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CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 
Protokoll från styrgruppens sammanträde 
2010-09-23 kl 08-12 Erikssongården, Tyresta 
 
Närvarande:  
Styrgruppen – Lars Hallgren, Sven-G Hultman, Per Jiborn, Ulrika Larsson, Stina Lindblad, Ulf Silvander, 
Anders Szczepanski, Ingegerd Ward.  
Kansliet – Anders Arnell, Eva Sandberg samt Per Sonnvik (§ 8).  
 

 
 
§ 1 – Öppnande 
Ordförande Sven-G Hultman förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 – Val av justeringsperson 
Anders Szczepanski utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 – Dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg av ny punkt § 10. 
 
§ 4 – Föregående protokoll 
Styrgruppen beslutade 
att   lägga protokoll från styrgruppsmöte 20 maj till handlingarna. 
 
 
§ 5 – Rapport från styrgruppen 
De enskilda ledamöterna rapporterade om aktuella naturvägledningsfrågor. Bland frågor som berör CNV 
kan nämnas följande. 

- Ekoturismföreningen har en svår finansieringssituation och har bland annat tvingats dra ner 
antalet tjänster. Föreningen har påtalat branschens problem med momssättningen som innebär att 
ekoturism ofta hamnar på 25 % moms eftersom det inte räknas som vare sig idrott, kultur eller 
transporter som alla har 6 % momssats.  

- Ute är inne 29-30 sep 2011, med urban profil i Malmö. Hoppas att CNV kan vara med i 
arbetsgruppen för konferensen samt ha en workshop. Idé om att utbilda guider till Astrid 
Lindgrens landskap, söka stöd från Astrid Lindgren-bolaget Saltkråkan.  

- Arbete pågår för Svenskt Friluftslivs övertagande av fördelningen av medel till 
friluftsorganisationer. Beslut från riksdagen väntas.  

- I projektet Skogen som klassrum, med bidrag från Friluftsrådet, har Naturskoleföreningen och 
Naturskyddsföreningen bedrivit fortbildning i kommuner som ej har egen utomhuspedagogisk 
verksamhet.  

- Klartecken från regeringen att börja bygga naturum Tåkern. Dialog med Ekoturismföreningen 
om samverkan med entreprenörer. Siktar på invigning 2012. www.naturumtakern.se.  

- Miljökommunikation (MK) har 35 studenter från hela världen på mastersutbildning. MK-
programmet förlängs från ett till två år. Framtidsidé MK med inriktning på NVL-frågor. 

- Organisationsöversyn på Naturvårdsverket bland annat till följd av den nya vattenmyndigheten. 
Friluftspropositionen leder till aktiviteter som översyn av riksintressen för friluftsliv, ändrade 
föreskrifter för skyddade områden, webbportal för skyddade områden riktad mot besökare. 
Samråd mellan myndigheter, tankesmedja och årets friluftskommun fortsätter.  

- Göteborgs stad har fått Lona-medel för projektet Visa vägen till naturen, där man ska utbilda 
invandrarungdomar till naturguider.  

 
 

http://www.naturumtakern.se/


Centrum för naturvägledning 
Styrgruppsmöte nr 9/ 100923 2010:2 
 
 
§ 6 – Rapport från kansliet 
Föreståndaren kompletterade den utsända rapporten med följande punkter.  
Mötet om spelregler för naturvägledning ägde rum på Naturvårdsverket 21 september. Representanter från 
företag, myndigheter och ideella deltog, däribland Ulrika Larsson, Ingegerd Ward, Per Jiborn och Per 
Sonnvik. En central fråga är att finna samarbetsformer lokalt mellan exempelvis naturum och 
besöksnäringen. Verkets jurister ska klargöra om naturum får göra reklam för privata företag. Att hålla i 
denna typ av möten kan vara en bra roll för CNV.  
Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma har inletts. Engagerad och positiv grupp i bra mix, allt från 
länsstyrelse- och kommunfolk till lantbrukare och ekoturismarrangörer. Både teori och verktyg. 14 av 17 
kvinnor. Betydelse för legitimitet inom fakulteten. 
Nordiska ministerrådet har inte beviljat medel för vårt nordiska projekt utan önskar en reviderad ansökan 
inriktad mot arbete med barn och unga. NCU skulle kunna stötta. Naturskoleföreningen är med som en 
part i ansökan.  
 
