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CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 
Protokoll från styrgruppens sammanträde 
2010-12-20 kl 09-12 Naturvårdsverket 
 
Närvarande:  
Styrgruppen – Lars Hallgren, Sven-G Hultman, Ingegerd Ward i sammanträdesrum på Naturvårdsverket 
samt Per Jiborn, Ulrika Larsson, Stina Lindblad, Yusra Moshtat och Ludmilla Wieslander per telefon. 
Anders Szczepanski per telefon från kl 10.  
Kansliet – Anders Arnell, Eva Sandberg samt Per Sonnvik (§§ 8-11). 
 

 
 
§ 1 – Öppnande 
Ordförande Sven-G Hultman förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 – Val av justeringsperson 
Ingegerd Ward utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 – Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
 
§ 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. 

- Lona-projektet ”Vägen till naturen” i Göteborg är en fortsättning utifrån de slutsatser som drogs i 
projektet Naturmöten med invandrare. Mål är att ge nya svenskar kunskap för delaktighet i 
arbetet med hållbar utveckling, samt att utbilda fler naturguider. Projektet pågår till början av 
2012. Yusra arbetar 50 % med projektet. Med anledning av att det i artiklar om detta projekt 
anges att CNV ”står bakom projektet” poängterades vikten av att CNV bör bevaka sitt 
”varumärke”. För att projekt ska kunna hävda att CNV ”står bakom” ett projekt måste CNV vara 
med formellt i ansökningar, planering och genomförande.  

- Länsstyrelserna är på väg in i gemensam webblösning, lanseras i Östergötland idag. Mer tematiska 
flikar, ska likna Naturvårdsverkets webbuppbyggnad. Naturvägledning ligger under friluftsliv som 
ligger under djur och natur. 18-19 jan naturinformatörsträff för länsstyrelserna i Mullsjö, nätverk 
på gång.  

- Utvärdering av hur Lona använts kommunalt i skyddad natur visar att det handlar mycket om 
tillgänglighet och naturvägledning. 

 
Framtida avtal och organisation 
Under §5 togs också frågor kring kommande avtal om CNV mellan SLU och Naturvårdsverket, 
styrgruppens framtid och Naturvårdsverkets nya organisation upp. Konstaterades att arbetet med 
avtalsskrivning dragit ut på tiden, varför nuvarande styrgrupps mandat behöver förlängas cirka ett halvår. 
Ledamöterna behöver tillfrågas om detta av SLU:s rektor via NL-fakulteten.  
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Information om Naturvårdsverkets pågående omorganisation bifogas protokollet. Verket organiseras nu 
på en annan ledd med avdelningar för analys och forskning, uppdrag samt genomförande. Friluftsfrågorna 
hamnar på uppdragsavdelningen, medan skötsel läggs under genomförande. CNV:s placering är än så 
länge oklar. Mötet konstaterade att verket och SLU behöver påminnas om CNV och dess behov av ett 
nytt avtal. Det bör ses till att CNV kan närvara vid det årliga högnivåmötet mellan SLU och 
Naturvårdsverket om centrumbildningar. 
 
 
§ 6 – Rapport från kansliet 
Den av föreståndaren utsända rapporten kommenterades och klargjordes på vissa punkter. Bland annat 
diskuterades fortsatt arbete med spelregler, aktuella personalfrågor, utveckling av kursen Naturvägledning 
för yrkesverksamma, skillnaden mellan CNV:s nyhetsbrev och nyhetsmail samt insatser från CNV under 
Internationella skogsåret 2011. 
 
 
§ 7 – Ekonomi rapport 
Föreståndaren rapporterade om CNV:s ekonomiska läge per 30 november 2010.  
I förhållande till budget lägre kostnader på flera punkter (resor, styrgrupp, hyra). Därför har kostnaderna 
för drift/projekt kunnat överskrida budget. Minst 25 000 prognos för överskott. Delar av det kan 
periodiseras kopplat till uppdraget om omvärldsbevakning.  
 
 
§ 8 –  Sammanställning remissvar certifiering 
Diskussion kring översikt av inkomna svar på CNV:s förslag om nationellt certifieringssystem för 
naturguider samt kansliets förslag till fortsatt process. 
Synpunkter i sammandrag: 

- Tydliggör vilka kompetenser som avses certifieras hos naturguider. Det bör handla mer om 
pedagogisk förmåga än allmänt naturledarskap. Viktigt att definiera vad vi menar med naturguide. 

- Uppdrag 1 och 2 enligt förslaget bör integreras. Uppdrag 1 bör även tydliggöras mer.  
- En lista på dem som svarat på remissen bör sändas ut till styrgruppen.  
- Om behov ska utredas ytterligare, måste metodiken med kriterier för en ny inventering diskuteras 

och förankras med berörda organisationer innan den genomförs. 
- Oklart vad Ekoturismföreningen med flera menar med att beslut om regelägande organisation ska 

fattas när systemet är klart.  
- Naturvårdsverket vill att ansvaret för certifiering läggs hos utbildarna. 
- Viktigt att tydliggöra öppenheten i förslaget – det är inte ett förslag till certifieringssystem, utan 

handlar om hur man ska arbeta vidare med sikte mot ett system.  
- BU bör fundera på om den tilltänkta utredaren ska göra sitt arbete i samverkan med branschen.  
 

Styrgruppen beslutade att 
- delegera till beredningsutskottet att besluta om en omarbetad ansökan till Jordbruksverket enligt 

följande underlag: resonemang i bilaga 8a till dagordningen för detta möte; slutförd analys och 
slutsatser av remissvaren; synpunkter enligt ovan. 

Per Jiborn deltog ej i beslutet.  
 
 
§ 9 – Framtidsdiskussion 
Mötet konstaterade att denna diskussion hellre bör genomföras på ett kommande möte som input för 
verksamhetsplaneringen 2012.  
 
Styrgruppen beslutade att 

- diskussionen tas på kommande styrgruppsmöte och att kansliet uppdras att planera detta.  
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§ 10 – Verksamhet 2011 
Liggande plan för 2010-11 gäller, med tillägg som styrgruppen beslutat: a) att föra in mer av perspektivet 
barn-unga-skola, bland annat kopplat till ansökan till Nordiska ministerrådet och konferensen Ute är inne, 
samt b) starta arbetet med att initiera forskning inom naturvägledning. Utmaningen är som vanligt att 
prioritera – här har styrgruppen en viktig uppgift att stötta. Ingegerd avslutar med att framhålla 
Naturvårdsverkets glädje över att CNV finns och för det arbete som gjorts och görs.  
 
 
§ 11 – Kommande möten 
Styrgruppens viktigaste uppdrag är närmast att arbeta med verksamhetsplan 2012.  
Nästa möte 26 maj förslag kl 10 – 15.  
 
 
§ 12 – Avslutande 
Som intet mer förevar förklarade ordförande mötet avslutat och tackade för allas insatser under året. 
Ordförande berömde styrgruppen för bra diskussioner och inlägg i samband med mötena. Någon form av 
referensgrupp kommer att behövas och finnas även med det nya avtalet. Ordförande riktade också ett tack 
till kansliet för stort arbete och engagemang.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Anders Arnell 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sven-G Hultman  Ingegerd Ward 
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