²

Ca 50 m2 fördelat på:
Entré+garderob 30 m2
Butik +, reception +
information 20 m2 .

Läshörna/
bibliotek

Läshörna med
fördjupningslitter
atur ska finnas.

Minsta: 5 m²
Största: 60 m²
Medelarea: 15-20 m²

Inräknas i lokalen för
utställning.

Besökstoalet
t

WC: 2-5 m²
HWC: 4-10 m²

12 m²
(1 handikapp och 2 vanliga)

Entré/hall

Minsta: 2 m²
Största: 15 m²
Medelarea: ca 10 m²

Inräknad i lokalen för butik,
reception och information.

Kontor/
personalutrymmen

Minsta: 15 m²

Totalt: ca 90 m²
Samnyttjas av Naturskolan,
Komtek, naturumspersonal,
andra aktörer (Hopajola m
fl),
Ca 10 arbetsplatser.
Ytan fördelas på:

Medelarea: ca 230
m²

Största: 250 m²
Flera har i annat hus

Största: 100 m²
Medelarea: ca 40 m²
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Förslag baserat på egna
behov och på erfarenheter
från 11 andra naturum

Kontor: 43 m²
Lunchrum: 15 m²
WC/dusch: 12 m²
Förvaring/hall: 10 m²
Grovkök/våtutrymme: 10 m²
Förrådsutrymmen och
städ

Minsta: 5 m²
Största: 100 m²
Medelarea: ca 15m²

6

Samnyttjas av Naturskolan,
Komtek och naturum.
Utrymmen ska finnas för
larm, elcentral, ventilation,
teknisk utrustning för
utställning mm.

Tekniska
utrymmen

Total yta

Ca 40 m² fördelat på:
Varmförråd: 20 m2
Kallförråd: 20 m2

Minst: 260 m2, ej
café
Vanlig storlek: 500
m2
Några: ca 1 000 m2.

Cirka 1 000 m², varav
500 m² hotell/B&B

Bemanning

Naturvårdsverkets kav är att naturum ska ha en anställd föreståndare. Enligt
kartläggningen av 11 naturum har befintliga naturum oftast två heltidsanställda
samt 1-2 säsongsanställda. Naturum Vattenrike avviker genom 5,5 fasta årsarbetare
plus säsongsanställda.
6.1.1 Förslag
För att kunna hålla öppet under alla säsonger och även helger bedöms
minimibemanningen till 2,5 helårstjänster.
Minimibemanningen utgår också från att övriga medverkande aktörer. Dessa kan
vara Bed&Breakfast-entreprenör, Naturskolan, Komtek, ÖLL, Länsstyrelsen,
Hopajola/SNF, Örebrokompaniet). Dessa bidrar genom att koppla sin egen
verksamhet till naturum eller som inhyrda guider.
Över huvud taget ska man söka flexibla lösningar genom samverkan. Till exempel
kan personal under tider när besöksfrekvensen sjunker minska på guideverksamhet
och i stället arbeta inom naturskoleverksamheten. Butik, information och B&Breception kan finnas på en och samma plats och skötas av en person.
Örebrokompaniet ser naturum som en självklar och viktig ”infopoint” för turism i
allmänhet och naturturism i synnerhet. Vid en marknadsföring av hela länet bör
även andra aktörer medverka i detta.
Frågor om anställningsform och organisatorisk tillhörighet får utredas ytterligare.
Även om personalen har olika grunduppdrag och kanske olika organisatorisk
tillhörighet, är det viktigt att det blir en välfungerande arbetsgrupp som samarbetar
för ett attraktivt naturum.
Örebro kommun föreslås ansvara för 2,5 helårstjänster, alternativt att
Örebrokompaniet bemannar naturum med 0,5 tjänst för turistinformation under
högsäsong.
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Föreståndare

Ö k:n

100 %

Bitr fst/guide

Ö k:n

100 %

Säsongsanställd Ö k:n
/ev Örebrokompaniet

7

50 %

Grunduppdrag
ansvar för att hålla ihop helheten
samverkan, verksamhetsplanering, drift,
ekonomi etc
daglig drift, guidningar, utställningar,
butik, reception.
daglig drift, reception, butik,
turismarbete, samarbetar med
regionala aktörer runt naturturism,
eventuella projekt med t ex Region
Örebro län, Länsstyrelsen.

