
Natursnokarna 30 år



1991
På ett medlemsmöte i 
Saltsjöbadenkretsen med 
ordförande Charlie Winjbladh i 
spetsen bestäms det att 
barnaktiviteter ledda av vuxna i 
kretsen ska prövas.
Det är startskottet för 
Natursnokarna.



Kort historik

● 1991 Startskottet för Natursnokarna
● 1995 Namnet Natursnokarna myntas ”Man är ju ute och snokar i naturen”
● 1995 Natursnokarna startar över hela landet
● 2001 Första större utbildningen ordnas i Lindesberg
● 2014 Familjedag på Skansen 1000 deltagare, Barnfestival i Nääs 450 deltagare
● 2014 Första lägret arrangeras i Örebro 
● 2017 Natursnokarnas handbok SnokBoken kommer ut.
● 2021 Jubileum med snoktårtor och upplevelsebingo



Natursnokarnas 
vision och motto:

Vision: 
Varenda unge ska känna sig hemma 
i naturen

Motto: 
Vuxna och barn leker och lär, hjälper 
naturen och bara är



 Böcker om och för Natursnokarna: 
● 2020 “SnokBoken” Natursnokarnas handbok, andra upplagan. 
● 2017 “SnokBoken” Natursnokarnas handbok, första upplagan.
● 2004  ”Natursnokarna – SNF:s Familjeverksamhet” av Ulrika Erksell
● 1997  ”Tips för Natursnokar – att upptäcka naturen med barn” av Stina 

Johansson och Kill Persson
● 1992 ”Tillsammans vänder vi vindarna – idéer för familjeverksamhet i 

Naturskyddsföreningen” av Eva-Lena Neiman och Birgitta Franzen



    Sveriges Natur: 
● 1987-1992 Barnens natur, med cirka 5–6 uppslag, finns med som ett stående 

inslag. Undersökningar visar att det uppskattas av tidningens läsare.
● 2000- 2001 I varje nummer finns ett eller flera uppslag med “Snoken” som lär 

ut om natur och djur. 



   Oväntad sponsor
  IKEA sponsrar Natursnokarna mellan 2011-2017.
  Det ger ca 1 miljon om året till Natursnokarna och nu kan verksamheten börja
  växa. Snokgrupper gästar IKEA och gör aktiviteter på varuhuset, alltifrån hur 
  långt hoppar en hare till att gissa knoppar i en vas med trädgrenar.  



Ledarutbildningar
2001 Första utbildningen hålls.

Nu finns:

• SnokOnline - Digital 
introduktionsutbildning

• Snok 1 – Grundutbildning för nya 
och etablerade Snokledare 

• Snok 2 – Vidareutbildning för de 
som lett grupp i minst ett halvår

• Peppträff för etablerade 
Snokledare 



SnokLok
• 2016 Första träffen med 

regionala kontakter - SnokLok. 
De stöttar lokala Snokledare 
och utgör länken mellan 
ledarna och rikskansliet, samt 
är med och utvecklar 
Natursnokarna.

• 2021 finns det åtta SnokLok 
över landet. De träffas en 
gång/år för vidareutveckling.



     Naturfalken - Naturskyddsföreningens “simborgarmärke för artkunskap” -       
  introduceras 2015 på det  nationella Natursnokslägret i Järna. 

   



Natursnokarna i siffror 30 år 
● Antal utbildningar: 51

● Antal deltagare på utbildningarna: 448

● Antal medlemmar på facebook: 359

● Antal prenumeranter på nyhetsbrev: 429

● Antal kretsar som har/haft snokgrupper: 92 



Natursnokarna 30 år!
• Fira med en tårta! 

Snoken är idag hotad. Hjälp snoken 
genom att skapa en “snoktårta”. 
Tårtan består av löv, pinnar och 
gräsklipp/höstgödsel. Här lägger 
snoken sina ägg. Även kopparödlor, 
groddjur och igelkottar trivs i dem.



Natursnokarna 30 år!
• Fira med UteBingo! 

Gå ut tillsammans och försök fylla 
din bingobricka. En bricka är 
kopplat till årstider och en till 
djurarter. Det finns tomma rutor för 
en själv att fylla i. 




