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Vägledning & demokrati
Naturvägledning heter på engelska  
interpretation – tolkning. Allt sedan jag 
på 1970-talet började intressera mig för 
naturvägledning har ett par citat om 
tolkningens betydelse följt med mig. 
”Vår strävan efter innebörd, sammanhang 
och struktur är ett livsvillkor. Vi måste 
skapa sammanhang i det kaotiska.” (Per-
Johan Ödman)
”Vi väljer inte att tolka världen – vi 
måste.” (Kerstin Vinterhed)
Strax före jul berikades citatfloran med 
ännu ett:
”Demokratin vilar på ett deltagande, en 
förmåga att reflektera, förstå och tolka sig 
själv, sin omgivning och det samhälle hon 
lever i.” (Claes Wahlin). 
I Danmark, liksom hos oss i Sverige, me-
nar man att naturvejledning har många goda 
effekter. En av dem är borgerinddragelse - 
medborgarengagemang. Naturvägledning 
är en viktig bit i det demokratiska pusslet 
för en hållbar utveckling. I sista änden vi-
lar naturvården på en engagerad opinion. 

Sven-G Hultman

Naturvägledning för 2010-talet 
 
CNV-seminarium 15 oktober i Visby om naturguidning för 2010-talet. 
Guidning handlar om kunskap, pedagogik, värdskap och förhållningssätt - och kan 
bli en konst. Med hjälp av metoder som berättande och gestaltning kan guidningen 
göras mer levande och besjäla en plats. Under detta seminarium får du öva din 
framställningsförmåga med hjälp av en dramapedagog. Du lär dig också mer om 
metoder för att förbättra dialogen med gruppen och få människor att tänka tillsam-
mans om det du vill förmedla.   

Seminariet hålls den 15 oktober i Visby och är ett samarrangemang med Närnatur-
guiderna. Läs mer på www.cnv.nu→Aktuellt→CNV Seminarier.

Den biologiska mångfalden och samhället 
 
Seminarium med naturguidning i Skara 2 juli kl. 10 -16. 
År 2010 är det internationella året för biologisk mångfald. Samtidigt som vi lär oss 
allt mer om hur viktig mångfalden är för oss människor, blir villkoren för livet på 
jorden allt sämre. Pella Thiel 
från CNV visar hur naturguid-
ning kan ge ökad förståelse för 
vad den biologiska mångfalden 
betyder för samhället. Kostnad: 
300 kr om du uppger CNV vid 
anmälan. Mer information  
och anmälan genom www. 
sommaruniversitetet.se.

Skriv din berättelse om biologisk 
mångfald. Under 2010 samlar CNV goda 
exempel på hur man kan levandegöra 
ämnet biologisk mångfald. Skicka ditt 
bidrag senast 15 september till cnv@slu.se. 
De bästa bidragen publiceras på www.cnv.
nu och om det blir tillräckligt många även i 
CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus. 
Fint pris - guidad skärgårdstur - till vinna-
ren! Läs mer på www.cnv.nu→Aktuellt.

O R D F Ö R A N D E N  H A R  O R D E T

Berätta om mångfalden
Sommaren 2010 invigs EKA Miljörum i Bengtsfors, Dalsland. 

- Miljörummet finns i ett industrihistoriskt område som är Bengtsfors vagga, säger 
Boh Tivesten på Bengtsfors kommun. Här låg Rudolf  Lilljeqvists och Alfred Nobels 
elektrokemiska industri för hundra år sedan. Det har varit ett av de mest förorenade 
industriområdena i landet. Området är nu sanerat, det mesta av gifterna är borta och 
vi arbetar med att föra vidare kunskap om området för framtiden. 

- Miljörummet är ett rum i landskapet med ett pedagogiskt syfte, där man kan lära sig 
om platsen och om miljögifter, fortsätter Boh Tivesten. Vi har byggt stationer som 
berättar om den industrihistoriska bakgrunden, om saneringen och om hur dagens 
kemikaliesamhälle påverkar oss. 