Utställning

7.1.1 Förslag
En separat kriteriebeskrivning tas fram för en basutställning. Denna ska utformas
enligt naturvårdsverkets riktlinjer, men också innehålla ett länsperspektiv. För
utformningen anlitas särskild kompetens. För att utformningen av
utställningslokalen respektive basutställningen ska interagera, ska vinnaren av
arkitekttävlingen för byggnaden i ett tidigt skede samverka med såväl
uppdragsgivaren som den som har uppdraget att utforma utställningen.

8

Organisation

Med hjälp av finanschef och kommunjurist har olika driftformer analyserats:
förening, kommunalt bolag, stiftelse och kommunal förvaltning. Föreningsformen
och stiftelseformen kan ge vissa fördelar, men de bedöms inte uppväga
nackdelarna, t ex ökad administrativ verksamhet. Bolagsformen är inte heller att
föredra då naturum inte kommer att bedriva affärsverksamhet med köp- och
säljförfarande i nämnvärd omfattning.
8.1.1 Förslag
Naturum föreslås bli en verksamhet inom ordinarie kommunal verksamhet. Med
utgångspunkt från naturums grundläggande syfte föreslås naturum, liksom
Naturens hus idag, tillhöra Stadsbyggnad, Mark och exploatering samt att avtal
tecknas med Örebroporten för drift och underhåll.

9

Kostnader och finansiering

Investeringskostnaderna per kvadratmeter är svårbedömda innan det står klart hur
naturum ska utformas. Faktorer som påverkar och som bara är kända till en del är
till exempel funktioner, materialval, arkitektur och energiprestanda. Även
byggnadsarean har betydelse, ju större byggnad desto lägre ställkostnader per
kvadratmeter. Investeringskostnaderna bedöms så långt möjligt utifrån dessa
faktorer men främst genom en jämförelse med investeringskostnader för andra
objekt (kontor, lägenheter, förskolor).
I ursprungsförslaget (naturum omfattande 500 m2) bedömdes
investeringskostnaden till cirka 40 000 kr/m2, inklusive förstudie och
arkitekttävling samt hänsyn taget till redan gjorda investeringar i befintlig
infrastruktur.
Med nuvarande förslag på 1 000 m2 (500 m2 naturum + 500 m2 hotell/B&B)
bedöms motsvarande kostnad till cirka 35 000 kr/m2.
Nedanstående budget visar nuvarande förslag på en byggnad omfattande en
bruksarea på 1 000 m2 (bruttoarea 1 200 m2) och som jämförelse det tidigare
förslaget på 500 m2 (bruttoarea 600 m2)
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Nuvarande förslag ökar kommunens kostnader med cirka 15 procent, från
2 185 000 kr till knappt 2 500 000 kr, oavsett om Bed & Breakfast inte ingår.
De regionala offentliga samverkanspartnerna (Regionförbundet, ÖLL,
Länsstyrelsen) har ett fortsatt stort intresse av att naturum förverkligas. Ingen av
dem har hittills gett några utfästelser om ekonomiskt stöd till vare sig investering
eller drift och det är även osäkert med bidrag av personalresurser.
Tjänstemannaledningen vid Örebro läns landsting har dock aviserat att den
kommande regionen kan ha ett intresse då region Örebro län och dagens landsting
får bredare uppgifter. Naturum kommer att föras upp till den politiska
majoritesledningen inför det budgetarbete som startar inför 2015.
Naturvårdsverkets generaldirektör meddelade muntligen vid besök vid Naturens
hus att verket bidrar till investeringskostnaderna för den fasta utställningen, dock
inte byggnaden.
Budgeten omfattar osäkra intäkter:
- 2012 tog Naturvårdsverket beslut om generellt årligt bidrag 300 000 kr till
icke statliga naturum, men det finns inga utfästelser om hur länge detta
gäller.
-

Andra offentliga verksamheter har hittills inte gett några utfästelser om
årliga bidrag. Om tidigare villkor fortsätter så bedöms dock ett bidrag från
Länsstyrelsen på 2-300 000 kr per år som rimligt, t ex har tidigare LONAbidrag från Länsstyrelsen täckt mer än detta belopp.

