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Vilken härlig sommar vi haft, hoppas att ni har kunnat njuta av sol, bad, många 
cafébesök och andra avkopplande naturnära aktiviteter. En av mina bästa semester-
minnen är en härlig simtur runt vackra Götemaren. Det var en upplevelse som jag 
kommer att minnas länge och jag känner stor tacksamhet över att jag fick delta och till 
eldsjälarna som anordnar aktiviteter runt om i vår kommun. 

Arbetsgruppen 

Under sommaren har Oskarshamn lanserats på den digitala friluftsguiden Naturkartan. 

Attraktiva Oskarshamn jobbar på med att uppdatera tjänsten och i skrivande stund finns här 

35 vandringsleder, våra 18 officiella badplatser, Ostkustledens övernattningsstugor, tre 

cykelleder, en segelled, en kajakbrygga, 1 nationalpark och 23 naturreservat. Känner mig 

priviligierad över att bo i en kommun med en så rik tillgång på naturupplevelser. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har också anslutit sig till tjänsten naturkartan och därmed återfinns 

även nationalparken och naturreservaten i den nya friluftsguiden. Det är vi glada för. 

Döderhults Naturskyddsförening (DNF) har tagit emot fina nya vägvisningsskyltar med texten 

Ostkustleden. DNF jobbar vidare med att sätta upp dessa och jag ser fram emot att åka ut och 

se dem på sin rätta plats. 

Framåt kommer vi ha den stora förmånen att få lyssna på Kenneth Joelsson från projektet 

Nationellt ramverk för vandringsleder berätta om ”Kvalitetskriterierna för vandringsleder” 

samt ta del av de verktyg som tagit fram. Det är en bra verktygslåda, tillgänglig för alla som 

vill, att plocka inspiration och material ur. 

Vi kommer också att arbeta med hållbarhet och hur vi ska kommunicera allemansrätten och 

vilken hänsyn som ska tas vid vistelse i skog och mark. Med lättillgänglig information kan vi 

guida vandrare och besökare till hållbart beteende ute på lederna. Det är också många 

nybörjare som ger sig ut i naturen i och med pandemin och med de nya 

kommunikationskanalerna t ex Naturkartan kan vi hjälpa dem tillrätta. Förutom naturkartan 

kommer det finnas en uppdaterad broschyr och informationsskyltar med allmän information 

om Ostkustleden. 

Markägarträffar 

Projektet tillsammans med Döderhults Naturskyddsförening bjöd in till digitala dialogmöten 

med markägare. Kuno Nilsson, ordförande i DNF, berättade Ostkustledens historia och jag 

https://naturkartan.se/sv/oskarshamn
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berättade om projektet. Det var två bra dialogmöten och en sammanställning av informationen 

kommer att skickas ut till alla markägare. 

Markägarträffarna har följts av nya samtal med markägare och vi i projektet är tacksamma 

över information och frågor som vi får ta del av, det hjälper oss i vårt arbete framåt. 

Företagarnätverket Mera ut 

Det femtontal befintliga och nya aktörer som vill utveckla en verksamhet inom hållbar 

naturturism har arbetat vidare i sina verksamheter under sommaren. Företagsnätverket har 

återigen träffats efter sommaruppehållet och deltagit i en digital föreläsning ”Samverkan och 

rollfördelning” med Johan Olofsson, Svensk Destinationsutveckling med efterföljande 

workshop. Föreläsningen finns tillgänglig digitalt, hör av er till mig om ni önskar ta del av 

den.  

Under hösten sker  en studieresa till Skåneleden för att ta del av goda exempel på samverkan 

kopplat till naturturism och leder. Syftet med resan är att ge företagarna inspiration och ge 

tillfälle att nätverka och skapa relationer till andra platser och verksamheter som kan bidra till 

både företagens och nätverkets fortsatta utveckling framöver. 

Önskar er en solig och färgsprakande höst!  

 

Med vänliga hälsningar 

Niina Nordlund  

Projektledare Mera ut 

 

E-post: niina.nordlund@oskarshamn.se  

Telefon: 0491-76 42 85 
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