Ansökan till svensk geopark
2021

Box 670, 751 28 Uppsala
tel: 018-17 90 00
e-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se

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/svensk-geopark

ANSÖKAN TILL TILL SVENSK GEOPARK

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

Sammanfattning av ansökan
Namn på den föreslagna Geoparken

Geologiskt tema (max 50 ord)
engelska

Kontaktperson
Namn_____________________________________________
Titel ______________________________________________
Organsiation________________________________________
Telefon ____________________________________________
Epost _____________________________________________
Postadress __________________________________________

Beskrivning av den lokala och regionala förankringen

Organisationen

Motivering till varför man vill ansöka om att bli en nationell geopark
Organisationer från vilka letter of support har erhållits

Beskrivning av områdets geografiska utbredning med motivering till avgränsningen

Ansökans innehåll
Ansökan får omfatta max 50 A4-sidor, inklusive bilder och illustrationer. Referenser ej inräknade. Den löpande texten ska vara skriven i Times New Roman 12. Ansökan ska innehålla följande rubriker.
Områdets utbredning
Kartbild som beskriver det avgränsade området i form av en polygon med hörnkoordinater
i SWEREF 99.
Geologiskt arv
En geologisk beskrivning av området inklusive en beskrivning av områdets geologiska
mångfald, som omfattar en redogörelse av områdets geologiska kvaliteter och egenskaper.
Lista med geologiskt intressanta platser enligt befintlig mall som bifogas ansökan. Listan
är till för att skapa en översikt av geoparkens värden vid bedömning av ansökan.
Namn

Besöksklar i
en geopark (ja
eller nej)

Skyddsstatus

Geologiskt
sammanhang

Lämpar sig
platsen för
lärande?

Biologiska och
ekologiska
naturvärden

Kultur/industrihistoriska
värden

Estetiskt
tilltalande

Det ska finnas en separat beskrivning av de platser geoparken särskilt vill lyfta fram. Beskrivningen av platserna ska omfatta geologi, andra natur och kulturvärden, tillgänglighet
och sårbarhet. Dessa platser ska även finnas med på listan med geologiska besöksmål. Platsbeskrivningarna ingår som bilaga till ansökan och omfattar max 1 sida per plats, inklusive
bild. Det ska även framgå av en eller flera kartbilder var platserna ligger i den föreslagna
geoparken.
Lista och beskrivning av besöksmål med andra natur och kulturvärden, enligt mall. Listan är till för att skapa en översikt av kompletterande värden vid bedömning av ansökan.
Namn

Besöksklar i
en geopark (ja
eller nej)

Skyddsstatus

Geologiskt
sammanhang

Lämpar sig
platsen för
lärande?

Biologiska och
ekologiska
naturvärden

Kultur/industrihistoriska
värden

Estetiskt
tilltalande

Geoparkens bidrag till en hållbar besöksnäring och förvaltning av geoparkens geologiska värden
Beskrivning av hur geoparken ska arbeta med en hållbar besöksnäring och förvaltning av
geoparkens geologiska värden. Aktiviteterna ska finnas med i geoparkens Aktivitets- och
utvecklingsplan.
Geoparkens bidrag till lärande, förmedling och naturvägledning
Beskrivning av hur geoparken ska arbeta med lärande, förmedling och naturvägledning.
Det kan till exempel presenteras i form av en naturvägledningsplan. Aktiviteterna ska finnas med i geoparkens Aktivitets- och utvecklingsplan.
Organisation, projektledning och finansiering
Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur organisation ska fungera och hur geoparkens
långsiktig finansiering ser ut. Kontaktperson ska anges och övriga nyckelfunktioner inom

geoparken ska beskrivas (t.ex hur man säkerställer tillgången till geologisk kompetens).
Samverkan, lokal förankring, marknadsföring
Stödbrev från relevanta organisationer och myndigheter.
Beskrivning av hur samverkan sker mellan olika aktörer inom geoparken och en strategi
för lokal förankring.
Beskrivning av hur marknadsföring av geoparken ska ske.
Aktivitet- och utvecklingsplan, samt långsiktiga mål
Alla aktiviteter ska finnas med i den Aktivitets- och utvecklingsplan som ska skickas med
ansökan.
Aktivitet- och utvecklingsplan år 1-3, inklusive finansiering. Merparten av aktiviteterna
behöver ha en fastställd finansiering när ansökan skickas in. Detta för att säkerställa att aktiviteterna kan genomföras.
Plan över långsiktiga mål efter år 3, inklusive planerad finansiering.

