
Så kan kretsen samarbeta med Hittaut!

Kvällens program

• 18.30 Välkomna! Vilka är här ikväll? Frågor ni deltagare önskar få svar
på?

• Ca 18: 40 Så kan ett samarbete gå till.

Ida Wahlund, rikskansliet, Johan Hallberg, ordförande i NF Hedemora, 
Lillian Lundin, NF Dalarna och Anders Claesson, IFK Mora 
Orienteringsklubb

• Magnus Billqvist, NF Skåne

• Ca 19:10- 20.00 Tid för frågor. Antingen i breakoutrum eller i 
helgrupp.



Ladda Hittaut
med mervärde för 
den 
naturintresserade

Förslag på samarbete med 
lokala Hittaut-arrangörer



En form av orientering som lockar till fysisk 
aktivitet och att upptäcka såväl närområdet 
som nya marker.

Både i urban miljö och tätortsnära skogar.

Svenska orienteringsförbundets 
friskvårdssatsning för allmänheten.

Drivs ideellt av lokala orienterings-
klubbar.

Finns närmare 100 Hittaut-områden.

Startade 2008.

Vad är Hittaut?



Nya checkpoints varje år

Papperskarta

App med GPS

När du vill från vår till höst

Skapa Hittautkonto (gratis) och registrera
checkpointbesök

Checkpoints



89 % 
av deltagarna i

Hittaut
är inte medlem 

i någon 
orienteringsklubb



Vad är Naturskyddsföreningen?

Film: 
https://www.youtube.com/watch?v=CNH9RWHT87Q

Att presentera för Hittautarrangören

Naturskyddsföreningen är en ideell förening 
för naturskydd och miljövård.

Sveriges största miljöorganisation med över 
200 000 medlemmar.

Partipolitiskt och religiöst obunden.

Bland de sakområden föreningen arbetar med 
finns klimat, hav, skog, jordbruk och 
miljögifter.

Har ca 270 lokala kretsar runt om i landet. 

https://www.youtube.com/watch?v=CNH9RWHT87Q


Vad vinner vi på ett samarbete?

• Att det finns något att läsa och lära sig vid en 
checkpoint ger Hittaut-deltagaren ett 
mervärde.

• Kunskap har visat sig öka intresset för djur 
och natur och leder till att personen blir mer 
mån om att vårda naturen. 

• Möjlighet att synas i varandras 
informationskanaler och nå ut till personer i 
varandras nätverk och på så vis öka 
kännedomen om organisationen och 
verksamheten. 

• Hittaut Skåne har upplevt att det är lättare att 
ha kontakt med kommunen och 
länsstyrelsen i frågor om att placera 
checkpoints i kommunala naturreservat när 
Naturskyddsföreningen är involverad. 

• Vi bidrar till att fler personer utforskar 
och lär känna sitt närområde vilket kan 
leda till att man känner sig mer trygg på 
platsen.

• Genom att informera om mindre kända 
smultronställen sprider vi ut besökarna 
och minskar påverkan på naturen.

• Genom att tipsa om naturområden som 
kan nås med kollektivtrafik minskar vi 
problemen med att finna parkering.



Exempel Mora

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/hittaut/

”Hittaut med Naturkul!”

Naturskyddsföreningen Dalarna och IFK Mora 

OK

Nya fysiska skyltar med natur- och 

kulturinformation, både fakta och kuriosa, vid 

vissa checkpoints.

→ Använd gärna texterna från skyltarna:

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/sk

yltar-hitta-ut-med-naturkul/

https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/hittaut/


Exempel Skåne

https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut-skane/

Skånes Orienteringsförbund, 

Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes 

Hembygdsförbund

Checkpoints placerade vid befintliga skyltar för 

att lyfta:

• naturvärden 

• kulturhistoria

• geologi

• industriminnen

• kriminalhistoria

https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut-skane/


Arbetsgång och ansvarsfördelning

Hittaut-
arrangör

Naturskydds-
förening

Ta kontakt med den andra parten X X

Val av kartområde X

Samråd med och godkännande från markägare och jaktlag X

Förslag på intressanta platser för checkpoints X X

Förslag på text (300 tecken) i appen om valda platser X

Stäm av innehållet i infotexten med markägaren X

Sätta ut checkpoints inför säsongen och plocka in efteråt X

Marknadsföra Hittaut för medlemmar och allmänhet X X

Utvärdera och fundera på nästa år X X



Utvärdering

Samråd 
markägare, 

jaktlagÅrshjul Hittaut

Val av 
kartområde, 
checkpoints. 

Ta in 
checkpoints

Vinter
Planering

Vår
Säsongsstart

Sommar
Genomförande

Höst
Säsongsslut

Formgivning av 
papperskarta

Tryck av 
papperskarta

Extrasläpp i 
appen

Utdelning 
papperskarta

Samråd 
markägare, 

jaktlag

EXTRASLÄPP:
val av 

kartområde, 
checkpoints. Satsa på att samarbeta runt 

ett extrasläpp i appen = 
kartområde som ej är med på 
papperskartan vid 
säsongsstart. Kan planeras 
under våren. 

Sätt ut 
checkpoints

16-24/9 Skogsdagarna
20/9 Allemansrättens dag



Fyra olika förslag (går att kombinera)

A. Informationstext i 
appen

300 tecken inkl. 
blanksteg + eventuell 
länk

Fördjupningsmaterial:

Möjligt att länka till 
hemsida med mer 
information (text, film, 
bild, ljud).

Kräver minst insats!

B. Fysiska 
informationsskyltar

Placera checkpoint 
vid: 

• befintliga 
informationsskyltar

• nya 
informationsskyltar 
(kräver 
markägarens 
godkännande)

Exempel:

Tjörnarp

C. Följetong

Promenadslinga där 
varje checkpoint 
innehåller en bit av en 
längre historia, i appen 
eller på fysiska 
informationsskyltar

Exempel: 

Storkprojektet i 
Fulltofta. Checkpoints 
längs en vandringsled 
där man fick lära sig 
om storkens livsmiljö 
och insatserna i 
projektet.

Tips! Inled samarbete med låg ambitionsnivå i år för att trappa upp 2024!

D. Informationstext på 
papperskartan

Kräver god 
framförhållning då 
kartan vanligtvis 
formges i mars för att 
hinna tryckas till 
säsongsstart.



300 tecken i app och på hemsida

Om konst, arkitektur, historia, natur etc

A. Informationstext i appen



Kontakt lokalt

Ida Wahlund
Verksamhetsutvecklare
Naturskyddsföreningen
08-702 65 14
Ida.wahlund@naturskyddsforeningen.se

Linnea Börjars
Motionsutvecklare
Svenska Orienteringsförbundet
010-476 53 68 
linnea.borjars@orientering.se

Kontakt på rikskanslierna

Klicka dig vidare till respektive lokalkrets
hemsida för att finna kontaktuppgifter:
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-
dig/pa-din-ort/

Klicka dig vidare till respektive arrangörs
Hittaut-hemsida för att finna kontaktuppgifter:
https://koncept.orientering.se/provapaaktiviteter/hittau
t/

mailto:Ida.wahlund@naturskyddsforeningen.se
mailto:linnea.borjars@orientering.se
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/pa-din-ort/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/pa-din-ort/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/pa-din-ort/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/pa-din-ort/


Lycka till!
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