-

Arbete med att knyta sponsorer till naturum pågår.
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9.1
Budget
Investeringsbudget, naturum (bruksarea 500 m2),
alt. naturum + Bed&Breakfast (bruksarea 1 000 m2)
Investeringsutrymme

Alternativ 1
Alternativ 2
Investering
Investering
2
2
(600 m BTA)
(1200 m BTA)
25 000 000
44 000 000

Örebro kommun
Naturvårdsverket
Summa intäkter
Kostnader

5 000 000

5 000 000

30 000 000

49 000 000

Investeringsbudget

Förstudie

Investeringsbudget

150 000

Arkitekttävling
Byggnad
Utställning
Inventarier (hotell: 1,1 mnkr, naturum 0,9 mnkr)
Summa

150 000

600 000

600 000

23 350 000

41 250 000

5 000 000

5 000 000

900 000

2 000 000

30 000 000

49 000 000

Driftbudget, investering naturum (25 mnkr) alt. naturum + B&B (44 mnkr)
Intäkter

Driftbudget

Driftbidrag: ÖLL 500 000, Länsstyrelse 300 000, Naturvårdsv 300 000*
2

2

2

Ökad uthyrning Naturens hus (1200 kr/m x 80 m resp 55 m x3 d/v)
Uthyrning kontors- och utställningsyta

Driftbudget

1 100 000

1 100 000

125 000

125 000

45 000

45 000

275 000

275 000

Från Örebro kommun

0
2 445 000

1 400 000
2 480 000

Summa intäkter

3 990 000

5 425 000

Intäkter från försäljning av varor och tjänster vid naturum*
Hyresintäkter från B&B/hotell (exkl. omsättningsbaserad hyresdel)

* Ej säkrade intäkter
Kostnader

Driftbudget

Fast personal, 2 heltidsanställda

Driftbudget

1 260 000

1 260 000

210 000

210 000

1 470 000

1 470 000

Inköp av varor för försäljning

200 000

200 000

Verksamhet (program, föredrag, köpta tjänster, marknadsföring m.m

160 000

160 000

70 000

70 000

Tillfälliga utställningar (produktion, tjänster, skötsel och underhåll)

200 000

200 000

Delsumma verksamhet och utställning
Lokaler (ej investeringar i fastighet)

630 000

630 000

175 000

350 000

25 000

50 000

20 000

20 000

0

0

995 000

1 760 000

Säsongsanställd personal motsvarande en halvtidstjänst
Delsumma personalkostnader
Verksamhet och utställning (ej investeringar)

Fasta utställningen (skötsel, underhåll, revidering)

2

2

Fastighetsdrift, löpande underhåll: 350 kr/m x 500 m resp. 1000 m
2

2

Planerat underhåll: 50 kr/ m x 500 m , respektive 1000 m

2

2

Fasta abbonemangsavgifter el och värme
8

Förbrukningskostnader el och värme (nollenergihus )
Ränta 4 % – kommunens investering: 24,9 mnkr respektive 44 mnkr
Avskrivningskostnader byggnad snitt 40 år

675 000

1 145 000

Delsumma fastighet

1 890 000

3 325 000

Summa kostnader

3 990 000

5 425 000

8 I Nollenergihus används lika mycket eller mindre energi än den som produceras vid fastigheten
under ett år.
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10 Arkitekttävling

