Natur för fler – hur ger vi mer?
Hur kan vi utveckla naturvägledningen i Sverige?
Framtidsspaning och invigning av Centrum för naturvägledning
vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Ultuna, Uppsala

9 oktober 2008

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av
- att förmedla upplevelser i natur- och kulturlandskapet – från långhorningar till läkeörter
- att sprida kunskap om naturen och kulturlandskapet – från storstad till fjällbygd
- att skapa förutsättningar för ökad naturkänsla hos fler i hela vårt samhälle.
Under en hel dag har vi tid att diskutera och fördjupa oss i frågeställningar som ”Varför är det bra
med fler människor i naturen?”, ”Vad behöver förnyas inom svensk naturvägledning?” och ”Vad
fungerar bäst för att få fler att hitta ut i naturen, och in i naturen?”
Vi skapar agendan tillsammans på plats, så fundera på vilka dina hjärtefrågor är och ta med
dem till vår gemensamma framtidsspaning!
Under dagen sker också den officiella invigningen av Centrum för naturvägledning (CNV) vid
SLU. Detta centrum har tillkommit på initiativ av Naturvårdsverket som ett forum för idéutbyte,
metodutveckling, utbildning, utvärdering med mera inom naturvägledningsområdet. CNV:s
arbete bygger i hög grad på de erfarenheter som finns hos föreningar, företag och myndigheter
samt inom forskning och utbildning. CNV ska vara ett stöd för alla som arbetar med
naturvägledning i Sverige.
Var med och diskutera och påverka den framtida utvecklingen av naturvägledning i Sverige –
välkommen till Ultuna den 9 oktober!
Med vänlig hälsning
Centrum för naturvägledning

www.cnv.nu

NATUR FÖR FLER – HUR GER VI MER?
9 oktober 2008
Program
08:30 – 09:15

Registrering och morgonfika

09:30 – 10:00

Invigning av Centrum för naturvägledning
•

•

10:15 – 11:15

Invigningstal av Anna von Sydow, enhetschef Naturvårdsverket,
och Rolf Johansson, prefekt Stad och land, SLU
Invigningsceremoni med festlig inramning

Vad är naturvägledning?
•

•
•

Eva Sandberg, föreståndare för CNV, hälsar välkommen och
presenterar CNV
Sven-G Hultman, ordförande i CNV:s styrgrupp och
naturvägledningsnestor i Sverige, berättar om naturvägledningens
idéhistoria
Några av dagens deltagare presenterar nedslag i och perspektiv
på naturvägledning i Sverige

11:30 – 17:15

Gemensam framtidsspaning

19:00

Extra kvällsprogram för den intresserade:
Nattvandring i Uppsala stadsnatur med Upplands Naturguider

•
•
•
•

Processledare är Agneta Setterwall
Öppen diskussion under kreativa former
Kravmärkt lunch och fika ingår
Avslutande framåtblick från Centrum för naturvägledning

(www.upplandsnaturguider.se)

Praktisk information
Plats

Institutionen för Stad och Land, SLU Ultuna (vägbeskrivning se http://www.slu.se/?id=267).
Förbered dig för aktiviteter såväl inom- som utomhus!

Kostnad
Arrangemanget är kostnadsfritt och inkluderar Kravmärkt lunch och fika. För långväga deltagare
eller deltagare från ideella organisationer kan ett resebidrag komma ifråga – kontakta CNV.

Material

Ta gärna med eget material som visar på idéer och metoder för naturvägledning. Det kan
användas i framtidsspaningen eller ställas ut för påseende.

Anmälan och frågor

Anmäl dig på www.sol.slu.se/anm/ senast 25 september. Har du frågor om dagen eller om CNV,
vänd dig till någon i personalen, se nedan.

Övriga upplysningar
För tips om boende i Uppsala vänd dig till Uppsala Tourism, 018-7274800, www.uppsalatourism.se.

Personal CNV

Eva Sandberg, föreståndare, eva.sandberg@sol.slu.se, 018-672447
Anders Arnell, samordnare för ”Natur för fler”, anders.arnell@sol.slu.se, 018-672445
Per Sonnvik, projektledare, per.sonnvik@sol.slu.se, 018-672444
Lotta Johansson, projektledare, lotta.johansson@sol.slu.se, 018-672446
Elvira Caselunghe, handläggare, elvira.caselunghe@sol.slu.se, 018-672615

