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Tävling: Sveriges mest inspirerande naturvägledning 
 
Det pågår 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. Naturvägledningen förtjänar mer
uppmärksamhet! Nu vill vi ha din hjälp att hitta Sveriges mest inspirerande naturvägledning. 
 
CNV lanserar en tävling där du är välkommen att nominera naturvägledning som gör skillnad! 
 
Priset till de tio bästa bidragen är uppmärksamhet och möjligheten att inspirera kollegor i hela landet. Vinnaren
kommer att presenteras vid CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober.

 
Tävlingsbidragen kommer att bedömas utifrån:
 
- i vilken utsträckning naturvägledningen bidrar till att
skapa engagemang för natur och naturvård
 
- hur naturvägledningen bidrar till positiva
naturupplevelser, fördjupad kunskap, reflektion, aha-
upplevelser, dialog och delaktighet. 
 
Sista dag för att nominera är 31 augusti.
 
Läs mer om tävlingen och nominera här:
www.slu.se/nvl-tavling

 
Vi på CNV hoppas och tror att presentationen av vinnare och finalister kan inspirera och motivera till mer och
vidareutvecklad naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många. Tillsammans kan vi sprida goda exempel
och inspirera varandra.

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
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utbyte med kollegor. 
 
Läs mer och anmäl dig här (begränsat deltagarantal).

Kursen Naturvägledning för
yrkesverksamma 
 
Universitetskursen Naturvägledning för
yrkesverksamma ges för nionde året av CNV i
samarbete med Avdelningen för miljökommunikation
på SLU. Cirka 120 naturvägledare har gått kursen
hittills. Kursträffar sker 13-14 september och 6-7
december i Uppsala, med mellanliggande
hemuppgifter. På kursen får du analysera och diskutera
naturvägledning med kollegor från olika branscher, och
reflektera över din roll som naturvägledare med hjälp
av litteratur, seminarier och egna arbeten.
Läs mer här 
 
Kursen är öppen för anmälan tills den blir fulltecknad.
Anmäl dig på www.antagning.se.

Vi kommer snart behöva ditt godkännande 
Du kommer inom kort få en förfrågan från CNV om att få fortsätta skicka information till dig. Håll utkik efter den.
Bakgrunden till utskicket är att GDPR, den nya dataskyddslagen, träder i kraft 25 maj.

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
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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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