Arkitekttävlingar är godkända som urvalsprocess enligt LOU. Flertalet naturum är
tillkommit genom tävlingar, oftast en riktad projekttävling vilket innebär att ett
begränsat antal förslagsställare bjuds in. Urvalet kan göras direkt eller föregås av
en allmän eller riktad förfrågan som underlag för en kvalificeringsfas (båda
modellerna förekommer i naturumstävlingar). Med projekttävling menas att
byggherren förbehåller sig möjligheten att välja mellan ett antal alternativ och
vinnaren får uppdraget att genomföra förslaget.
Andra alternativ är en allmän i stället för inbjuden tävling. Man kan även välja att
arrangera en idétävling i stället för en projekttävling. Syftet är då i regel att få
underlag för en debatt om olika alternativa lösningar utan att vinnaren utlovas
fortsatt uppdrag.
Vid projekttävlingar kan prissummorna sättas lägre än vid idétävlingar.
10.1.1 Förslag
Utformningen av naturum Örebro föreslås ske genom en riktad projekttävling som
föregås av en annonserad prekvalificering. Av inkomna anbud väljs de fyra förslag
som bäst uppfyller kriterierna att delta i projekttävlingen. Dessa får en prissumma
på 125 000 kronor vardera.
En arbetsgrupp utses för att ta fram tävlingsprogram och utställningstävling.
Arbetsgruppen tillsätts med representanter för:
 programdirektör Samhällsbyggnad
 kommunbiolog
 Örebroporten
 stadsarkitekt
 länsarkitekt
 klimat- och energistrateg
 Naturskolan/KomTek
 samordnare för Naturens hus
En jury för bedömning av anbuden i prekvalificeringen och i projekttävlingen.
Juryn föreslås bestå av arbetsgruppen för tävlingsprogrammet, vilken kompletteras
med:
 Naturvårdsverket
 representant från näringslivet
 representant för Region Örebro Län
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Bilaga 1

Diskussionsunderlag gällande Bed & Breakfast inom
naturum i Örebro, ärende Ks 1193/2011, 2014-01-22
Bakgrund
Förstudie har gjorts för naturum i Örebro intill Naturens hus. Den senaste
versionen av förstudien inkluderar ett förslag att inrymma Bed & Breakfast
(”B&B”) i naturumet. Förslaget är att B&B ska inrymmas i en övervåning på
naturumet, motsvarande halva ytan (500 kvm med 15 - 20 rum) samt att dessa
lokaler hyrs ut till en entreprenör.
Nedan beskrivs kort olika hänsynstaganden av legal natur.
Förenlighet med kommunal kompetens
Historiskt sett har kommuner ofta engagerat sig i hotell för resandet (stadshotell).
Generellt gäller att kommuners befogenhet inom området för hotell är av restriktiv
komplementär karaktär. Kommuner har som utgångspunkt bara rätt att tillskapa
eller engagera sig i hotellverksamhet om de befintliga anläggningarna framstår som
otillräckliga eller om det finns något annat speciellt förhållande som kan rättfärdiga
anläggandet.
Enligt 4 kap 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får emellertid
en kommun vidta åtgärder för uppförande av drift av turistanläggningar i den
utsträckning som det behövs för att främja turistväsendet inom kommunen.
Enligt praxis har kommun också rätt att ägna sig åt verksamhet som har särskild
anknytning till befintlig kommunal verksamhet, t.ex. kioskrörelse inom busstation
eller idrottsanläggning. Detta förutsätter dock att t.ex. kioskrörelsen är av sekundärt
(av begränsad omfattning) och sedvanligt tillbehör (nära och naturlig anknytning)
till den kommunala anläggningen.
Det måste också råda balans mellan den kommunala insatsen och den allmänna
nytta som kommunen skulle få av sitt åtagande.
I förstudien redogörs för syftet med B&B intill naturumet. B&B bedöms bl.a. öka
möjligheten till flerdagarskonferenser. Uppbyggnaden av ett kunskapscentrum för
landskapsrestaurering, miljö- och hållbarhetsfrågor bedöms också komma att
generera ett behov av övernattningsmöjligheter. B&B kommer alltså vara en del av
konceptet för naturumet och bidra till dess utnyttjande. B&B kommer också att
gynna turismen inom området Oset Rynningeviken som årligen drar till sig många
besökare.
Det förefaller naturligt att inom reservaten Oset Rynningeviken intill planerat
naturum uppföra en B&B del av föreslagen omfattning, dels med hänsyn till de
mervärden som bedöms uppkomma för naturumet som sådant och dels med hänsyn
till att turismen inom området främjas. Det kan dock inte med säkerhet sägas att
åtgärden faller inom ramen för den kommunala kompetensen.
Drift av B&B delen
Kommunen kan inte genom egna resurser driva anläggningen, utan detta måste
ankomma på annan part (hyresgäst eller part som anlitats genom
tjänstekoncession). I annat fall kan konkurrensen på marknaden komma att
snedvridas.
Ekonomiskt risktagande
Enligt förslaget ska B&B-delen hyras ut till entreprenör med hyra beräknad utifrån
investeringskostnaden på tio år.
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Enligt praxis faller det utanför kommunens kompetens att individuellt anpassa eller
uppföra en lokal åt enstaka företag. Ett hyresavtal (på marknadsmässiga villkor)
med lämplig part kan därför inte tecknas förrän efter det att naturumet och B&B
delen är uppförd.
Kommunens ekonomiska risktagande är främst beroende av om den uppskattade
beläggningsgraden för B&B-delen och prissättningen per rum är realistisk och inte
förändras markant i framtiden. Kommunen bör dock i ett ”worst-case” scenario
också räkna med att hyresintäkter kan komma att utebli helt om t.ex. ett hyresavtal
inte skulle kunna tecknas eller understiga vad som har uppskattats.
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Bilaga 2

