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Hej alla naturvägledare 
 
Hoppas att vårljuset inspirerar och att ni ligger i startgroparna inför vårens naturguidningar och andra aktiviteter! Vi
hoppas särskilt att ni som jobbar inom den statliga naturvården håller humöret uppe - 2019 kunde börjat bättre.
Den statsbudget (M + KD) som röstades igenom i riksdagen i december innebar att den statliga naturvården på
några veckor skulle anpassa sig till ett nästan halverat anslag. Det drabbar i praktiken inventeringar,
reservatsbildningar, anläggning av leder, skydd av hotade arter, de lokala naturvårdssatsningarna, satsningen på
Friluftslivets år 2020 och mycket annat. De nationella projekten med våtmarksrestaureringar och naturnära jobb,
där många nyanlända och långtidsarbetslösa gjorde ett fint jobb med praktisk naturvård i skyddad natur, fick
avbrytas tvärt. Hos oss på CNV blir tre heltidstjänster två 2019 (ett föräldravikariat tillsätts inte). Det innebär att vi
måste prioritera hårt och att vi har fått tacka nej till flera frågor om samarbeten. Tråkigt tycker vi. Men ni kan ändå
se fram emot nya aktiviteter från CNV under året! Vi arbetar till exempel vidare med natur- och hälsotemat, en kurs
som ger möjlighet att blir Certified Interpretive Guide, ett projekt med naturvägledning i skog (vi återkommer om
det) och mycket annat - läs mer nedan och följ oss på Facebook! 
 
Eva Sandberg, 
Föreståndare Centrum för naturvägledning, CNV.

Kompetensutveckling för
guider 
 
Än finns några platser kvar på guideutbildningen
Certified Interpretive Guide. Kursen för dig som vill
spetsa din kompetens inom interpretation, guideteknik
och planering. Här lär du dig att reflektera över
guidesituationen och får nya verktyg för att genomföra
guidningar som verkligen berör besökaren. Du testar
dina nyvunna kunskaper direkt på plats genom att
guida dina kurskamrater.
 
Kursen innehåller två träffar i Uppsala, 8-10 maj samt
22-23 augusti. Under kursen blandas föreläsningar,
övningar och hemuppgifter. 
 
Kursdeltagare som godkänns blir Certified Interpretive
Guide enligt Interpret Europes standard.
 
Sista anmälningsdatum är 14 april.
 
Läs mer och anmäl dig här.
 

Håll datumen:
Naturvägledning och hälsa 
 
CNV anordnar två seminarier om naturvägledning och
hälsa tillsammans med SLU:s forskningsplattform
Framtidens djur, natur och hälsa. Båda seminarierna
kommer att ha inslag av praktisk naturvägledning.
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Därtill kommer forskning, goda exempel från Sverige
och Europa, samt erfarenhetsutbyten. Det första hålls i
Söderåsens nationalpark 20–21 maj, med inriktning
mot skyddad natur som resurs för naturvägledning om
hälsa. På Nordens ark 2-3 oktober diskuterar vi
vidare hur natur, inklusive djur, kan användas i
naturvägledning för hälsa. Utförligt program och länk till
anmälan kommer inom kort. 
 
Läs mer om naturvägledning och hälsa på CNV:s
webbplats.

Naturvägledning för
yrkesverksamma 
 
Tionde året för vår universitetskurs Naturvägledning för
yrkesverksamma (3 hp)! Anmälan är öppen på
www.antagning.se till och med 15 april.
 
På kursen får du analysera och diskutera
naturvägledning med kollegor från olika branscher,
samt reflektera över din roll som naturvägledare med
hjälp av föreläsningar, litteratur, seminarier och egna
hemuppgifter. 
 
Kursträffar sker i Uppsala 12-13 september och 5-6
december och ges av CNV i samarbete med
Avdelningen för miljökommunikation vid SLU.
 
Läs mer här.

