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Svar till förslaget om certifieringssystem för naturguider.
Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF)ställer sig bakom behovet av ett certifieringssystem för
naturguider och vi ansluter oss även i stora drag till CNV:s förslag om hur certifieringssystemet ska
organiseras.
Vi ser dock en del brister i förslaget för att uppnå ett av målen, nämligen att höja statusen på guiderna.
I det fallet anser vi att det behövs en differentierad utbildning, med en mer specialiserad praktik
anpassad till geologi, botanik, lågland eller höglandsterräng etc. En generell utbildning som skulle
uppfylla alla dessa krav, skulle bli så omfattande att man kan se ett oerhört resursslöseri framför sig.
Vi menar därför att utbildningen måste ha en inriktning som är mer anpassad till vissa naturområden,
och som tar hänsyn till olikartade innehåll av aktiviteter. Däremot kan nog en grundteori till stor del
vara generell, dock även här kan behövas ett kompletterande innehåll som är anpassat till ett visst eller
några guidningsobjekt.
Således vill vi se en mer specialiserad utbildning, med olika krav och inriktning och som
anpassas till aktuella verksamheten.
En annan svaghet i CNV:s förslag är att man inte tar hänsyn till de ideellt arbetande lederna i våra
föreningar. De kan komma att nedvärderas i ett sådant här certifieringssystem, samtidigt som den så
ofta, positiva synen på friskvård kan komma i skymundan. De ledare som finns i våra föreningar, har
utöver sin lokalkännedom, även vetskap om vilket kunnande som finns bland människorna på
landsbygden och i vad mån de kan användas för kulturguidning i vår natur. Den här resursgruppen har
man heller inte tagit hänsyn till i utredningsförslaget.
Gång och vandring är den jämförelsevis vanligaste motionsformen i Sverige, samtidigt som vi också
vet, att de flesta utövarna ej tillhör det organiserade föreningslivet. Det är också för att knyta an den
här gruppen, som de ideella ledarnas insatser är så oerhört viktiga.
Många av de människor som motionerar på egen hand, upplever det som mycket positivt när de
kommer med i en förening och upptäcker nya platser som de inte kunnat, eller gjort sig besvär med att
leta upp. För att friluftslivet ska kunna vara och förbli en massrörelse så måste statusen för våra ideellt
arbetande ledare bibehållas och helst även förbättras, det innebär också att man har förståelse för att
varken föreningarna eller de oavlönade ledarna, har en möjlighet att ta på sig en certifieringskostnad i
den storleksordningen som är angiven i förslaget.
Vårt förslag i det här sammanhanget är att de ledare som har lång erfarenhet och som
spenderar sin fritid med att leda natur- och kulturarrangemang i våra föreningar, ska kunna
certifieras om de så önskar, och då till en betydligt lägre kostnad än den som nämns i
utredningsförslaget, samt också anpassat till de behov som finns i den lokala verksamheten.
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