- För att föra vidare kunskapen så  
att även kommande generationer  
förstår, har vi använt bildspråk och  
gjort moderna hällristningar. Miljö- 
rummet är utformat som en park  
med en östasiatisk tradition där vi  
skalat ner och koncentrerat växtlig- 
heten.

EKA Miljörum öppnas för allmän- 
heten 18 juni och invigs officiellt  
3 september av landshövding 
Lars Bäckström.

Nordisk naturvägledning

Workshop om nordisk samverkan. 
CNV var 27-29 april värd för en workshop 
om naturvägledning med nyckelpersoner 
från hela Norden. En ansökan skrivs nu 
till Nordiska ministerrådet för ett treårigt 
samarbetsprojekt om metoder, utbildning 
och samverkan kring naturvägledning. Pro-
jektet beräknas starta 2011. Från Sverige 
deltar även Naturvårdsverket, Naturskole-
föreningen, Nordiskt centrum för kultur-
arvspedagogik och Närnaturguiderna.

Modern hällristning som visar att man inte får gräva eller låta träd 
växa i området. Det kan röra om i marken så att gifter frigörs.

Sveriges första miljörum i Bengtsfors
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http://www.sol.slu.se/cnv/aktuellt/index.asp
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Detta-ar-naturvard/Lokala-naturvardssatsningen
http://www.naturensar.se


Centrum för naturvägledning, Box 7012, 750 07 Uppsala. www.cnv.nu 
Redaktörer: Per Sonnvik (018-67 24 44, Per.Sonnvik@sol.slu.se) & Anders Arnell (018-67 24 45, Anders.Arnell@sol.slu.se)

Ansvarig utgivare: Eva Sandberg (018-67 24 47. Eva.Sandberg@sol.slu.se)

Ulrika Larsson i CNV:s styrgrupp ger sitt perspektiv på frågan.

Efter tio år med  ”En samlad naturvårdspolitik” konstaterar jag att naturväg-
ledningen i Sverige växt till en verksamhet att räkna med. Län och kommuner 
satsar på naturreservat och tätortsnära natur, naturum sprider kunskap och är en 
arena för ekoturism, ett ökande antal ekoturismföretagare erbjuder kvalitetssäkrade 
helhetsupplevelser, fler lärare nyttjar utomhuspedagogik och det kryllar av ideella 
närnaturguider.

Om ytterligare tio år vill jag se en än mer utvecklad, hållbar och 
certifierad naturvägledning som blivit en viktig och självklar del 
i det lokala näringslivet. Vår brokiga skara aktörer kompletterar 
varandra och samverkar för att kunna erbjuda det allra bästa till 
kunder och besökare.

För att nå dit måste vi arbeta ännu hårdare och tänka bredare. 
CNV kan vara det forum där vi kan mötas, ta sats och låta 
flocken flyga mot gemensamma mål!

Ulrika Larsson, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Hallå där Stefan Nyström på Svenskt Friluftsliv 
Du är ny ordförande för Svenskt Friluftsliv - vilka är dina hjärtefrågor?  
Att öka statusen för friluftslivet, visa på friluftslivets stora värden för människors 
välfärd och hitta bättre möjligheter för unga att tidigt i livet hitta ut i naturen! För 
att åstadkomma detta är vår ambition att få till stånd ett friluftslyft i storleksord-
ningen 100 miljoner kronor per år, gärna i nära samverkan med idrotten!

Vad tycker du naturvägledning kan ha för betydelse i samhället?  
Allt fler människor växer upp och bor i storstäder utan den koppling till naturen 
som tidigare generationer haft. Samtidigt finns fantastiska naturupplevelser runt 
knuten i de flesta större städer, som många människor inte känner till. Här kan 
naturvägledningen bidra genom att visa vägen.

