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Debattens vågor gick höga när Svenska 
Naturskyddsföreningen bildades 1909. 
Hur skulle föreningen arbeta mest 
effektivt: genom ”praktiskt naturskydds-
arbete”, eller genom ”upplysningsverk-
samhet”? Man beslutade om ett både-och, 
men satte ”att väcka och underhålla 
kärleken till vår svenska natur” först.

Det är alltså ingen nyhet att naturskydd 
och naturvård även kan verka genom att 
”sprida kunskap och känsla”. Men det var 
först 2004 som Naturvårdsverket gjorde 
en tydlig markering genom att komplette-
ra arbetsverktygen ”Värna” och ”Vårda” 
med ett tredje ben – ”Visa”. Några år 
senare beslutade man att bilda Centrum 
för naturvägledning.

Nu fi nns vi! Nu vill vi utveckla natur-
vägledning till ett ännu effektivare 
redskap för hållbar utveckling. Nu ska vi 
Utbilda, Utveckla, Utvärdera – och bidra 
till ett Utbyte av kunskap mellan Sveriges 
naturvägledare.

Sven-G Hultman
Ordförande i styrgruppen för CNV

Tankar bakom CNV
Invigning och Framtidsspaning 

Centrum för naturvägledning inrättades genom en överenskommelse mellan 
SLU:s rektor och Naturvårdsverkets generaldirektör i juli 2007. Sedan i mars i år fi nns 
CNV fysiskt på Institutionen för stad och land på SLU i Uppsala. CNV:s första större 
arrangemang ägde rum den 9 oktober 2008 och samlade cirka 150 deltagare. Dagen 
inleddes med en invigningsceremoni med tal, musik och en symbolisk plantering av 
scillalökar för framtida spridning av naturvägledningens blomster. Representanter för 
SLU (Thomas Nybrant) och Naturvårdsverket (Anna von Sydow) höll i spadarna med 
bistånd från samtliga deltagare. 

Resten av dagen ägnades åt den så kallade framtidsspaningen: ”Natur för fl er – hur 
ger vi mer?”. Efter inledande föreläsningar och spaningar inför publik vidtog ett drygt 
fem timmar långt möte i formen ”Open space”. 33 diskussionsgrupper formerades, 
och dokumentationen från dagen gav värdefull input till CNV:s arbete i framtiden. 
Samtidigt blev det, enligt utvärdering av enkätsvar, en god inspirationsdag för alla som 
var med. Bland de ämnen som väckte mest engagemang under dagen kan nämnas:

fl er invandrare i naturen, se människan först, inte problemen
hur får man ut unga människor i naturen?

-
-

Nätverk för naturvägledare
CNV har skapat ett nätverk för dig som arbetar med att tillgängliggöra natur- och 
kulturmiljöer. Det kan vara till exempel genom guidningar, dramatiseringar, lajv, natur- 
och kulturstigar, skyltar, utställningar, böcker, fotografi er eller naturum. Naturvägled-
ning omfattar alla slags aktiviteter som skapar möjligheter att utveckla en känsla för 
och förmedla kunskap om naturen. Aktiviteterna kan bedrivas inom till exempel fören-
ingar, företag, myndigheter, skolor eller av enskilda individer. Naturvägledare är du som 
arbetar med naturvägledning. CNV:s mål är att nätverket ska ha en rik representation av 
naturvägledare från många olika områden. 

Att vara medlem i nätverket kostar inget. Som medlem får du följande: 
CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 
Tillgång till ett stort kontaktnät med naturvägledare, som du kan möta bland an-
nat via diskussionsforumet om naturvägledning på www.cnv.nu.
Inbjudan till olika evenemang om naturvägledning.

Du kan anmäla dig till nätverket genom att e-posta cnv@slu.se.

-
-

-

Naturvägledning enligt Nordiska 
ministerrådets defi nition från år 1990:

”Med naturvägledning menas att med olika 
metoder förmedla känsla för och kunska-
per om naturen. Naturvägledning syftar till 
att öka förståelsen för de grundläggande 
ekologiska och kulturella sambanden och 
för människans roll i naturen. Därigenom 
förbättras möjligheterna till positiva upp-
levelser i naturen och till ökad miljömed-
vetenhet hos den enskilde och i samhället. 
Naturvägledning kan vara både bemannad 
och obemannad.”

Med naturen menas här både landskapets 
natur- och kulturgivna element.

CNV använder denna annons i olika tidningar.

gränsöverskridande – att samarbeta över ämnes- och kompetensgränser
att arbeta med både känsla och information i naturvägledning
hur kan CNV hjälpa till att förmedla kontakter mellan olika grupper (ideella, 
kommersiella och offentliga)?

-
-
-

CNV:s skylt Naturen fi nns överallt.

Naturvägledaren 
CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING, CNV

utomhuspedagogik, 
ett obligatorium för 
lärarstuderande? Mer 
utomhuspedagogik för 
förskola och skola
naturvistelse på recept.

Mer information och bilder 
från den 9 oktober fi nns på 
www.cnv.nu.

