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Interpretation på svenska 
 
Ambitionen att "göra skillnad" är något som förenar
vägledare i natur- och kulturarv över hela världen. Sam
Ham, tidigare gästprofessor på SLU, är en
internationell auktoritet inom det förhållningssätt till
kommunikation som kallas interpretation. Han har
skrivit en bok där han utifrån teori och praktik resonerar
om vad krävs för att också lyckas med det. CNV:s
översättning av boken: "Interpretation - kommunikation
som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur- och
kulturarv" går nu (äntligen!) att beställa från oss. Pris
400 kr (inkl. moms och frakt). 
 
Läs mer och beställ här.

Dina goda exempel! 
 
Sista chansen: CNV inventerar just nu naturvägledning
inom områdena tätortsnära natur och allemansrätt. 
 
Syftet är att ta fram ett underlag till framförallt
Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner för att
sprida information och utforma naturvägledning som
kan skapa engagemang för naturen och få fler att hitta
ut i den. Har du tips, idéer eller känner till personer
som vi bör kontakta? Tipsa oss! 
 
På vår webbplats finns mer information.

Gilla naturen: vinnarklassen
till Abisko 
 
Denna vecka är vinnarna i Gilla naturen-tävlingen,
klass 6 på Alviksskolan, Luleå, i Abisko nationalpark.
De kommer att besöka naturum, fjällvandra, bada i
Torne träsk och mycket mer. Följ klassens äventyr på
instagram: @Gilla_naturen!
 
Gilla naturen-tävlingen genererade över 200 bidrag,
där elever i åk 4-6 berättade om sina favoritplatser i
naturen och varför de bör finnas kvar om 50 år. Till och
med den 30 september kan du se Gilla naturen -
utställningen på Naturhistoriska riksmuseet i
Stockholm. Du kan också se finalisternas bidrag här.
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Bästa naturvägledningen 
 
Det finns massor av bra naturvägledning i Sverige.
Guidningar, utställningar, naturstigar, innovativa appar
och mycket annat som sänker trösklar och visar
människor ut i och in i naturen. Den förtjänar mer
uppmärksamhet! Vi vill ha din hjälp att hitta Sveriges
mest inspirerande naturvägledning. 
 
Nominera naturvägledning som gör skillnad senast 31
augusti
 
Vinnaren presenteras vid CNV:s konferens
Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober.

Naturvägledning för framtiden
- konferens 8-9 oktober 
 
Välkommen till Uppsala och CNV:s 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 föreläsare som
Mary Alice Arthur, story activist från USA, Carol
Ritchie, EUROPARC Federation, som talar om vikten
av kommunikation i skyddad natur och potentialen i
europeiskt samarbete, och Claes Svedlindh,
Naturvårdsverket, om naturvägledningen i den svenska
naturvården. Dessutom Rebecka LeMoine, Årets
miljöhjälte 2017. En rad spännande workshops och
interaktiva övningar ger möjligheter till fördjupning och
utbyte med kollegor. 
 
Läs mer och anmäl dig här senast 12 september.

Workshop: Gemensam sak 
 
Att engagera människor i till exempel naturvård, klimat-
och miljöfrågor kan vara svårt. Workshopen
Gemensam sak presenterar resultat från
socialpsykologisk forskning om hur värderingar styr
våra beteenden och vårt engagemang. Kunskapen blir
ett användbart verktyg i kommunikation med olika
målgrupper och för att uppnå verksamhetens mål och
syfte. Workshopen leds av Pella Thiel och anordnas av
Svenska djurparksföreningen i samarbete med CNV.
26 november, SLU Ultuna.
 
Till information och anmälan. (Begränsat
deltagarantal.)

Kurs: Att skriva om natur 
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CNV arrangerar för sjätte gången denna populära kurs.
Under två halvdagar i Göteborg får du utveckla din
förmåga att skriva bra texter som fångar den
naturintresserade allmänheten. Denna kurs håller vi
tillsammans med Thomas Öberg och Göteborgs
naturhistoriska museum.
13-14 november, Göteborg. 
 
Till kursinformation och anmälan.

Naturvägledning om klimatet 
 
Vilken roll kan naturvägledare spela när det gäller att kommunicera, förklara, engagera i klimatfrågor? Om du
missade förra numret av CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren, så hittar du det på vår webbplats. Möt
psykologen Maria Ojala som forskat på klimatoro, Per Holmgren, koldioxidbantaren Staffan Lindberg och andra
röster från vårt nätverk som hjälper oss fundera på hur vi kan prata om klimatförändring i naturvägledning.
 
Läs Naturvägledaren 1/2018: Naturvägledning om klimatet.

CNV:s sida 
Följ CNV på Facebook
genom att "gilla" oss där. Då
får du nyheter löpande från
oss. 
 
Se sidan här

CNV:s sida 
Följ CNV på LinkedIn. Då får
du nyheter löpande från oss.
 
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 
Elever i mellanstadiet
berättar om platser i naturen
som de gillar. Se
utställningen på
Naturhistoriska riksmuseet.
 
Alla tävlingsbidrag och
läromedlet hittar du 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.
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Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
 

        
 

Centrum för naturvägledning, CNV • www.cnv.nu • Redaktör: Lena Malmström, 018-67 25 04.
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