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Hej naturvägledare! 
 
Vi på CNV ser fram emot årets alla aktiviteter och många möten med natur- och kulturvägledare 2016. Jag skriver
också kulturvägledare då vi gärna vill bidra till att "riva murarna" mellan natur- och kulturarv - inte minst när det
handlar om formerna för kommunikation om landskapets alla värden. VI fortsätter arbeta med skyddad natur,
naturum och Naturens år samt det nordiska och internationella samarbetet där vi delar med oss av erfarenheter
och hämtar hem kunskap och inspiration. I år satsar vi särskilt på det ständiga aktuella fältet ny teknik för natur-
vägledning och dessutom på att stötta och uppmärksamma alla de naturvägledare som nu bidrar på olika sätt till
att nyanlända flyktingar välkomnas till och får möjlighet att lära känna naturen i Sverige och oss som befolkar den! 
 
Först ut bland årets aktiviteter: En kurs i det förhållningssätt till kommunikation som kallas interpretation och ett
seminarium om människans spår i landskapet!
 
Eva Sandberg, föreståndare CNV

Människans spår i landskapet
- 18-19 april 
 
Tillsammans med Centrum för biologisk mångfald
(CBM) arrangerar CNV en kurs om hur man tar fram
berättelser utifrån människans spår i landskapet.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att
arbeta med en integrerad natur- och kultursyn och som
planerar för eller möter allmänheten i guidningar och
annan pedagogisk verksamhet.
 
Under kursen får du lära dig att finna några av dessa
spår i landskapet, från stenåldern och framåt. Genom
att använda olika källor: arkiv, foto, intervjuer och ett
etnobiologiskt synsätt växer bilden av människan fram.
Kursen hålls i Uppsala.
 
Mer information om kursen och anmälan.

Kurs i interpretation 11-12 maj
 
CNV har tagit fram en kurs riktad till dig som arbetar
med guidning i natur eller kulturmiljöer och vill utveckla
din förmåga att planera, genomföra och utvärdera
naturvägledning. En blandning av teori och övningar
kring interpretation ger dig konkreta verktyg för att
arbeta på ett strukturerat och tematiskt sätt. 
 
Kursupplägget bygger på en europeisk modell för
fortbildning av naturvägledare, framtaget i EU-projektet
InHerit. Kursen hålls i Stockholm.
 
Mer information om kursen och anmälan.
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CNV modell i Italien 
 
I början på 2016 var Eva Sandberg från CNV inbjuden
av nationalparken Appennino Lucano i Italien för att
prata strategisk utveckling med aktörer inom natur- och
kulturarvs-interpretation i Italien. Eva delade med sig
av CNV:s erfarenheter av kunskapsutveckling i
gränslandet mellan Naturvårdverket och Sveriges
lantbruksuniversitet och hur vi arbetar, till exempel med
metodutveckling i samarbete med naturum. Utveckling
i samverkan mellan naturvård (nationalparker och
besökscenter) och universitet kan vara en av vägarna
framåt för mer och utvecklad naturvägledning också i
Italien. Se ett youtube-klipp (på italienska) här!

Nya riktlinjer för naturum och
nytt naturum i Falsterbo 
 
I slutet av 2015 publicerades nya riktlinjer för naturum
– de föregående var från 2004. De nya riktlinjerna har
mer fokus på naturväglednings-metoder och
besökarperspektiv än tidigare. De tar också upp syften,
målgrupper, tillgänglighet, planering, samverkan,
etablering av nya naturum med mera. CNV har bidragit
till arbetet med riktlinjerna.
 
I början av februari 2016 invigdes Sveriges 33:e
naturum i Falsterbo. Det ingår i det nya
upplevelsehuset Falsterbo Strandbad med naturum,
konsthall, turistcenter och restaurang under samma
tak.

Björn Risinger till Naturens år 
 
Björn Risinger, GD för Naturvårdsverket, deltog i
Naturens års möte den 5 februari. Han betonade vikten
av samverkan inom naturvård och friluftsliv, där
nätverket utgör ett bra forum. Om att kommunicera
ekosystemtjänster, tema för Naturens år 2015-17, har
Björn Risinger i en tidigare intervju sagt att det är viktigt
att visa vilken nytta, men också glädje vi har av
naturen. Här har naturvägledare en viktig roll, men hur
gör man då?
– Starta i människors vardag! Utgå från platsen, det
man kan se, känna och göra själv. Det blir ofta bättre
än om man går igenom saker teoretiskt, säger Björn
Risinger.
CNV samordnar nätverket Naturens år under 2016.
 
Läs mer om Naturens år.
 
Läs hela intervjun med Björn Risinger i
Naturvägledaren 1:2016
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På gång inom naturvägledning 
 
- NAIs internationella konferens, 3-7 april, Wellington i Nya Zeeland 
- Museer som resurs i undervisningen av Svenska för invandrare, 7 april, Stockholm
- KSLA:s landskapsforum, 7-8 april, Stockholm
- Tankesmedja för friluftsliv, 13-14 april, Djurönäset, Värmdö
- Interpret Europes konferens, 21-24 maj, Mechelen i Belgien
 
 
 

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

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

Gå med i gruppen här!

Ekosystemtjänster
Tema för Naturens år-samverkan
2016 är Ekosystemtjänster. CNV
samordnar nätverkets arbete . 
 

Läs mer här

Grupp för
naturvägledare
Välkommen att ansluta dig
till 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. 
 

 
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 
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