
 
 

Gå till www.slu.se | Skicka vidare | Prenumerera | Avbeställ

Tema: Att kommunicera
allemansrätten
 
CNV deltar i nätverket Naturens år. Temat för
samarbetet i år har varit ”Uteåret 2013”, med
allemansrätten som viktig fokusfråga. Detta nummer av
Naturvägledaren handlar om hur olika organisationer
arbetar med att kommunicera allemansrätten. Alla
naturvägledare har möjlighet och ansvar att bidra till
kunskap och dialog. 
 
 

Till startsidan för Naturvägledaren

Dialogmöten bryter isen 
 
Naturvårdsverket är den myndighet som har
övergripande ansvar för allemansrätten i Sverige. De
har lång erfarenhet av att kommunicera kring de här
frågorna. Per Nilsson är ansvarig handläggare och den
som förväntas ha svar på alla komplicerade frågor. 
 
 
 
 

Till artikeln om Naturvårdsverket

LRF för markägarnas talan
 
När allemansrätten missbrukas är det ofta markägarna
som får betala priset. Det är anledningen för LRF
(Lantbrukarnas riksförbund) att engagera sig i frågan. 
– Många kanske drar sig för att prata med en
markägare för att man tror de är arga, min erfarenhet
är att de flesta bara är glada. Men de vill naturligtvis
gärna veta vad som händer på deras mark, säger Björn
Galant på LRF. 
 
 

Till artikeln om LRF
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Friluftsfrämjandet utbildar sina
ledare i allemansrätt 
 
För att säkerställa arenan för sin verksamhet jobbar
Friluftsfrämjandet aktivt med att informera om vad som
gäller. Göran Andersson berättar om de tusentals
ledare som via Friluftsfrämjandets utbildningar fått
grundläggande kunskaper om vad allemansrätten
innebär. 
 

Till artikeln om Friluftsfrämjandet

Håll Sverige Rent satsar stort
på allemansrätten
 
Stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) har fått i uppdrag
från Naturvårdsverket att sprida information om
allemansrätten. De jobbar brett med pedagogiskt
skolmaterial, en SIFO-undersökning och kampanjen
”Var rädd om din arena”. De utnyttjar både gamla och
nya kanaler för att nå ut med budskapet. CNV har
intervjuat projektledaren Emma Martinelle. 
 

Till artikeln om HSR

Många bryr sig om
allemansrätten 
 
Det finns en hel rad organisationer som arbetar med
allemansrätten på olika sätt. Orienterare, fiskare,
utomhuspedagoger och hälsofrämjare är bara några
exempel. Hör dig för i ditt eget nätverk. En fungerande
och välkänd allemansrätt är av intresse för fler än man
kanske tror. 
 

Till artikeln om övriga organisationer

Uteövning om att
kommunicera allemansrätten
 
Den 17-18 april 2013 hölls den årliga tankesmedjan för
friluftsliv. CNV arrangerade i samband med den en
uteövning för samtliga 250 deltagare på temat "att
kommunicera allemansrätten". I samband med den
dryftades många problem, lösningar och idéer. 
 
 
 
 

Till artikeln om tankesmedjan och dokumentation från
övningen
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Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns det en Facebook-
grupp. Den heter
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här

Uteåret 2013
Tema för 2013 års Naturens
år-samverkan är Uteåret.
CNV och andra bidrar i
nätverket med tips om
naturvägledning inom
temaområdet. 
 
Läs mer om Naturens år här

Grupp för
naturvägledare
Gå gärna med i LinkedIn-
gruppen "Naturvägledare i
Sverige" för att diskutera
viktiga frågor med andra
naturvägledare. 
 
Gå med i LinkedIn-gruppen

Naturvägledare,
visa vem du är!
För att synliggöra
naturvägledare i CNV:s
nätverk som vill ha kontakt
med andra har CNV tagit
fram ett formulär där du kan
berätta om din verksamhet.
Valfri del av informationen
publiceras på CNV:s
webbplats. Formuläret finns
här och presentationen av
nätverksmedlemmar finns
här. 
 

Läs mer om möjligheten att
presentera din verksamhet

 
Hälsningar 
Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du CNV:s nyhetsmail med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även nyhetsbrevet Naturvägledaren med ca fyra
nummer per år med aktuell information om vad som är på gång inom naturvägledning i Sverige och internationellt.
Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela det till CNV. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela Naturvägledaren med andra
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