En fråga från CNV till nätverket… 
 
Pratar du med dina besökare om hotet mot den biologiska mångfalden, artutdöende, hur vi människor är
beroende av andra arter? Vad det betyder för framtiden? Eller önskar du att du kunde göra det på ett bra,
bättre, nya eller olika sätt? På sätt som inspirerar till positiva handlingar kanske? Det är inte en busenkel
uppgift tänker vi och funderar på hur CNV tillsammans med CBM, Centrum för biologisk mångfald, kan hjälpa.
Vad skulle du som naturvägledare behöva som stöd för att kunna naturvägleda om det här på bästa sätt? Är
det material du behöver - en handledning, kurs, idébank, filmer? Något helt annat? Hur går dina funderingar?
Låt oss gärna veta! Maila cnv@slu.se.

Handbok om naturvägledning 
 
Nu finns en innehållsrik handbok för planering och
genomförande av naturvägledning i skyddade natur-
och kulturområden. Boken är framtagen av CNV på
uppdrag av och i samarbete med Naturvårdsverket.
Även om den främst fokuserar på skyddade områden,
är de tankegångar och arbetssätt som beskrivs
tillämpbara på naturvägledning i allmänhet. 
Vi hoppas handboken ska inspirera till aktivt och
kreativt arbete med naturvägledning. 
 
Beställ eller ladda ned handboken på
Naturvårdsverkets webbplats.

Tankesmedja för friluftsliv 
 
CNV är en av medarrangörerna för den årliga
Tankesmedjan för friluftsliv. I år äger den rum i
Kristianstad 16-17 maj. Temat är "Det hållbara
friluftslivet". Välj mellan flera spännande utflykter i
denna aktiva friluftskommun och ett stort antal
intressanta seminarier och workshops inom ämnet.
CNV ordnar en workshop på temat Naturvägledning i
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den brukade skogen. 
 
Bilden är från tankesmedjan då den hölls i Örebro, som
också satsat mycket aktivt på stadsnära friluftsliv.
 
Läs mer och anmäl dig på Naturvårdsverkets
webbplats.

Inspiration och föreläsningar 
 
Missade du CNV:s konferens Naturvägledning för
framtiden i höstas? Vill du höra keynoteföreläsningarna
igen? Inspireras av vinnaren och alla nominerade
bidrag i tävlingen om Sveriges mest inspirerande
naturvägledning?
 
Nu finns inspelningar med Claes Svedlindh, Mary Alice
Arthur, Rebecka Le Moine och Carol Ritchie på CNV:s
webbplats. Du kan också se alla presentationerna i ett
svep (spellista på youtube).
 
Läs mer om vinnaren och alla nominerade bidrag i
tävlingen om Sveriges mest inspirerande
naturvägledning.
 
 
 

På gång för naturvägledare 
 
Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktivitet. Fler aktuella händelser hittar du i kalendariet på vår
webbplats.
 
- 1-2 april. Konferensen Djur natur hälsa 2019. Stockholm.
- 12-13 april. Lär dig berätta! Kurs i storytelling. Stockholm. 
- 8 maj-23 augusti. CNV: Guidekursen Certified Interpretive Guide. Uppsala.
- 15-16 maj. Tankesmedja för friluftsliv. Kristianstad.
- 20-21 maj. CNV-seminarium Naturvägledning och hälsa I. Söderåsens nationalpark. Mer info kommer.
- 22 maj. Biologiska mångfaldens dag. 
- 31 maj-3 juni. Interpret Europes konferens Engaging with Diversity. Sarajevo. 
- 29-30 augusti. Ute är inne - utomhuspedagogikens konferens. Jönköping.
- Sep - dec. CNV-universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma. SLU Ultuna.
- 2-3 oktober. CNV-seminarium Naturvägledning och hälsa II. Nordens ark. Mer info kommer.

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
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naturvägledare. 
 

Gå med i gruppen här!

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

Gilla naturen 
Skolmaterial för åk 4-6 om
att upptäcka, uppskatta och
uppmärksamma barnens
natur. 
 
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 nyhetsmejl 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 slu.se/cnv
 

 
Dela detta nyhetsmejl med andra 
 

        
 

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