
Skyltmallar finns för PC och Mac i programmen PageMaker 6.5 och
Indesign 1.5. Mallarna laddas hem från Internet eller beställs av
Naturvårdsverkets skötselenhet.

Utskrift/tryckning

Mallar är gjorda för tryckning i tryckeri eller postscriptskrivare. I an-
nan skrivare kan text och bild bli ojämn. Mallarna kan förstoras utan
begränsning.

Skyltmallar finns för

• Fågelskyddsskyltar
• Djurskyddsskyltar
• Skyltar till nationalpark, naturreservat, naturminne,

naturvårdsområde och biotopskydd
• Skyltar med endast blå ram

Mallarna är konstruerade så att texter går att ändra (text och datum)
men placeringen av texterna är låsta, de går inte att flytta på.

Fågel- och djurskyddsskyltar

Datum: 1/4 – 15/7, 1/4 –31/7, 1/2 – 15/8.

Du kan ändra datum och beslutsfattare på alla skyltar. Du kan välja att
ta bort textblock.

Texten under datum på gul/röd skylt ska var antingen ”Gäller även
vattenområde intill 100 meter från strand” eller ”Gäller även på båt-
sportkort avgränsat område”.

Stående fågelskyddsskylt med engelsk och tysk text används i kombi-
nation med en karta där området ritas in. Alternativt tas texten ”Gäller
område inom röd begränsingslinje” bort.

En mall utan gul bakgrundsfärg finns för tryck på gult papper.

Instruktioner för skyltmallar
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Skyltar för nationalpark, naturreservat, naturminne, naturvårds-

område

Finns i liggande och stående format.

Blå ram med naturvårdsstjärnan ska ligga fast, endast rubrik ska finnas
i ramen. Rubriken kan inte ändras. Natura 2000-logotypen tas bort om
området inte är Natura 2000-omtåde.

Du kan själv lägga in text och bilder enligt önskemål i den vita tomma
ytan. Naturvårdsverket ”skylthandbok” ger vägledning om skyltens
utformning.

Natura 2000 och LIFE

• Är området ett Natura 2000-område framgår detta med texten

"Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden,

Natura 2000."

Natura 2000-logotypen finns i nedre hörnet.

• Är området finansierat med Life-medel ska Life-fondens logotype
och en kort text om Life på en separat skylt bredvid huvudskylten.

Skyltar med endast blå ram

Dessa skyltar kan användas när flera skyltar ska sitta tillsammans (an-
vänd då en rubriksskylt ovanför) eller som informationsskyltar inne i
reservaten.

Färgkoder:

Fågelskyddsskyltar: gul – PMS processgul, röd – PMS varmröd

Blå färg på ramen: PMS 302

Typsnitt:

De blå ramarnas fasta rubriker har typsnittet Bosis Regular.
Eftersom det typsnittet kräver licens är rubrikerna omgjorda till bilder.

Fågel- och djurskyddsskyltarna har typsnittet Helvetica.

PMS processgul

PMS varmröd

PMS 302

Life-fondens logotype

Natura 2000-
logotypen