Samhällsekonomisk diskussion om naturum
Vistelse i natur och rekreationsområden är ett viktigt karaktärsdrag i det
postindustriella samhället och kan beskrivas som en central del i vår kulturtradition
och nationella identitet.
Det är också viktigt element i hälsa och livskvalitet och kan fungera som ett
pedagogiskt verktyg i förskola, skola och en viktig fritidssysselsättning för många
vuxna. Friluftslivets betydelse som näringsverksamhet i form av naturturism och
friluftsutrustning är också något som växer i dagens samhälle.(Fredman et.al 2008)
Det är i den betydelsen som ett naturum kan ses ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Naturums verksamhet kommer att påverka besökarna till ett mindre
miljöbelastande och mer hälsofrämjande beteende. I samarbete med universitet,
ÖLL och andra aktörer kommer naturum inriktas mot klimat och energifrågor, där
t.ex. naturum blir nollenergihus som kommer att kunna visas upp för besökare.
Exempel på teman som kommer ingå i naturum är: livsstilsfrågor som kost, motion
och transporter, hur man kan bidra till ökad biologisk mångfald genom kostval,
odling, trädgårdsskötsel, jordbruk etc. Genom att beskriva, förklara och ge
förståelse för områdets värden, samt inspirera till vistelse och naturkontakt i
området kan också en samhällsekonomisk vinst uppnås i form av påverkan på
regionens näringsliv och människors hälsa och välbefinnande. Naturum ska därför
ses som ett brett koncept som har möjlighet att täcka in alla dimensioner i
hållbarhetsbegreppet. Byggandet av ett naturum handlar därför inte bara om frågan
om ekologisk hållbarhet utan också om regionens ekonomiska och sociala
hållbarhet
Näringsliv
Det kanske mest påtagliga är påverkan på näringslivet och därmed den lokala
ekonomin. Antalet besökare är av stor vikt, särskilt besökare utifrån regionen, och
ju mer utgifter de har desto större sammanlagd omsättning. Det gäller dock att man
spenderar pengar på varor som har ett högt förädlingsvärde för regionen, t.ex. 500
kr som spenderas på hotellnätter istället för bensin. (Bohlin 2003)
I förstudien nämns att en stor del av de 60 000 utländska turister som årligen
besöker Tiveden också skulle besöka naturum. Varor och tjänster som man brukar
räkna med i ekonomiska kalkyler är vad som spenderas på logi, transporter,
livsmedel, restaurangbesök, aktiviteter och shopping i samband med besöket.
Därutöver tillkommer en rad andra indirekta effekter så som hur näringslivet totalt
påverkas, dvs. inte bara de företag som handlar direkt med besökare påverkas utan
också deras underleverantörer. Nästa steg är att inkludera hur eventuella löner och
vinster från de som är anställda i företag som handlar med besökare spenderas. Det
är med andra ord ett omfattande arbete där en kedja av händelser ska undersökas
och beräknas.
Då Kristanstad kommun, genom en konsult, gjorde en liknande beräkning väntades
en etablering av naturum ge sysselsättning till 10 personer och omsätta 10 miljoner
kronor där 4,8 miljoner skulle gå tillbaka till samhället i form av skatter och
avgifter. När man 2011 gjorde en beräkning på hur det hade blivit fick man ett
långt mer positivt resultat än väntat där de tillresta naturumsbesökarna (drygt
100 000 besökare som inte bodde i Kristianstad ca 73 % ) konsumerade för 85
miljoner kronor, vilket kan omräknas till 75 årssysselsatta och cirka 6 miljoner i
skatteintäkter för kommunen och 3 miljoner till landstingsskatten
(Kristianstadsbladet).