-

-
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Forskningsresultat
Svenskarnas friluftsliv är 
nu kartlagt. Se www.frilufts-
forskning.se
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Eva Sandberg - föreståndare

Eva är informationsinriktad biogeovetare. Innan hon kom till 
CNV arbetade hon med guideverksamhet för Naturskyddsfören-
ingen och som konsult bland annat för Länsstyrelsen i Stockholm. 
Eva bor med sin familj på Södermalm i Stockholm och är särskilt 
intresserad av värdet av natur i och runt staden.

Per Sonnvik - projektledare
Per har examen i landsbygdsutveckling och statsvetenskap. Han 
har arbetat på Länsstyrelsen i Uppsala län med skötsel av betes-
marker. Han har även arbetat med forskning inom miljökommu-
nikation. Per är utbildad fjälledare och arbetar ibland i fjällen - skå-
ningen som har svårt att slita sig från skidor och snö.

Lotta Johansson - vikarierande projektledare
Lotta har utbildning i biologi, miljö och utomhuspedagogik, samt 
i konst. Lotta har bland annat jobbat på Studiefrämjandet, i Linné-
trädgården i Uppsala, på Naturskyddsföreningen i Uppsala län och 
på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. Lotta är intresserad 
av tvärvetenskap och att arbeta med alla sinnen.

Sandra Jansson- projektledare
Sandra är etnolog och museipedagog. Hon har arbetat på frilufts-
museer som Skansen men också åt Uppsala kommun och Natur-
skyddsföreningen. Sandra är intresserad av människans relation till 
naturen - idag och genom historien. Hon är infödd upplänning 
men har en speciell förkärlek till fäbodvallar

Elvira Caselunghe - handläggare
Elvira är biolog med intresse för frågor som rör tätortsnära na-
tur i fysisk planering och möjligheter för naturovana att hitta till 
naturen. Hon har tidigare arbetat med forskning inom ekologi 
och miljökommunikation. Elvira har känsla för naturens färg och 
form, och en tränad blick för fyrklövrar.

Anders Arnell - projektledare
Anders är jägmästare och har arbetat på SLU med information 
och fortbildning, på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Väster-
norrland samt på Sveriges Ornitologiska Förening. Han är en av 
initiativtagarna till Närnaturguiderna. Anders bor i Vendel i norra 
Uppland. Hans intressen präglas av ”tre F”: fåglar, fyrar och fi ka.

Kalendarium

CNV:s styrgrupp
CNV leds av en styrgrupp med repre-
sentanter från SLU, Naturvårdsverket och 
andra organisationer och individer med 
ansvar för och erfarenhet av naturväg-
ledning. Styrgruppens funktion är att ge 
vägledning om verksamhetens inriktning 
samt att följa upp och utvärdera CNV:s 
verksamhet. Styrgruppen består av:

Sven G Hultman, ordförande i CNV
Ewa Bergdahl, Riksantikvarieämbetet
Lars Hallgren, SLU
Annica Ideström / Ingegerd Ward, 
Naturvårdsverket
Dan Jonasson, Ekoturismföreningen
Ulrika Larsson, Länsstyrelsen i Öster-
götlands län
Stina Lindblad, Naturskoleföreningen
Yusra Moshtat, Göteborgs stad
Ulf  Silvander, Svenskt Friluftsliv
Anders Szczepanski, Linköpings 
universitet
Ludmilla Wieslander, Ammarnäs 
naturum

Presentation av CNV:s personal
För tillfället arbetar sex personer på CNV:

Tips

E-posta gärna till cnv@slu.se om förslag 
på innehåll till kalendariet.

Citatet:
Varje art är ett magiskt källsprång 

Edward O Wilson

Tillbakablickar och framåtblickar
2008 har för CNV till stor del präglats av uppstart av verksamheten samt kunskaps-
uppbyggnad kring naturvägledning i Sverige. Bland annat har intervjuer genomförts med 
en mångfald av naturvägledare. 

Arbetet med att bygga upp kunskap hos CNV fortsätter under 2009, och kunskapen 
kommer också att omsättas i praktik genom metodutveckling och utvärdering samt 
samordning av regionala seminarier om naturvägledning. Andra betydande verksamheter 
under 2009 är att utreda former för kvalitetssäkring av naturguider samt att planera och 
stödja utbildningar inom naturvägledning.

Nästa nummer av 
Naturvägledaren 
kommer i mars 2009.

Astronomiåret 2009 - invigning
10 januari, Göteborg
www.astronomi2009.se 

Kreativ landsbygd - konferens
4-5 februari, Jönköping
www.elmia.se/jordbruksverket

Konferens i Miljökommunikation
5-6 februari, Uppsala
www.sol.slu.se/environ/conference.asp 

Darwin 200 år - olika aktiviteter
12 februari och framåt, Stockholm
www.nrm.se

Friluftsrådets tankesmedja
11-12 mars, Sånga Säby
www.friluftsradet.se 

Vildmarksmässsan
13-15 mars, Stockholm
www.vildmarksmassan.se 

Int. Research Forum on Guided Tours
23-25 april, Halmstad
www.hh.se/konferenser

Mässan Uteliv & Äventyr 
15-17 maj, Örnsköldsvik
www.uteliv2008.se

Nationalparkernas dag
Ingår i Naturens år 2009 
24 maj, hela landet
www.naturvardsverket.se

Konferensen Ute är inne
21-22 september, Norrköping
www.utomhuspedagogik.se


