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Seminarium: Naturupplevelser
och hälsa i skyddad natur 
 
Välkommen till Röstånga och Söderåsens nationalpark
den 1-2 september. Vi ordnar ett praktiskt inriktat
seminarium om naturvägledning och den skyddade
naturens potential att bidra till folkhälsa. Seminariet
riktar sig till alla: förvaltare, föreningar och företag med
intresse för naturvägledning och hälsa och som
planerar att ordna eller redan ordnar aktiviteter i
skyddade naturområden. OBS Sista anmälningsdag är
24 juli men vi har bara ett fåtal platser kvar – först till
kvarn. 
 
Läs mer och anmäl dig här.
 

Seminarium: Naturvägledare
som stöttar skolan 
 
Välkommen till Stockholm, 26 november.
och ett seminarium där vi vill samla alla som vill stötta
skolan med rum för lärande och upplevelser i naturen. 
 
Vi fokuserar på hur naturvägledare kan samverka,
nätverka och stötta skolor i deras verksamhet. Hur kan
aktiviteter för skolan skräddarsys, anpassas till
kursplanerna och tillgängliggöras på webben? Goda
exempel från till exempel naturum och naturskolornas
verksamhet lyfts fram och diskuteras. CNV anordnar
seminariet i samarbete med Naturskoleföreningen. 
 
Anmälningsmöjlighet och program öppnar i september.
Boka datumet nu. Varmt välkomna!

Fortbildning när du vill 
 
Webbinarier spelas allt oftare in och är fantastiska
fortbildningsmöjligheter. Här tipsar vi om några: 
 
CNV:s webbinarier för Sveriges nationalparker spelas
in och kan ses av alla intresserade i efterhand. Några
(av många) teman: att nå nya målgrupper; natur- och
kulturstigar; planering; och innovativ teknik.
 
Europarcs webbinarier om till exempel att
kommunicera för att uppnå ett särskilt syfte och
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skyddad naturområden som naturliga hälsocenter.
 
Tankesmedjan för friluftsliv hölls i år som ett halvdags
webbinarium med sju föredrag och presentation av
Årets friluftskommun. Ämnen som tas upp är till
exempel natur och hälsa, ekosystemtjänster, regional
utveckling och flera exempel på kreativa samarbeten.

Tipsa om innovativ
naturvägledning i coronatid! 
 
Våren är ju högsäsong för naturvägledare, men i år har
många aktiviteter fått ställas in - eller göras på ett
annorlunda sätt. Många kreativa lösningar har sett
dagens ljus under pandemin. Flera naturum har stängt
eller begränsat öppethållande, men satsar istället på
mer verksamhet ute i naturen, där det ju också är
historiskt många besökare nu. Naturvägledning via film
eller livestreaming är större än någonsin. 
 
Ett av många exempel är projektet Natur till folket, ett
samarbete mellan BirdLife Sverige, Länsstyrelsen i
Kalmar län och naturumen på Öland, med stöd av
Postkodstiftelsen. 
 
Vi vill uppmuntra alla naturvägledare att dela med er av
era erfarenheter. Hur jobbar du/ni under coronatiden?
Vad kan vi ta med oss in i framtiden? Dela dina
berättelser! Antingen på Facebook-sidan
Naturvägledare i Sverige eller i mejl till cnv@slu.se.

Planera för naturvägledning i
LONA-projekt 
 
Om ni planerar LONA-projekt som har fokus på
naturvägledning kan CNV vara ert bollplank i arbetet
med att ta fram ansökan. CNV kan svara på frågor
kring naturvägledning i alla dess former (naturstigar,
guidning, utställningar med mera).
 
Välkommen att höra av dig genom att skicka e-post till
CNV med en beskrivning av projektet och era frågor. 
 
Läs mer om naturvägledning i LONA-projekt.

Naturvägledarnas
naturläsning 
 
I förra numret av Naturvägledaren tipsade vi om
sommarläsning från oss på CNV. Nu planerar vi en
uppföljare med flera och andra böcker som inspirerat
och varit användbara för dig som naturvägledare. 
 
Tema är valfritt! Kanske något av Åsa och Mats
Ottosson som just släppt sin nya bok om varför vi mår
så bra i natur: Närmare naturen (se bilden)? Last child
in the woods av Richard Louv? Eller standardverket för
utomhuspedagoger: Friluftslivets pedagogik av Sandell
med flera? Barnböcker som på ett klurigt sätt berättar
om naturen kan vara guldgruvor för naturvägledare.
Carl von Linné, Tomas Tranströmer eller Kristina Lugn?
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Tipsa om de böcker som varit viktiga för just dig som
naturvägledare! Ta sommaren på dig. Alla som svarar
deltar i utlottningen av ett fint bokpaket från CNV! Skriv
till oss på cnv@slu.se senast den 30 september.

Rubrik 
Fler aktiviteter på vår webbplats och i CNV:s kalendarium.
 
1-2 september. CNV-seminarium: Naturupplevelser och hälsa i skyddad natur. Söderåsens nationalpark 
OBS: Ett fåtal platser kvar.
 
8-9 september. EUROPARC-konferensen, är det årliga evenemanget för alla som arbetar i Europas skyddade
naturområden. Konferensen kommer att hållas via internet.
 
10 september. CNV universitetskurs: Naturvägledning för yrkesverksamma. Kursträffar i Uppsala 10-11
september och 3-4 december. Första träffen kan bli delvis digital - info skickas till alla anmälda. 
 
15 september. Omvärldskoll: naturupplevelser. Trendanalysföretaget Kairos future bjuder in till omvärldskoll.
 
14-16 oktober. Inspirationsdagar i tidsresans metod på Jamtli i Östersund
 
4-5 november. Riksantikvarieämbetets höstmöte
Riksantikvarieämbetets höstmöte ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”
 
9-10 november. Forum för naturturism För femte året i rad arrangeras Forum för naturturism för natur- och
ekoturismföretagare. Djurönäset på Värmdö.

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
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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 
 

        
 

SLU Centrum för naturvägledning, CNV • slu.se/cnv
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