
 
 

CNV:s webbsidor om teknik för naturvägledning 

www.slu.se/nvl-teknik  

 
På CNV:s sidor om teknik för naturvägledning vill vi lyfta fram intressanta och 
inspirerande exempel på hur teknik kan berika naturvägledning. Tipsa oss gärna om saker 
som bör hamna här och om information bör uppdateras. På sidorna vill vi även länka till 
seminarier och träffar inom området. 

På undersidan Tekniktips för naturvägledning finns information om: 

- Applikationer till mobiltelefoner – vad man kan använda dem till  
- QR-koder 
- Information via blåtand 
- Audio-guidning via mobiltelefonen 
- Audioguider, mp3-spelare, cd-spelare eller handdatorer 
- GPS och geocaching 
- Film och foto 
- Djeeo 
- Pasco-verktyg 
- Sms-tjänst för att annonsera om aktiviteter 
- Facebook och andra sociala medier 

 
På undersidan Applikation för naturvägledning finns listor med appar både för Android och 
för iPhone.  

Android: Endomondo, Everytrail, Vårfjärilar, Geocaching, Svampguiden, Viltappen, Fåglar, 
Viewranger, Kullaberg, Utflyktsmål i Stockholm och Naturtipset 
 

I-phone: Endomondo, Blommor, Viltappen, Fågelsång, Svampar, Geocaching, ViewRanger, 
Birds of Northern Europe, Kullaberg, Blekinge utflyktsguide, Naturtipset 
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