 
§ 7 – Ekonomi rapport 
Föreståndaren rapporterade om CNV:s ekonomiska läge per 30 juni 2010.  
Tilläggsuppdrag från Naturvårdsverket med att bygga upp omvärldsbevakning friluftsliv på verket.  
Numer tar vi betalt för våra seminarier så de går ihop ekonomiskt. 
 
 
§ 8 – Förslag remiss om certifieringssystem för naturguider 
Kansliets vidareutvecklade förslag till remiss angående certifieringssystem för naturguider diskuterades. 
Underlaget omfattade även en PM utifrån diskussionen på förra mötet, en Swot-analys, svar på några 
grundläggande frågor samt förslag till sändlista för remissen.  
 
Styrgruppens synpunkter är i korthet följande. 
- Per J anser att förslaget inte förändrats på något avgörande sätt sedan föregående möte och avser att 
lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Per anser att behovet är övertolkat, att det knappast finns någon 
möjlighet att skapa ett system som blir självfinansierande efter tre år. Per menar också att CNV rör sig för 
mycket på Ekoturismföreningens arena. Per anser att det i och för sig är bra att en remiss sänds ut men 
lämnar ändå ett särskilt yttrande för att markera hur detta kan påverka Ekoturismföreningens situation. 
Om intresse finns för en certifiering har föreningen inte resurser att ta på sig rollen som regelägande 
organisation, och man vill inte att det ska bildas någon parallell konkurrerande organisation till Naturens 
bästa. Per påpekar också att frågan om det ska finnas en certifiering är lika viktig som hur, samt att det är 
viktigt att hålla isär uttalanden från organisationer och enskilda personer. En skrivning om att 
naturturismbranschen delvis är oorganiserad bör revideras.  
- Ulf är tveksam till behovet inom frilufts- och turismbranschen och lyfter frågan hur de olika remissvaren 
ska värderas. Svar från organisationer och enskilda personer bör särskiljas.  
- Eva framhåller att grundfrågan är huruvida en certifiering är bra för att stärka naturvägledningen i 
Sverige om 10 år. CNV har uppfattat Naturens bästa som en certifiering av arrangemang, inte av guider, 
och systemen kan komplettera varandra. Frågan är nu noga utredd och remissförfarandet brett förankrat, 
så det är logiskt att nu gå ut och fråga intressenterna om behov och organisation. Det är viktigt att detta 
har blivit ordentligt utrett även om det till slut inte blir någon certifiering. Frågan om finns med. Det dyker 
upp flera regionala initiativ till certifiering som riskerar att bli dagsländor. En nationell certifiering skulle 
kunna motverka detta.  
- Per S påminner om att Ekoturismföreningen tillfrågats från början och CNV då fått svaret att denna 
aspekt saknades inom Naturens bästa/Ekoturismföreningen idag.  
- Lars påpekar att utskick till Naturens bästa-arrangörer sker utifrån omsorg om att inte förbise någon 
aktör i sammanhanget och ska inte ses som någon synpunkt på hur kommunikationen fungerar inom 
ETF/Naturens bästa. Lars påminner också om att idén ursprungligen inte är CNV:s och att detta 
prioriterats av CNV på grund av ett behov utifrån. Lars menar slutligen att remissvaren ska vägas 
kvalitativt och inte kvantitativt. 
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- Sven redogör för historiken. Frågan har varit aktuell i drygt 20 år. Förslaget från arbetsgruppen inom 
NEST sändes till Naturvårdsverket som tog med frågan i överenskommelsen om CNV. Frågan måste nu 
komma vidare. CNV lägger ett förslag om en process, inte om ett system – det krävs fortsatt hantering 
efter remissen. Sven föreslår tydligare formuleringar kring frågan om.  
- Ingegerd ser positivt på förslaget förutsatt att mer medel tillkommer från Tillväxtverket med flera. Från 
Friluftspropositionen noteras att Konsumentverket ser positivt på certifiering av fjälledare och 
naturguider.  
- Ordförande sammanfattar: CNV går ut med remiss och frågar om en certifiering behövs och hur den 
kan organiseras. Vi tar bort felaktigheter i texten samt skickar ut två olika följebrev, ett till organisationer 
och ett till enskilda.  
 
