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"Tänk att vara 80 naturvägledare och 100 volontärer" 
 
Hösten 2019 åkte fem naturvägledare från Uppsala och Gävleborg till Minnesota för att träffa och lära känna
kollegor och deras verksamheter vid naturskolor, i skyddade naturområden och ideella organisationer. Anders på
CNV hjälpte gästprofessor Sue Senecah vid SLU som tagit initiativ till utbytet med delar av planeringen. I utbyte
lovade resenärerna att dela sina upplevelser med er som läser Naturvägledaren. Därav detta temanummer!
Möjligheter till erfarenhetsutbyte som detta är fantastiskt men självklart diskuterades klimataspekterna. Emil
kalkylerade på koldioxidutsläppen och konstaterade att det fick vara slutrest med flyg ett bra tag för honom efter
USA-resan. Nu när Coronaviruset i ett slag stängt möjligheterna att resa alls är vi glada att på detta sätt kunna
bjuda med er till Minnesota. Glöm inte att erfarenhetsutbyten med kollegor i natur och kulturarv också kan göras på
nära håll. Att höra hur andra tänker och jobbar kan göra det lättare att få syn på och utveckla den egna
verksamheten. Just nu är det extra viktigt att prata om hur naturvägledning kan bidra till att fler får chans att söka
lugn och inspiration i naturupplevelser. 
 
Ett stort tack till Anna, Emelie, Karolina, Anna och Emil för era bidrag till detta nummer av Naturvägledaren! 
 
 
Eva Sandberg, föreståndare SLU Centrum för naturvägledning
 

Givande utbyte Sverige - USA
 
Sverige har många band till Minnesota i USA, och nu
knyts även naturvägledare samman mer genom ett
organiserat utbyte som CNV är med och stöttar. Fem
naturvägledare från Uppsala och Gävleborg berättar
här om sina erfarenheter från en innehållsrik och
givande resa till Minneapolis-Saint Paul i september
2019. Poängen med att ta del av vad andra gör är att
inspireras och lära sig nytt, men också att hitta likheter
och att se vad man själv faktiskt gör bra!
 
Till artikeln.
 
Fem svenska naturvägledare på besök i Minnesota:
Från vänster Anna Kjellander, Länsstyrelsen
Gävleborg, Emelie Runfeldt, Upplandsstiftelsen, Anna
Lagerqvist, Biotopia, Karolina Vessby,
Upplandsstiftelsen och Emil V Nilsson, Biotopia.

Try it, learn it, live it, love it! 
 
Denna devis är vägledande för de stora organisationer
som var värdar för den svenska gruppen: Three Rivers
Park District och Minneapolis Park & Recreation Board.
Med dessa ord som ledstjärna beskriver Anna
Lagerqvist från Biotopia på ett personligt sätt vad
utbytet gav, skillnader och likheter med arbetet som
naturvägledare här hemma, och vilka poänger som
finns med att göra en studieresa till USA – eller vart
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som helst! 
 
Till artikeln.
 
Hjärtligt mottagande i Minneapolis. På välkomsttårtan
möttes Upplands kungsängslilja och Minnesotas
Cypripedium reginae, ”queen’s lady’s-slipper”, släkting
till guckusko. Foto: Anna Kjellander.

Nya målgrupper nås med
publika aktiviteter 
 
Många naturvägledare brottas med frågan hur man kan
nå ut bredare i samhället, ”till människor för vilka
naturen är relativt okänd” som det står i naturums
riktlinjer. Ett sätt är att göra som i Minneapolis-Saint
Paul där man arbetar med flera stora publika
aktiviteter. Emelie Runfeldt från Upplandsstiftelsen
berättar om uppsökande naturvägledning,
barnaktiviteter i naturen för bättre hälsa, att restaurera
prärie med allmänhetens hjälp och om den stora
Monarkfestivalen!
 
Till artikeln.
 
Naturvägledning i Crow Hassan. Bullsnake är en av
flera djurarter som återinförts till området sedan prärien
restaurerats. Foto: Emelie Runfeldt.

Volontärer i naturen gör
skillnad over there 
 
Volontärarbete är en del av det amerikanska samhället
och märks förstås även i naturvård och
naturvägledning. Volontärer inom Three Rivers Park
District (TRPD) i Minneapolis-Saint Paul sysslar till
exempel med att märka fjärilar, plocka präriefrön,
förflytta kanoter, vara lägerledare eller adoptera en
park. Karolina Vessby från Upplandsstiftelsen beskriver
vad volontärarbetet betyder för TRPD, som för
närvarande har 780 aktiva volontärer!
 
Till artikeln.
 
Skulle du vilja märka monarkfjärilar, plocka präriefrön,
vara parkvärd eller kanske lägerledare? Dessa
uppgifter, och många fler, utför volontärer inom Three
Rivers Park District i Minnesota. Foto: Karolina Vessby.

Upptäck naturen genom lokal
konst 
 
Parken Silverwood i Minneapolis inspirerar besökare
att genom lokal konst upptäcka och betrakta naturen
och därmed utveckla ett positivt förhållande till olika
naturmiljöer. Anna Kjellander från Länsstyrelsen i
Gävleborg skriver bland annat om hur samarbete med
lokala konstnärer har bidragit till en populär föränderlig
poesi- och konststig genom parken. Naturskolan i
området gör aktiviteter kring både konst, hantverk och
natur med eleverna. 
 
