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CNV 10 år - fira naturvägledningen med oss! 
 
CNV jobbar i samarbete med naturvägledare och naturum, forskare och utbildare, nordiska och europeiska
kollegor för att bidra till utveckling i naturvägledningens många dimensioner och kompetensfält - guideteknik,
interpretation, dialog i landskap, deltagarfokuserade upplevelser, digital förmedling, känsliga ämnen, natur och
hälsa, texter för skyltar och foldrar, planering och utvärdering. Listan kan göras lång. Möjligheten till möten och
samtal i och om våra landskap är naturvägledningens särart och styrka. Möten som kan bli till både fantastiska
naturupplevelser och bidra till fördjupad förståelse om relationen mellan människa och natur, engagemang för
miljö- och naturvård och inte minst - hopp för framtiden. Naturvägledning för framtiden är också temat för våra
samtal med alla er naturvägledare när CNV fyller 10 år. Vi ser fram emot att ses!
 
Lena, Anders, Per och Eva, CNV

Konferens: Naturvägledning
för framtiden 8-9 oktober 
 
Välkommen till Uppsala och en konferens om
naturvägledningens alla möjligheter! Vi diskuterar
naturvägledning med koppling till hälsa, naturvård och
hållbarhetsmål i brett erfarenhetsutbyte mellan
deltagare från hela landet. Inspireras av - bland många
andra - Mary Alice Arthur från USA som lär oss att
aktivera berättelserna om en hållbar framtid, Carol
Ritchie från EUROPARC Federation om betydelsen av
kommunikation i skyddad natur och potentialen i
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europeiskt samarbete och Claes Svedlindh från
Naturvårdsverket om naturvägledningen i den svenska
naturvården. Anmälan öppnar den 1 mars - begränsat
deltagarantal. 

Gilla naturen - Utställningen! 
 
20 februari öppnar utställningen på Naturhistoriska
riksmuseet om skoltävlingen Gilla naturen som
genomfördes förra året. Utställningen görs av och med
de tio finalisterna. Den handlar om barns tankar om
natur som är betydelsefull för dem och om naturskydd.
Läs mer om utställningen här.
 
16 mars besöker finalklasserna utställningen. Här kan
du se vilka bidrag som blev finalister i Gilla naturens
tävling.

Workshop: Film för
naturvägledare 22-23 mars 
 
Obs! Vi har bytt lokal och kommer att vara hos Biotopia
i centrala Uppsala. Workshopen är fullbokad men det
går bra att anmäla sig till reservlistan. 
 
Vi fördjupar oss i hur film kan användas i
naturvägledning och lär oss - hands on! - hur man
bygger en berättelse, filmar och redigerar enkla filmer
med sin egen mobiltelefon. 
Läs mer på CNV:s webbplats.

Tankesmedja för friluftsliv 
 
CNV är medarrangör för Tankesmedja för friluftsliv som
äger rum den 18–19 april på Djurönäset utanför
Stockholm. Tankesmedjan 2018 spanar in i framtiden:
Vad är på gång? Vilka trender ser vi inom till exempel
stadsutveckling, teknik, naturturism, sociala medier och
varmare klimat? Hur påverkar det arbetet med friluftsliv
för alla?
 
Ta del av det senaste inom friluftslivsforskningen,
lyssna till kunniga föreläsare som berättar om
utmaningar och möjligheter för friluftslivsarbetet.
Diskutera framtidsfrågor och dela erfarenheter i ett
stort antal workshops. 
 
Till Tankesmedjans webbplats.

Seminarium: Naturupplevelser
och hälsa 14-15 maj 
 
I samarbete med SLU:s nya forskningsplattform
Framtidens djur, natur och hälsa anordnar CNV en
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seminarieserie som utforskar hur naturvägledning kan
bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera
aktuell forskning och att ringa in viktiga framtidsfrågor i
dialog mellan forskare och naturvägledare. 
 
Välkommen till Urnatur i Östergötland och det första
seminariet! Vad är skogsbad och mindfulness i det fria?
Vi provar tekniker och får verktyg för att leda aktiviteter
som bidrar till att hitta lugn i naturen. Vilken forskning
om natur och hälsa finns idag? Vilka frågor bör ställas
inför framtiden? I diskussioner och övningar bidrar
deltagarna med egna erfarenheter, tankar och
frågeställningar. Kursledare är Åsa Ottosson,
naturhälsokonsult, och Eva Sahlin, Institutet för
stressmedicin, samt CNV. 
 
Läs mer och anmäl dig på CNV:s webbplats.
 
Foto: Mats Ottosson. (Bilden är beskuren.)

Kurs: Att skriva om natur
Göteborg 13-14 november 
 
Det skrivs mycket om natur, men hur når orden både
hjärna och hjärta? 13-14 november håller CNV i
samarbete med Thomas Öberg återigen den
efterfrågade kursen Att skriva om natur. 
Detta är kursen för alla som på något sätt skriver om
natur i sin verksamhet: skyltar, trycksaker och webb.
Kursen hålls på Göteborgs Naturhistoriska museum.
 
Läs mer och anmäl dig här.

Nordisk lärobok på gång 
 
Den nordiska samverkansgruppen för naturvägledning
är en grupp kollegor med nationellt ansvar för
utbildning och utveckling av naturvägledning med
koppling till naturvård från Sverige, Norge, Finland och
Danmark. Just nu arbetar gruppen med stöd från
Nordiska ministerrådet med ett projekt där forskare,
praktiker och utbildare från hela Norden tillsammans
skriver en lärobok i naturvägledning. Boken har särskilt
fokus på aktiviteter som bidrar till delaktighet, ägarskap
och engagemang hos deltagare - naturvägledaren i
rollen som facilitator. Boken planeras för utgivning på
samtliga nordiska språk och publiceras 2019. CNV
projektleder.

På gång för naturvägledare 
 
- NCK:s vårkonferens: Platsens betydelser, 7-8 februari, Östersund. 
- CNV-workshop: Film för naturvägledare, 22-23 mars, Uppsala.
- Interpret Europes konferens om natur- och kulturvägledning, 23 - 26 mars, Kőszeg, Ungern.
- CNV-seminarium: Naturupplevelser och hälsa, 14-15 maj, Östergötland.
- NAI:s internationella konferens om natur- och kulturvägledning, 16-20 april, Reims, Frankrike.
- Tankesmedja för friluftsliv 2018, 18-19 april, Stockholm.
- CNV 10 ÅR! Jubileumskonferens, 8-9 oktober, Ultuna.
- CNV-kurs: Att skriva om natur, 13-14 november, Göteborg. 
 

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

CNV:s sida 
Följ CNV på Facebook
genom att "gilla" oss där. Då

CNV:s sida 
Följ CNV på LinkedIn. Då får
du nyheter löpande från oss.
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får du nyheter löpande från
oss. 
 
Se sidan här

 
Se sidan här

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

Gå med i gruppen 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!

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

Gilla naturen 
Tävlingen är genomförd.
Alla tävlingsbidrag och
läromedlet hittar du på
webbplatsen. Läs om
utställningen på
Naturhistoriska riksmuseet
här.
 
Läs mer om Gilla naturen
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 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 meddela oss det via e-
post. Avprenumeration från detta nyhetsmejl sker alltså via e-post till cnv@slu.se.
 
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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