Styrgruppen beslutade  
att   uppdra till kansliet att revidera förslaget med beaktande av mötets synpunkter. 
att   det reviderade förslaget sänds ut enligt remiss- och utskickslista, med två olika följebrev enligt ovan. 
 
Per Jiborn anmäler att han avser att lämna ett särskilt yttrande.  
 
 
§ 9 – Friluftspropositionen 
Propositionen befanns föreligga och CNV:s rapport om densamma lades till handlingarna. 
 
 
§ 10 – Utvärdering och nytt avtal 
Föregående dags möte med genomgång och diskussion kring utvärderingen av CNV sammanfattades. 
Carolyn Glynn, forskningssekreterare vid NL-fakulteten SLU, deltog. Lars informerade styrgruppen att en 
ny överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU ska börja gälla från årsskiftet 2010/11. Om denna 
ej skulle bli klar förlängs den nuvarande styrgruppens mandat tills överenskommelsen är beslutad.  
Utförligare anteckningar från detta möte samt sammanfattning av eftermiddagens diskussion med delar av 
styrgruppen i Tyresta sänds ut som separata anteckningar. 
 
 
§ 11 – Strategidokument 
Redogjordes för beredningsutskottets uppdrag att revidera strategidokumentet enligt föregående 
styrgruppsmötes synpunkter.  
Per J påpekar att CNV även i detta dokument rör sig på Ekoturismföreningens (ETF) arena i vissa stycken 
samt förtydligar att föreningen har ambitioner att samla hela naturturismbranschen, inte bara 
ekoturismarrangörer utan även exempelvis kommersiella naturguider. Per föreslår att CNV och ETF 
erbjuder utbildningar i samverkan, något som också funnits med i CNV:s verksamhetsplaner sedan 
tidigare. 
Eva konstaterar att CNV:s grundhållning är att inte göra saker som görs av andra.  
Ulf poängterar att sammansättningen av referensgruppen bör spegla de mål som CNV har för de närmsta 
åren.  
 
 
§ 12 – Verksamhetsplan 2011 
Rapportering av beredningsutskottets diskussion och beslut 100824. Förslaget är att inga förändringar 
föreslås i verksamhetsplanen, men att frågor kring barn/unga/skola, forskning och annat aktuellt arbetas 
in i verksamheten. Anders S understryker att man gärna kan specificera att samarbete i skolfrågor ska ske 
med aktörer som NCU och Utenavet.  
Ingegerd föreslår att styrgruppen skickar med ett antal råd från nuvarande mandatperiod som tar till vara 
gruppens erfarenheter. Mottagare av dessa råd skulle vara CNV inkl kommande styr- och referensgrupp 
samt Naturvårdsverket och SLU. 
 
Styrgruppen beslutade 
att    uppdra åt kansliet att be styrgruppen inkomma med erfarenheter från hittillsvarande tid med CNV. 
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§ 13 – Finansieringskällor 
Styrgruppen föreslog att kansliet fortsätter utveckla arbetet med breddad finansiering och vid behov tar 
upp det med kommande styrgrupp och/eller referensgrupp.  
 
 
§ 14 – Kommande möten 
Nästa möte blir den 20 december kl 09-11. De som kan träffas på Naturvårdsverket, övriga är med per 
telefon.  
Beredningsutskottet sammanträder den 25 oktober och lämnar förslag på överlämningsmöte i början av 
2011. 
 
 
§ 15 – Avslutande 
Som intet mer förevar förklarade ordförande mötet avslutat och tackade för allas insatser. 
 
 
 
 
Sven-G Hultman  Anders Arnell 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Szczepanski 
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