Till artikeln.
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Levande konstverk i Silverwood Park. Foto: Anna
Kjellander.

Wolf Ridge – fristad för
naturvägledare 
 
Hur går det egentligen till att både utbilda
naturvägledare och samtidigt ta emot skolklasser för att
arbeta med hållbarhet? Emil Nilsson från Biotopia
gjorde ett besök på Wolf Ridge Environmental Center i
norra Minnesota, en fristad för naturvägledare som
både arbetar med praktisk naturvägledning för skolor
med flera och bedriver utbildning av interpretive
naturalists. Ett utbyte med Wolf Ridge skulle vara
möjligt även för svenska naturvägledare. 
 
Till artikeln.
 
På Wolf Ridge Environmental Learning Center får
elever lära sig mer om naturen och prova att leva som
Ojibwefolket gjorde på 1600-talet. På området finns en
lägerplats uppbyggd. Foto: Emil V Nilsson.

Enorm vildmark med tydliga
restriktioner 
 
Emil Nilsson tillbringade också några dagar i det
enorma vildmarksområdet Boundary Waters, där
turismen är kanaliserad till stigar och leder på vatten
och land, med tydliga enkla regler för besökarna. I det
närmaste samhället Ely har det vuxit fram många
verksamheter som förser äventyrare med utrustning
innan de försvinner ut i vildmarken. Vi får följa med
Emil in i området och man kan nästan höra ropen från
islommarna vid nattlägret. 
 
Till artikeln.
 
Boundary Waters Canoe Area Wilderness är ett enormt
område. Med kanot kan man ta sig ända till Kanadas
gräns. Foto: Emil V Nilsson.

På gång för naturvägledare 
Fler aktiviteter på vår webbplats och i CNV:s kalendarium.
 
- INSTÄLLD: 22-23 april. Flora- och faunakonferensen, Uppsala. 
- EVENTUELLT DIGITALT: 28-29 april. Tankesmedja för friluftsliv. Djurönäset. 
- UPPSKJUTEN: 8-11 maj. Interpret Europe-konferens. Haapsalu, Estland.
- 22 maj. Biologiska mångfaldens dag. Hela landet.
- 24 maj. Nationalparkernas dag. Hela landet.
- 9-11 juni. Ulos – Ut – Out! 2020: ett internationellt storevenemang kring utomhuspedagogik. Nurmes, Finland.
- 1-2 september. CNV-seminarium: Naturupplevelser och hälsa i skyddad natur. Söderåsen
- 4 sep-10 dec. CNV-högskolekurs: Naturvägledning för yrkesverksamma. Uppsala.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/internationellt/upptack-naturen-genom-lokal-konst/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/internationellt/wolf-ridge/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/internationellt/wolf-ridge/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/internationellt/wolf-ridge/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/internationellt/enorm-vildmark-med-tydliga-restriktioner/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/internationellt/enorm-vildmark-med-tydliga-restriktioner/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/internationellt/enorm-vildmark-med-tydliga-restriktioner/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/cnvs-kalendarium/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/cnvs-kalendarium/
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2020/4/flora-och-faunavardskonferens/
https://www.naturvardsverket.se/Kalendarium/Tankesmedja-for-friluftsliv-2020/
http://interpreteuropeconference.net/
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2020/5/biologiska-mangfaldens-dag/
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2020/5/nationalparkernas-dag/
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2020/6/ulos--ut--out-2020/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2020-cnv-aktiviteter/halsa-soderasen/
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/kurser-seminarier-evenemang/dokumentation/2019/universitetskurs-naturvagledning-for-yrkesverksamma-2019/


CNV på
Facebook 
 
Gilla Centrum för
naturvägledning på
facebook. 
 
 

CNV på
LinkedIn 
 
Följ CNV på LinkedIn. Då får
du nyheter löpande från oss.
 
 

Grupp för
naturvägledare 
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns facebook-gruppen
Naturvägledare i Sverige.

Grupp för
naturvägledare 
Anslut dig till LinkedIn-
gruppen Naturvägledare i
Sverige för att diskutera
aktuella frågor med andra
naturvägledare.

Naturens år 
 
CNV ingår i samverkansnätverket Naturens år, vars
syfte är att öka kunskapen och intresset för vår
gemensamma natur.
 
Läs mer här!

 
Hälsningar,
SLU Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från SLU Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du vårt nyhetsmejl med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även minst två gånger per år det tematiska
nyhetsbrevet Naturvägledaren med aktuell kunskap och inspiration från naturvägledningens värld i Sverige och
internationellt. Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och avprenumerera från detta
nyhetsbrev via e-post till cnv@slu.se.
 
Läs mer om naturvägledning på slu.se/cnv.
 
Läs om hur dina personuppgifter hanteras inom ramarna för verksamheten vid Centrum för naturvägledning, CNV,
vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
 

        

SLU Centrum för naturvägledning, CNV • slu.se/cnv • Redaktör: Anders Arnell • Kontakt: Centrum för naturvägledning
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