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Naturvägledning om klimatet
Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. Det vet nästan alla (utom Amerikas president och några till).
Mänskligheten har alltför länge och ofta stuckit nycklar i alla slags tändningslås och vi har fått stora skördar, ett
överflöd av varor och tjänster, resor kors och tvärs över jordklotet och en ständigt ökande tillväxt. Men vi kan inte
fortsätta driva våra försörjningssystem med fossila bränslen. Också det vet nästan alla. Naturvägledare kan
konkretisera hur det hela egentligen hänger ihop och hur vi gemensamt kan agera för att bidra till den förändring
som krävs. Mer kollektiv handling, mindre individuell skuld och ångest är rätt väg framåt, säger psykologen Maria
Ojala som forskat på klimatoro. I detta nummer av Naturvägledaren tar vi hjälp av henne, Per Holmgren, Staffan
Lindberg och andra röster från vårt nätverk som hjälper oss fundera på hur vi kan prata om klimatförändring i
naturvägledning.
Tack till vår gästskribent Malin von Essen, frilansjournalist i Uppsala.
Trevlig midsommar!
Eva Sandberg, föreståndare Centrum för naturvägledning
Bildmontage: Anni Hoffrén, SLU.

När klimatfrågan blir konkret
Koldioxidbantaren Staffan Lindberg,
naturskadespecialisten Pär Holmgren och klimatmatentreprenören Maja Söderberg är sysselsatta med
klimatfrågan på heltid. Läs och inspireras av deras
tankar kring hur man kan lyckas engagera människor i
klimatfrågan.
Läs artikeln här.
Staffan Lindberg, foto: Lise-Lott Wesslund;
Maja Söderberg, foto: Gröna bilister;
Pär Holmgren, foto: Länsförsäkringar.

Starkare koppling till naturen
ökar miljöengagemang
I ett unikt samarbetsprojekt – Eco Friends – lär sig
Eskilstunas skolelever hur de kan bidra till ett hållbart
samhälle. En serie studiebesök visar hur våra
handlingar och resursanvändning påverkar
ekosystemen.
Läs artikeln här.
Studiebesök i projektet Eco Friends. Foto: Eco Friends

Sätt ord på oron
Många känner oro inför klimatförändringarna. Men
sätten att hantera oron varierar. Att lära sig läsa av
besökarnas strategier kan vara till hjälp för
naturvägledaren.
Läs artikeln här.
Maria Ojala studerar hur barn och unga hanterar
känslor kopplade till klimatförändringar. Foto: Privat

Djurparkernas bästa tips om
klimatkommunikation
Tolv svenska djurparker deltog i den stora europeiska
klimatkampanjen Pole to Pole. Vi frågade Nordens Ark
och Järvzoo vilka tips de har till andra naturvägledare
som vill engagera människor i klimatproblemet och
dess lösningar.
Läs artikeln här.
Pole to Poles budbärare, järven Klimat-Klara, bar tips
och övningar mellan skolklasser. Foto: Nordens Ark

Naturvägledarnas bästa tips
Klimatvågen är en interaktiv utställning där besökaren
kan väga sina växthusgasutsläpp. Utställningen går att
boka hos Stockholms stad och har bland annat visats i
naturum Nationalparkernas hus i Tyresta. Peder
Curman berättar.
Vetenskapens hus, Bolincentret för klimatforskning och
Stockholm stad ordnar gratis fortbildningsdagar där
klimat-kit, handledningar och pedagogiskt material
ingår. Klimatfortbildning med ljus horisont ges
närmast 13 november (åk 7-9/gy) samt 14 november
(åk 4-9). Författarna har generöst låtit oss ta del av
materialet. Ladda ner här.

Vill du veta mer?
På CNV:s webbplats har vi samlat fler länkar om
naturvägledning om klimatet. Läs mer här.
Saknas något, eller har du tips om material som du
tycker skulle passa att dela på webbplatsen? Kontakta
oss på cnv@slu.se.

CNV inventerar naturvägledning
På uppdrag av Naturvårdsverket inventerar CNV just nu erfarenheter av och goda exempel på naturvägledning
inom områdena tätortsnära natur och allemansrätt. Syftet är att sammanställa goda exempel och dela tips
mellan aktörer landet runt. Vi behöver er hjälp att hitta de goda exemplen! Läs mer här.

Nominera Sveriges mest
inspirerande naturvägledning
Det finns massor av bra naturvägledning i Sverige.
Guidningar, utställningar, naturstigar, innovativa appar
och mycket annat som sänker trösklar och visar
människor ut i och in i naturen. Den förtjänar mer
uppmärksamhet! Därför ordnar vi en tävling och vill ha
din hjälp att hitta Sveriges mest inspirerande
naturvägledning
Nominera naturvägledning som gör skillnad!
Vinnaren kommer att presenteras vid CNV:s konferens
Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober.

Naturvägledning för framtiden
- konferens 8-9 oktober
Välkommen till Uppsala och CNV:s konferens om
naturvägledningens alla möjligheter! Vi diskuterar
naturvägledning med koppling till hälsa, naturvård och
hållbarhetsmål i brett erfarenhetsutbyte mellan
deltagare från hela landet. Inspireras av föreläsare som
Mary Alice Arthur, story activist från USA, Carol
Ritchie, EUROPARC Federation, som talar om vikten
av kommunikation i skyddad natur och potentialen i
europeiskt samarbete, och Claes Svedlindh,
Naturvårdsverket, om naturvägledningen i den svenska
naturvården. Dessutom Rebecka LeMoine, Årets
miljöhjälte 2017. En rad spännande workshops och
interaktiva övningar ger möjligheter till fördjupning och
utbyte med kollegor.
Läs mer och anmäl dig här (begränsat deltagarantal).

På gång för naturvägledare
För mer information, klicka på respektive aktivitet. Fler aktiviteter hittar du i CNVs kalendarium.
- LONA-dagen 2018, 26 augusti, hela landet.
- Friluftsliv för god folkhälsa, Örebro 4 oktober.
- CNV-konferens: Naturvägledning för framtiden, 8-9 oktober, Uppsala.
- CNV-kurs: Att skriva om natur, 13-14 november, Göteborg.

Gilla naturen

Naturens år

Elever i mellanstadiet
berättar om favoritplatser i
naturen de vill skydda.
Läromedel och
tävlingsbidrag.

CNV samordnar arbetet i
samverkansnätverket
Naturens år, vars syfte är att
öka kunskapen och intresset
för vår gemensamma natur.

Utställningen på
Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer här!

Facebook för
naturvägledare

Grupp för
naturvägledare

CNV på facebook.
Möt andra naturvägledare i
gruppen "Naturvägledare i
Sverige".

Välkommen att ansluta dig
till LinkedIn-gruppen
"Naturvägledare i Sverige"
för att diskutera aktuella
frågor med andra
naturvägledare. Gå med i
gruppen här!

Hälsningar,
Centrum för naturvägledning
---------------------------------------------------------------------------------------------Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Gästskribent i detta nummer av Naturvägledaren är
Malin von Essen.
Sprid gärna informationen vidare inom din organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du vårt
nyhetsmail med aktuell information om utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även
nyhetsbrevet Naturvägledaren med tre - 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 oss det via e-post. Du kan även avregistrera dig från att få nyhetsmailen här.
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
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