Inbjudan till fackmedia 2009-09-30
Seminarium i Tyresta nationalpark 12 oktober:

Visa natur – möjligheter och utmaningar
- Första överblicken över naturvägledning i Sverige
- Ny skriftserie om naturvägledning
- Lär känna Sveriges naturvägledare
Naturen och kulturlandskapet ska vara tillgängliga för alla. Upplevelser i naturen kan ge nya
kunskaper och engagemang för samhälle och miljö. Naturreservat och nationalparker ska visas
upp och levandegöras. Allt detta är naturvägledarens arbetsfält. Naturvägledare arbetar med att
förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet – ideellt, som
företagare, på myndigheter, museer, naturum, naturskolor, media med mera.
Centrum för naturvägledning, CNV, har kartlagt naturvägledning i Sverige. Resultatet
presenteras i rapporten Naturvägledning i Sverige. Där beskrivs mål, glädjeämnen, utmaningar och
goda exempel från intervjuer med ett hundratal naturvägledare från hela landet.
Ladda ner rapporten på www.cnv.nu!
Den 12 oktober möts ett 50-tal naturvägledare på seminariet Visa natur – möjligheter och
utmaningar i Tyresta nationalpark. Seminariet arrangeras av CNV i samarbete med Stiftelsen
Tyrestaskogen. Anette Almlöf från länsstyrelsen i Stockholms län, Tomas Bergenfeldt från
Stockholm Adventures och Maria Bergström från Storstockholms naturguider ger sina
perspektiv på naturvägledning. Bildspelet Svensk naturvård 100 år visas, man får veta vad en
naturhälsopedagog gör och delta i en workshop om hur naturvägledning kan utvecklas. Läs mer i
bifogade program och på www.cnv.nu!
Klockan 13:30 finns möjlighet för gästande media att intervjua CNV:s ordförande Sven-G
Hultman och föreståndare Eva Sandberg samt nationalparkschef Per Wallsten.
I samband med seminariet släpps också första numret i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus.
Temat för detta nummer är Tio tänker om naturvägledning. Tio personer som arbetar i
naturvägledningens gränsmarker reflekterar kring centrala frågor om naturvägledningens syfte
och möjligheter. Ska naturvägledning främst vara ett verktyg för hållbar utveckling eller för att
bidra till att berika människors liv?
Välkommen till Visa natur! Seminariet äger rum på Nationalparkernas Hus i Tyresta by. Hitta
dit: www.tyresta.se/?page_id=73.
CNV arrangerar under hösten ytterligare tre seminarier med liknande innehåll, i Ronneby,
Uddevalla och Östersund. Sammanlagt omkring 150 personer kommer att träffas och inspireras
till nyskapande insatser för att visa naturen och kulturlandskapet.
Läs mer om Centrum för naturvägledning på www.cnv.nu.
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