
 
 
Nytt från CNV - mars 2020

Skriv ut | Visa webbversion | Prenumerera | Skicka vidare

Mer natur i vardagen 
 
Vi tog en promenad ned mot Fyrisån häromdagen. En av de där första riktiga vårdagarna när himlen är hög, gäss
och tofsvipor sveper in över Uppsalaslätten och någon har hört sånglärkan för första gången. En man med
tubkikare stod vid en liten våtmark. Där satt den, kungsfiskaren, med sin blåskimrande fjäderdräkt alldeles stilla
och kände in vårluften. Naturvägledning behöver ibland inte vara längre bort än en lunchpromenad. Bjuder den inte
på kungsfiskare(!) så kan koltrastens första strofer räcka långt. Naturen finns ofta där, alldeles runt hörnet, om vi
bara söker upp den. Och våren är på gång. Kanske en liten tröst när vi alla nu påverkas av Coronavirusets
framfart. 
 
Just nu är det förstås osäkert vad som kan genomföras av utbildningar och aktiviteter den närmaste tiden. Men
något av det som planeras kan du läsa om nedan. I år satsar vi lite extra på naturvägledning i LONA, den lokala
naturvårdssatsningen. Hör av dig om du jobbat med ett projekt du tycker vi ska lyfta fram. På Tankesmedja för
friluftsliv håller vi workshops på tema natur och hälsa och så lanserar vi ett material om naturguideutbildning för
nyanlända. Något som är nytt är att vi (liksom många andra verksamheter på SLU) bytt namn för att tydliggöra att
vi är en del av universitetet. Från årsskiftet är vårt officiella namn SLU Centrum för naturvägledning. 
 
Eva Sandberg, föreståndare SLU Centrum för naturvägledning

Seminarium: Naturupplevelser
och hälsa i skyddad natur 
Röstånga, 1-2 september.
 
Välkommen till ett praktiskt inriktat seminarium om
naturvägledning och den skyddade naturens potential
att bidra till folkhälsa. Seminariet riktar sig till alla med
intresse för naturvägledning och hälsa, och som
planerar att ordna eller redan ordnar aktiviteter i
skyddade naturområden. 
 
CNV anordnar seminariet på uppdrag av
Naturvårdsverket och i samarbete med Söderåsens
nationalpark och SLU:s forskningsplattform Framtidens
djur, natur och hälsa. Det ingår i arbetet med
varumärket Sveriges nationalparker.
 
Läs mer och anmäl dig här.
 
Årets tema för Nationalparkernas dag, 24 maj, är natur
och hälsa! Läs mer.

Möt CNV på Tankesmedjan 
Djurönäset, 28-29 april.
 
CNV är medarrangör för Tankesmedja för friluftsliv, i år
med tema Ett rikt friluftsliv. Bland annat kommer vi att
hålla tre workshops: 
- Natur, djur och hälsa: Praktiska verktyg för att visa
effekter av naturvistelse.
- Hälsopedagogiska gruppaktiviteter i naturen – hur gör
man?
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- Utbildning av flerspråkiga naturvägledare för ökad
integration och fler målgrupper. Här lanserar vi också
ett nytt utbildningsmaterial som blir tillgängligt gratis för
kommuner med flera. 
 
Vi ser fram emot att träffa många naturvägledare och
andra intresserade på plats!
 
Läs mer och anmäl dig senast 30 mars.

Uppskjuten: Interpret Europes
konferens 2020 
Haapsalu, Estland.
 
Observera att årets Interpret Europe-konferens har
blivit skjuten på framtiden på grund av Corona-
situationen i Europa. Har du redan anmält dig, så finns
information om hur du avbokar på konferensens
webbplats. I och med detta så har vi även skjutit på
den träff för nordiska vägledare som planerades i
samband med konferensen.
 
Det finns idag inga nya konferensdatum fastställda,
men vi ser förstås fram emot att läget ska förbättras
och att vi får anledning att återkomma om detta!
 
Mer information på konferensens webbplats.

Naturvägledning för
yrkesverksamma 
Uppsala, ht 2020.
 
Nu kan du anmäla dig till CNV:s populära
universitetskurs Naturvägledning för yrkesverksamma
(3 hp). 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 10-11 september och 3-4
december. Kursen ges av CNV i samarbete med
Avdelningen för miljökommunikation vid SLU. Anmälan
görs på www.antagning.se senast 15 april.
 
Läs mer om kursen på CNVs webbplats.

Fortsatt uppdrag om limnisk
pedagogik 2020 
 
CNV har 2020 fått fortsatt uppdrag av Havs- och
vattenmyndigheten att bygga upp ett nationellt nätverk
inom limnisk pedagogik. Uppdraget är en del av
regeringens arbete för en hållbar utveckling inom havs-
och vattenfrågor. Arbetet startade i november 2019
med en workshop där 50 inspirerade personer
diskuterade hur vi kan jobba tillsammans. Intresset för
ett nätverk för samverkan och utbyte är stort och vi är
glada att kunna fortsätta arbetet även i år.
 
Kom gärna med i nätverket, skriv till
katrin.jones.hammarlund@slu.se. 
 
Här finns resultaten från workshopen.

På gång för naturvägledare 
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Fler aktiviteter på vår webbplats och i CNV:s kalendarium.
 
- 22-23 april. Flora- och faunakonferensen, Uppsala. 
- 28-29 april. Tankesmedja för friluftsliv. Djurönäset.
- UPPSKJUTEN: 8-11 maj. Interpret Europe-konferens. Haapsalu, Estland.
- 22 maj. Biologiska mångfaldens dag. Hela landet.
- 24 maj. Nationalparkernas dag. Hela landet.
- 9-11 juni. Ulos – Ut – Out! 2020: ett internationellt storevenemang kring utomhuspedagogik. Nurmes, Finland.
- 1-2 september. CNV-seminarium: Naturupplevelser och hälsa i skyddad natur. Söderåsen
- 4 sep-10 dec. CNV-högskolekurs: Naturvägledning för yrkesverksamma. Uppsala.

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

 
Hälsningar,
SLU Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från SLU 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 avprenumerera från detta
nyhetsbrev via e-post till cnv@slu.se.
 
Läs mer om naturvägledning på slu.se/cnv.
 
Läs om hur dina personuppgifter hanteras inom ramarna för verksamheten vid Centrum för naturvägledning, CNV,
vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
 

 
Dela detta nyhetsmejl med andra 
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