Faktorer som talar för höga besökssiffror, varav många ”extrakommunala”
besökare är att naturum får en unik profilering, att naturreservatet Oset
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Rynningeviken är ett internationellt omvittnat och välbesökt exempel på
landskapsrestaurering, att naturum får ett gynnsamt demografiska läge samt att det
inte finns något naturum inom 12 mils radie (i landet finns 31 naturum). Det är
därför sannolikt att även Örebroregionens näringsliv skulle påverkas positivt av en
etablering av ett naturum.
Hälsa
Det går också att räkna in effekter på människors hälsa som en positiv effekt som
samhället kan dra nytta av. Det hela kan verka självklart men det är kanske först
och främst näringslivseffekten som oftast undersöks i olika studier. Det beror
främst på att det, även om man måste göra vissa antaganden, är den enklaste
effekten att räkna fram. Hälsoeffekter och andra typer av sociala effekter är svårare
att räkna på, men det råder knappast några tvivel inom forskningen att dessa
effekter existerar (jmf. Fredman et.al. 2008, Maller et.al. 2006, Orsega-Smith 2004,
Kaplan & Kaplan 1995, Ulrich 1991). Folkhälsoinstitutet har i olika rapporter
redovisat hur hälsan påverkas av att vistas i parker och grönområden.
Man kan t.ex. se positiva psykiska och fysiska hälsoeffekter bland annat lägre nivå
av oro/ängslan och stress hos äldre men också att utevistelse i park och
grönområden motverkar depressioner och leder till social interaktion.
” Parkbaserad rekreationsaktiviteter förbättrade människors humör och gav dem
en känsla av välmående samt minskade deras upplevda stress. Det finns bevis på
en lång rad hälsoeffekter, däribland att tillgång till gröna ytor och natur kan
minska kriminalitet, främja mentalt välbefinnande, minska stress, stärka
immunförsvaret, öka produktivitet, främja läkningsprocessen hos
psykiatripatienter” (sid. 50, Faskunger 2007)
Frågan är då hur man kan översätta detta till eventuella samhällsekonomiska
vinster. Olika studier har gjorts men de varierar lite beroende på vilken grupp man
studerar (ålder, kön, olika patientgrupper etc.) och vad man mäter. Men på det hela
taget ger olika former av fysisk aktivitet i naturområden en positiv effekt på hälsan.
Om äldre individer får bättre hälsa kan bland annat belastningen på sjukvård och
äldrevård minska, genom att fysisk aktivitet verkar förebyggande mot olika
sjukdomar. Med bättre hälsa kan också individer bo längre i eget boende istället för
att flytta till ett äldreboende, vilket minskar belastningen. Det finns därigenom
många positiva effekter av fysisk aktivitet och naturupplevelser kopplat till
samhällsekonomin.
Med tanke på att den psykiska ohälsan ökar främst bland barn och unga så kan en
introduktion till friluftsliv och natur genom naturum ge positiva effekter särskilt
om man riktar in sig på de grupper som har svårare att ta sig ut i naturen.
En ung individ som kan få goda vanor vad gäller fysisk aktivitet och rekreation har
ytterligare en skyddsfaktor mot olika sociala problem, marginalisering och
utanförskap. Den totala kostnaden för en genomsnittlig 20 åring under uppväxten
är cirka tre och en halv miljon kronor där ungefär två miljoner kronor direkt kan
sägas vara kommunala kostnader för främst förskola och skola (SKL 2012). Om
personen hamnar i en marginaliserad position, dvs. står utanför arbetsmarknad,
sociala nätverk etc. blir denna kostnad ännu högre. Vid en studie där man