Vilka samband finns mellan friluftsutövande och miljöengagemang?  
Den som paddlat eller fiskat i ett orört strömmande vattendrag blir sällan föresprå-
kare för att bygga ut det och förvandla hela dalgångar till vattenöknar, och den som 
själv upplevt att en urskog med mossor och mångfald förvandlas till en kalhuggen 
ödemark förstår värdet av att skydda gammal skog. Friluftsliv föder miljöengemang!

 

Vart bär det hän? -  Naturvägledningens framtid

Läs mer om dessa och andra aktiviteter på 
www.cnv.nu.

Du, som med en fräck åtbörd frågar mig: Hwartil 
et Djur, en Ört, eller en Sten tjenar? Dig beder jag, 
at du reser up din omhugsan, medan du lefwer i 
Werlden, och icke, som oftast sker, sofwer med 
öppna ögon.
Carl von Linné, 1753

Nästa nummer av 
Naturvägledaren 
kommer i sep/okt 2010.

 Jane Goodall på Naturhistoriska riksmuseet 
 13 juni 2010, Stockholm
 www.nrm.se

 De vilda blommornas dag
 20 juni 2010, hela Sverige
 www.sbf.c.se

 Natur, trädgård, hälsa och livsstil
 19-20 augusti 2010, Göteborg
 http://boka.vgregion.se/gronrehabilitering

 Interpretive Master Planning 
 31 aug - 3 sep 2010, Snowdonia, Wales
 www.ahi.org.uk

 Nordic-Baltic Forum Nature Interpretation
 1-3 september 2010, Häme, Finland
 www.int-ranger.net 

 Falsterbo Bird Show 
 3-5 september 2010, Skanör-Falsterbo
 www.falsterbobirdshow.com

 Resa, Bruka, Bevara 
 6-7 september 2010, Trondheim
 www.raa.se

 Traditionell kunskap & biologiskt kulturarv -  
 Mångfaldskonferens 6-7 okt 2010, Lidköping
 www.cbm.slu.se

Internationella notiser 
 
Satsning på naturvägledning i Norge 
På norska Statens naturoppsyn har man i 
vår inrättat en sektion som enbart ska ar-
beta med naturvägledning. CNV samarbe-
tar med sektionen. Se www.naturoppsyn.
no → Naturveiledning.

Ny europeisk samarbetsorganisation
Interpret Europe är kortnamnet på en ny 
organisation för europeisk samverkan 
inom natur- och kulturvägledning. Organi-
sationen bildas i juli. Läs mer på www.cnv.
nu→Naturvägledning→Internationellt.

Nytt på www.cnv.nu

Natur och hälsa. Inom forskningen 
samlas allt mer kunskap om naturens 
positiva effekter på vår hälsa. Nu finns en 
sammanställning av ingångar och tips för 
dig som vill arbeta med och för hälsan i 
din naturvägledning.

Att skriva om natur. Hur kan man skriva 
bättre om natur på skyltar, foldrar och 
webbsidor? Thomas Öberg delar med sig 
av sina tjugo bästa tips. 

Foto: Fredrik Larsson

Kalendarium

Tack till alla som svarat på CNV:s enkät!
 
314 naturvägledare svarade på CNV:s enkät i vintras. Spridningen var god 
mellan offentliga, privata och ideella aktörer. De allra flesta läser Naturvägledaren och 
tycker innehållet är helt eller delvis användbart. Många efterlyser mer tematiska num-
mer av nyhetsbrevet. Drygt hälften hade läst CNV:s rapport Naturvägledning i Sverige 
och lika många hade deltagit i ett eller flera av CNV:s seminarier. Betyget på CNV:s 
bemötande blev i snitt 4,53 på en femgradig skala. CNV tackar för alla konkreta 
förslag i enkäten och gratulerar följande vinnare av boken Tio tänker om naturväg-
ledning: Therese Blomberg, Christina Frimodig, Mikael Hageus, Lars Johansson och 
Gunilla Wetterling.  
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