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Älgen i rummet den 28 januari
- om konsten att kommunicera
allemansrätten 
 
Under Friluftslivets år 2021 är naturvägledningen
kanske viktigare än någonsin. Vi inleder året med ett
seminarium som fokuserar på konsten att
kommunicera allemansrätten med alla nya besökare i
naturen. Och hur vi kan bidra till att de som bäst
behöver det får fina upplevelser, men också kunskap
om rättigheter och skyldigheter. Seminariet lyfter
innovativa exempel, berättar om nya forskningsresultat
och inspirerar till kommunikation som leder till
engagemang och förändring. .
 
Mer info och anmälan här. 

Hjälp CNV att utvecklas -
svara på vår enkät 
 
Vi har skickat ut en enkät till vårt nätverk – det vill säga
till dig och andra personer som är intresserade av
naturvägledning och prenumererar på våra
nyhetsutskick. Dina synpunkter är viktiga för oss så vi
är mycket tacksamma om du besvarar enkäten. 
 
Om du har börjat fylla i enkäten utan att slutföra så kan
du fortsätta där du var genom att gå in via enkätlänken
igen. 
 
Har du har frågor eller problem med enkäten? Hör av
dig till oss på cnv@slu.se.
 
Länk till enkäten.. 

Naturvägledarnas bästa
naturläsning - dela med dig! 
 
Du glömmer väl inte att dela med dig av dina bästa tips
på läsning till vårens temanummer om böcker som
inspirerat och varit användbara för dig som
naturvägledare. Tack för alla tips vi fått hittills! 
 
Ett aktuellt boktips från oss är Klimatkrisens Sverige av
Erika Bjerström.En bok som kopplar kunskap om
klimatförändringar till vad som händer i vår svenska
natur, från Skånes sandstränder till stigande
trädgränser i fjällen. Erika Bjerström, som är SVTs
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klimatkorrespondent, intervjuar forskare och skildrar
vad som pågår just nu, med ett patos som går tillbaka
till hennes bakgrund som fältbiolog. Given läsning för
alla naturvägledare som vill fylla på med kunskap,
engagemang och få många bra uppslag att ta med i
naturvägledning!
 
Dela med dig av vilka böcker som är/varit viktiga för
just dig som naturvägledare! Alla som svarar deltar i
utlottningen av ett bokpaket från CNV! 
 
Skriv till oss på cnv@slu.se senast 31 dec.

Friluftslivets år 2021 
 
CNV är en av många organisationer som deltar i
firandet av Friluftslivets år 2021.
 
Året samordnas av Svenskt Friluftsliv i samarbete med
Naturvårdsverket. Invigning 23 januari. 
 
Hör av dig om du vill veta mer! 
 
Eller besök webbsidan Luften är fri!

Kalendarium 
 
26 november. CNV:s seminarium Naturvägledning som stöttar skolan. I samarbete med Naturskoleföreningen.
Digitalt. 
 
9 december CNV och HaV: Digital träff limniska nätverket om naturum Vattenriket och Färnebofjärden 
 
23 januari Invigning av Friluftslivets år 2021 (pågår en vecka!)
 
28 januari CNV och Naturvårdsverket:: Älgen i rummet - om konsten att kommunicera allemansrätten 
 
2-4 februari 
Riksantikvarieämbetets ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”
 
Se ytterligare kalendariehändelser i CNV:s kalendarium.

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

Grupp för
naturvägledare
Välkommen att ansluta dig
till LinkedIn-gruppen
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finns Facebook-gruppen
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

"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 
 

        
 

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