
Aktuellt från Centrum för naturvägledning (CNV), maj 2014.

Skriv ut | Visa webbversion | Prenumerera | Skicka vidare

Turism-tema för årets
Interpret Europe-konferens
Interpretation och turism var temat för Interpret
Europes årliga konferens. Den hölls i Kroatien den 10-
13 maj. CNV fanns på plats och bevakade workshops
om allt från folksånger och 3D-animationer till
föreläsningar om utveckling av planeringsmodeller och
idéer om hur lokalbefolkningens berättelser kan bli del i
turismutvecklingen. 
 
Studiebesök gick bl a till Krka nationalpark, ön Zlarin
och rovfågelcentret Sokolarski (bilden till vänster). Åttio
deltagare från 28 länder fanns på plats på
konferensen. Från Sverige deltog CNV och Statens
fastighetsverk.
 

Läs mer här

A Sense of Place: 
16 juni, Stockholm 
 
Är du intresserad av att utveckla planering och
genomförande av dina program inom
naturvägledning och kulturmiljöpedagogik?
Välkommen till en inspirerande dag tillsammans med
Storbritanniens ledande expert på Interpretive
Planning. James Carter har arbetat mycket med
planering av naturvägledning och
kulturarvsinterpretation för specifika besöksmål. Han
har även varit med och skrivit en uppskattad
handbok om planering - A Sense of Place.
 
ANMÄLAN SENAST 4 JUNI. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium om
naturvägledning i skogen: 
2 september, Stockholm
Naturvägledning och utomhuspedagogik är en
viktig del av arbetet med skogens sociala
värden. På det här seminariet lyfter vi fram goda
exempel från skogssektorn och skapar en
mötesplats för alla som arbetar med
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naturvägledning i skogslandskapet. 
 
Seminariet arrangeras i samarbete med Skogen i
Skolan och Föreningen Skogen.
 

Läs mer och anmäl dig här

Dialog för landskapet:
17-19 oktober, Uppsala 
”I landskapet möts olika värden, tillgångar och synsätt.
Hur kan olika perspektiv synliggöras och berika en
diskussion om landskapets historia och framtid? Vad
går att enas om och varför går åsikterna isär?”
 
Under kursen undersöker vi hur naturvägledning kan
öka lokal delaktighet, medborgarinflytande och skapa
lokal förankring av landskapets värden.
 
Kursen arrangeras av Centrum för naturvägledning i
Uppsala den 17-19 oktober (fredagkväll till
söndaglunch). 
 

Läs mer och anmäl dig här

CNV i bok om tillgänglighet
CNV har skrivit ett kapitel i den tredje boken i SLU-
serien Grön entreprenör. Denna bok i serien har fokus
på att inspirera och ge kunskap till företagare på
landsbygden som vill utveckla sin verksamhet så att
den blir tillgänglig för personer med funktionshinder.
CNV:s kapitel i boken beskriver hur man kan göra
naturvägledning tillgänglig med hjälp både av ny och
beprövad teknik. 
 

Läs mer och beställ boken här

Upplev dina nationalparker på
www.sverigesnationalparker.se
Den 24 maj firades i hela Europa nationalparkernas dag
och Naturvårdsverket lanserade då en samlad
webbplats för alla Sveriges nationalparker:
www.sverigesnationalparker.se. 

Det är en webbplats där besökaren kan planera sitt
besök, uppleva känslan av nationalparkerna och stilla
sin nyfikenhet kring vad man kan se, göra och var man
kan bo. 

Besök hemsidan

Nyhetsbrev om planering av naturvägledning
Naturvägledaren nr 2/2014 kommer att handla om planering av naturvägledning. Vi skriver bland annat om
CNV:s arbete med en naturvägledningsplan för Åsnens blivande nationalpark och presentation av några
planeringsmodeller som används i andra länder. Välkommen med förslag till innehåll i detta nummer av
Naturvägledaren senast 10 juni. 
 

Hör av dig till redaktören
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Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns Facebook-gruppen
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

Uteåret ung
Tema för 2014 års Naturens
år-samverkan är Uteåret
ung. CNV och andra bidrar i
nätverket med tips om
naturvägledning inom
temaområdet. 
 

Läs mer här

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

Gå med i gruppen här!

Naturvägledare,
visa vem du är!
För att synliggöra natur-
vägledare 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. 
 

På gång inom naturvägledning 
- Kurs i naturvägledningsplanering, 2-5 juni, Wales i Storbritannien
- Inspirationsdag för att jobba med skog och rovdjur gentemot elever, 16 juni, Järvsö
- Konferens om mätning och utvärdering av besökare i natur, 20-23 augusti, Tallin i Estland
- Arkeologidagen, 31 augusti, hela Sverige 
 

Läs mer och kom gärna med tips till CNV:s kalendarium.

 
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 vårt 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 oss det via e-post. Du kan även
avregistrera dig från att få nyhetsmailen här. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • www.cnv.nu • Redaktör: Per Sonnvik, 018-67 24 44
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