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Ansökan till svensk geopark
2014

Svensk geopark lanserades av SGU hösten 2013 för att skapa ett nätverk av natio-
nella geoparker i Sverige. En geopark är ett avgränsat område med en geologisk 
utvecklingshistoria som bildar ett geologiskt tema, gärna tillsammans med andra 
natur- och kulturvärden. Inom en geopark arbetar man med att sprida kunskap om 
geologi till allmänheten genom geoturism och utbildning. Man arbetar också med 
naturvårdande insatser för att kunna visa och bevara geologiska platser.

Kontaktuppgifter: 
För ytterligare information, vänligen kontakta vår kundtjänst: 
tel. 018-17 90 00, e-post: kundservice@sgu.se 
Besök även vår webbplats: www.sgu.se



ANSÖKAN TILL TILL SVENSK GEOPARK

Övergripande information om bl.a. organisation och lista på besöksmål

Namn på den föreslagna Geoparken

Geologiskt Tema (Ett par meningar)

Kontaktperson
Namn_____________________________________________
Titel _____________________________________________
Organsiation________________________________________
Telefon _____________________________________________
Epost ____________________________________________
Postadress ___________________________________________

Beskrivning av organisationen

Motivering

Beskrivning av områdets geografiska utbredning inklusive  
kartbild, motivering och läge (kartan kan ingå som bilaga).

En svensk och en engelsk sammanfattning av det geologiska temat, max 500 ord
svensk

engelsk

Beskrivning av den lokala och regionala förankringen. 

Lista organisationer från vilka letter of support eller liknande har erhållits.



Ansökans innehåll
Ansökningshandlingarna ska omfatta följande innehåll.

Geologiska besöksmål
Lista på geologiska besöksmål i den föreslagna geoparken - samt vilken som förvaltar respektive 
besöksmål. Dessa är tydliga exempel på den geologiska utveckling som temat visar. Skyddssta-
tus, t.ex är platserna en del av ett naturreservat? Är platsen pedagogisk? 

Detta är en översikt av den föreslagna geoparkens geologiska besöksmål som underlättar för 
de som ska utvärdera ansökan. Alla platser behöver vid ansökningstillfället inte vara färdiga, 
utan det är en brutttolista som kan visa potentialen, men ett kritiskt antal platser, tydligt kopp-
lade till temat måste vara klara.  

Redogörelsen ska ske i en tabell med följande utseende och innehåll. 

Namn Besöksklar i 
en geopark (ja 
eller nej)

Skyddsstatus Geoveten-
skapligt värde 
(nyckelord) 

Pedagogiskt 
värde

Bio- och 
ekologiska 
naturvärden

Kultur/indu-
strihistoriska 
värden

Estetisk

Andra besöksmål
Lista på andra geologiska besöksmål som primärt inte omfattas av det geologiska temat, eller an-
dra relevanta icke geologiska besöksmål inom den föreslagna geoparken 

Redogörelsen ska ske i en tabell med följande utseende och innehåll. 
Namn Besöksklar i 

en geopark (ja 
eller nej)

Skyddsstatus Geoveten-
skapligt värde 
(nyckelord) 

Pedagogiskt 
värde

Bio- och 
ekologiska 
naturvärden

Kultur/indu-
strihistoriska 
värden

Estetisk

Geologisk beskrivning
Beskrivningen ska 

• omfatta en detaljerad beskrivning av det geologiska tema man vill belysa, satt i sitt geolo-
giska sammanhang.

• vara vetenskapligt skriven på så sätt att de argument och fakta man framför ska vara refe-
rerbara i den vetenskapliga litteraturen. Detta gör det möjligt att utvärdera de geologiska 
värden man framhäver i en ansökan till Svenk Geopark. 

• vara på engelska utifall vi behöver ta in internationella utvärderare. 
Följande ska ingå i beskrivningen:

• En separat beskrivning av varje geologiskt besöksmål. Ingår platsen bland de primära geolo-
giska besöksmålen ska det sättas in i geoparkens geologiska tema.

• En geologisk motivering till varför man valt att inkludera platsen.
• En redogörelse för det geologiska besöksmålets status och förvaltning så som säkerhetsaspek-

ter, fysisk tillgänglighet och hållbarhet som besöksmål (t.ex en konsekvensanalys i förhållande 
till närområdet).

Följande ska besvaras i beskrivningen:

• Är platsen av internationellt, regionalt eller lokalt geologiskt värde? Med internationellt 
geologiskt värde menas inte att en plats är nationsöverskridande utan ur ett geologiskt utveck-
lingsperspektiv.

• Är platsen pedagogisk och bra för undervisning eller estetiskt tilltalande? 

• Behöver platsen mycket förkunskap eller finns det tillräckligt med information för att man 
ska förstå den geologiska berättelse som platsen är en del av. Här kan man tänka på om 
platsen är självförklarande och om det informationsmaterial som finns om platsen är relevant 
och aktuellt. 

• Om platsen finns i ett område som har en skötselplan. Är det geologiska värdet omhänderta-
get i förvaltningsplanen? 

Redogörelse för aktiviteter inom geoparken
Följande måste besvaras i ansökan:

• Hur kommer man att marknadsföra geoparken? 
• Hur fungerar samverkan inom geoparken?
• Aktivitets- och utvecklingsplan år 1–3. 
• Långsiktiga mål post år 3. 
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