undersökte ungdomar och unga vuxna mellan 16-25 år kan man se att de
samhälliga kostnaderna accelererar ju mer marginaliserade individerna blir. Den
yngre gruppens extra kostnad var 680 tkr per person medan den äldre gruppen hade
en kostnad på 2,7 mnkr per person. Den ökande kostnaden beror främst på ökad
kriminalitet där rättsväsende och kriminalvårdsinsatser står för den största
kostnaden (Nilsson & Wadeskog 2008). I kostnaden ingår olika välfärdskostnader
så som utredningar, läkarbesök etc. men också indirekta välfärdskostnader så som
att föräldrar sjukskriver sig, går ned i arbetstid, uppsöker sjukvård och socialtjänst
och så vidare. Samtidigt finns kostnader för försörjning (a-kassa, sjukpenning,
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försörjningsstöd mm.). Kostnaden för uteblivna skatteintäkter och senare i livet
också minskad produktion9 till samhället. Några av dessa kostnader kan också
hänföras till ohälsa hos äldre, där kanske främst kostnaden för sjukvård skulle
kunna minskas, men med ökad fysisk aktivitet och bättre hälsa kan man också bo
längre i eget boende osv. Naturum skulle därför kunna fungera som en
skyddsfaktor för att verka förebyggande mot ohälsa. Rent samhällsekonomiskt är
det därför sannolikt att en vinst kan uppvisas.
Örebro kommun håller på att arbeta fram en samhällsekonomisk modell som bland
annat ska kunna ta hänsyn till aspekter som rör hälsa och livskvalitet. Arbetet ska
vara klart i december 2014. När denna modell är testad och klar skulle det vara
möjligt att också räkna på samhällsekonomiska vinster i hälsa och livskvalitet
gällande naturum.
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Internationellt kompetenscentrum för ekologisk restaurering
av störda naturmiljöer – en viktig del av naturum
Örebro kommun har ambitionen att initiera ett kompetenscentrum för ekologisk
restaurering av störda naturmiljöer vid det naturum som planeras. Syftet är att
inspirera, öka och sprida kunskaper om hur stora som små naturmiljöer kan
restaureras och vilka positiva effekter detta kan få inom andra områden, till
exempel folkhälsa och samhällsekonomi.
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Bakgrund
Naturum kommer att placeras i naturreservatet Oset-Rynningeviken. Få, om ens
något område kan så väl uppfylla syftena med naturum att:
ge kunskap om hur människan på gott och ont använt sig naturen
skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen.
Oset-Rynningeviken är ett av Europas främsta exempel på framgångsrik storskalig
landskapsrestaurering. Fram till början av 1990-talet fanns här militära övningsfält,
industrier, oljehamn, soptippar och andra deponier. Under de senaste 20 åren har
dock ett skräpigt, förorenat och otillgängligt område förvandlats till ett naturskönt
landskap med stor artrikedom och höga estetiska och sociala värden.
Restaureringsarbetet har skapat nya landskapsvärden och framtidstro, men också
genererat unika kunskaper. Detta har väckt stort intresse och Örebro kommun får
studiebesök från hela världen som vill lära och inspireras.
Syfte
Genom att inrätta ett internationellt kompetenscentrum för ekologisk restaurering
av störda naturmiljöer skapas möjlighet att inspirera och systematiskt öka och
sprida kunskap om restaurering av störda naturmiljöer.
Förutom ökade biologiska värden kan kvalificerad landskapsrestaurering föra med
sig andra positiva effekter, till exempel:








större resiliens, d.v.s. ökade möjligheter att klara olika former av störningar,
t ex översvämningar,
minskad klimat- och miljöpåverkan,
ökade sociala värden, genom att t ex platser för möten och fritidsaktiviteter
skapas,
förbättrade förutsättningar för rekreation, friskvård och förbättrad folkhälsa,
positiva effekter på turism och näringsliv,
kommunens attraktionskraft ökar,
högre fastighetspriser i angränsande områden.

Målgrupper
kommuner och andra offentliga verksamheter
universitet och högskolor, bland annat Örebro universitet
aktörer inom näringslivet som är i behov av, eller ägnar sig åt
landskapsrestaurering,
den breda allmänheten.
Potential
De senaste 150 åren har det skett en dramatiska förändring av landskapet med stora
förluster av biologisk mångfald som följd. Det blir allt tydligare att traditionella
naturvårdsåtgärder inte är tillräckligt för att nå nationella och internationella
miljömål. Behovet av att skapa och återskapa natur blir därför att bli allt viktigare.
Detta kommer att förstärkas ytterligare när värdet av ekosystemtjänster integreras i
ekonomiska och politiska beslut. Andra bidragande faktorer till en ökad potential är
ökad tillämpning av kompensationsprincipen vid exploatering av mark och den
övergripande strategin ”no net loss”.
Behovet av ekologisk efterbehandling är stort inom till exempel gruvnäring,
täktverksamhet, jord- och skogsbruk. Den kunskap och praktisk kompetens som
finns i Örebro kommun kring storskalig landskapsrestaurering är mycket värdefull i
detta sammanhang och kan mäta sig väl i jämförelsen med andra europeiska
projekt. Ett tecken på detta är den kontinuerliga tillströmningen av studiebesök.
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Verksamhet
Kompetenscentrum för ekologisk restaurering av såväl stora som små naturmiljöer
kommer att vara ett tydligt tema för naturum och återspeglas i utställningar och
annan naturumsverksamhet.
Ekologisk restaurering är något annat, nytt och svårare än traditionella
naturvårdsåtgärder. Ekologisk restaurering innebär tvärsektoriella utmaningar där
kompetenser inom en rad områden behöver samverka och tillsammans utveckla
kunskap och metoder. Verksamheten vid kompetenscentret kommer därför att till
stor del karaktäriseras av seminarier och utbildningar där universitet, näringsliv,
kommuner och andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, möts för att lära
av och om varandra.
Kompetenscentret ska även rikta sig till den enskilda medborgaren och visa på mer
småskaliga lösningar. Naturum ska inspirera och ge kunskap om hur såväl
trädgårdsägaren som skogsbonden och jordbrukaren kan bidra till att öka de
biologiska värdena. I en tid där miljöproblemen tornar upp sig kan upplevelsen att
kunna skapa en vacker och trivsam miljö som myllrar av liv bidra till framtidstro
och engagemang i natur- och miljöfrågor.
Arbetet med att utveckla och tillämpa kunskaper inom storskalig
landskapsrestaurering inom andra delar av Örebro kommun pågår redan men kan
utvecklas ytterligare, främst inom de stora våtmarksområden som finns. Detta
skulle också kunna utgöra huvudtemat i ett framtida biosfärområde.
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