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Välkommen till Gökotta med CNV 
 
- Vi vill ha fler möjligheter att ses och utbyta erfarenheter om naturvägledning!
 
Det var ett tydligt budskap från alla er naturvägledare, friluftssamordnare, naturturismföretag,
utomhuspedagoger och andra som svarade på den enkät vi på CNV skickade ut i slutet av förra året. Efter
ett år av möten på skärmarna längtar vi efter att träffas på riktigt på plats i naturen. Men pandemin pågår
och det har blivit allt lättare att ses digitalt. Vi testar därför att bjuda in till ett rad tillfällen med digital
morgonträff "Gökotta med CNV". 
 
En gökotta är per definition en tidig vårlig fest i det gröna med förhoppning att få höra många fåglar sjunga. Vi ses
med kaffekoppen i högsta hugg på onsdagar, ungefär en gång i månaden, mellan 8.15 och cirka 9.30. Varje tillfälle
inleds med en kort föreläsning som följs av samtal i mindre grupper. Vi avrundar gemensamt. Vill du vara med?
Läs mer och boka in datumen redan nu! 
 
Vi ser fram emot att ses! Eva, Katrin, Anders, PerB och PerS

Naturvägledarnas hemliga
knep, 17 mars 
 
GÖKOTTA MED CNV kl 8.15-9.30: Många
naturvägledare har metoder och tips för hur man kan
engagera grupper i naturen, som förtjänar att spridas
mer. Under detta morgonwebbinarium lyfter vi några
metoder, diskuterar och delar med oss av idéer. Var
med och bidra och inspireras – och ta del av det
tipsmaterial vi sammanställer till Friluftslivets år.
Välkommen!

Naturvägledning i brukad
skog, 21 april 
 
GÖKOTTA MED CNV kl. 8.15-9.30: Denna morgon
fokuserar vi på naturvägledning i det allemansrättsligt
tillgängliga, brukade skogslandskapet. Oavsett vilken
utgångspunkt man har, är det angeläget att fler
människor får en relation till naturen och landskapet.
Hur kan skogsägare och andra i skogssektorn
välkomna allmänheten ut i den brukade skogen genom
naturvägledning? Vad finns det att berätta om där? Hör
mer om det perspektivet, som CNV utforskat i ett
projekt under 2019-20 med stöd av Skogssällskapet.
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Hur tänker vi naturvägledare
kring tillgänglighet, 2 juni 
 
GÖKOTTA MED CNV kl 8.15-9.30: Har du funderingar
kring naturvägledning för personer med
funktionsnedsättning? Vad behöver man tänka på? Vad
är det som behöver vara tillgängligt? Den här
sommarmorgonen får vi lyssna på och diskutera med
två personer som bedrivit tillgänglig naturvägledning
under många år. Välkommen!

Digitala hjälpmedel för
naturvägledning, 18 augusti 
 
GÖKOTTA MED CNV kl. 8.15-9.30. Digitala
hjälpmedel kan förhöja både tillgänglighet och lärande
hos deltagarna. Möjligheterna är många, men vilka
lösningar finns? Vad fungerar och vad bör man tänka
på? På detta morgonwebbinarium får vi efter en kort
presentation diskutera med varandra utifrån våra
erfarenheter på detta område.

Älgen i rummet - nu kan du se
hela seminariet! 
 
Ett av CNV:s bidrag till Friluftslivets år 2021 är
seminariet om konsten att kommunicera
allemansrätten, som vi och Naturvårdsverket
genomförde i slutet av januari. Intresset var så stort att
vår server blev överbelastad när betydligt fler än de
540 anmälda (närmare bestämt 760 personer) anslöt
till den digitala sändningen. 
 
Nu finns hela seminariet och mycket annat intressant
att läsa om allemansrätten för naturvägledare
tillgängligt online. 
 
Här hittar du dokumentationen. 
 

Naturinspiratör och
Friluftskompis 
 
Friluftslivets år invigdes med pompa och ståt i slutet av
januari. I februari var månadstemat
#inspiratörfriluftsliv där friluftsorganisationer,
naturum och enskilda personer inspirerade andra att
hitta ut i naturen.
 
Nu i mars är temat #friluftskompis. Fler skulle komma
ut i naturen om de hade någon att vara där med.
Under mars uppmanas vi att ta med oss en kompis ut i
naturen. 
 
Läs mer om naturinspiratörer och friluftskompisar på
Luften är fri! 
 
Tanken med Friluftslivets år är att uppmärksamma
friluftslivets alla möjligheten och få fler att upptäcka det.
Särskilt de som ännu inte hittat ut fast de skulle vilja.
Under parollen ”Luften är fri” kan vi alla hjälpas åt att
sprida inspiration för friluftsliv och närhet till naturen. 
 
Vi på CNV är glada över att Naturvårdsverket stöttar en
nysatsning på vår tidigare kampanj mot skolan, "Gilla
naturen", som del i friluftslivets år.
Naturskyddsföreningen har tagit på sig att ge
kampanjen nytt liv under 2021. Vi på CNV finns med i
bakgrunden, stöttar och hejar på!

På gång för naturvägledare 
 
Under Friluftslivets år finns många aktiviteter som kan vara av intresse. Håll koll på allt som händer
landet runt på kampanjens hemsida luftenarfri.nu!
 
 
-3 mars Webbinarium: Hur blir man en riktig friluftskompis? Varför behöver man en friluftskompis? Ta del av
erfarenheter från personer som jobbat mycket kring detta. 
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-11-12 mars SEMINAR Digital Technology and Heritage - Challenges and Issues. Digitalt seminarium. 
 
-17 mars GÖKOTTA med CNV: Naturvägledarnas hemliga knep.
 
-17-18 mars Flora och faunavårdskonferensen. Årets träffpunkt för naturvårdare. Temat är Biologisk mångfald
på agendan - dags att agera.
 
-23 mars SLU Skog och hälsa webbinarieserie. Inspirationsföreläsningar om skog och människors hälsa.
 
-24-25 mars Adventure Elevate. Digital conference focused on moving the industry forward with a regenerative
eye in order to build healthy and future-proof tourism. 
 
-20 april SLU Skog och hälsa webbinarieserie. Inspirationsföreläsningar om skog och människors hälsa.
 
-21 april GÖKOTTA med CNV: Naturvägeldning i brukad skog. Program och mer information kommer. 
 
-27-28 april CNV:s och Naturvårdsverkets inspirationsdagar inför LONA-ansökan. Kom och inspireras av
pågående eller avslutade LONA-projekt. Få stöttning, coachning och ta tillfälle att diskutera det ni är
intresserade av i mindre grupper. 
 
-18 maj SLU Skog och hälsa webbinarieserie. Inspirationsföreläsningar om skog och människors hälsa.
 
-2 juni GÖKOTTA med CNV: Hur tänker vi naturvägledare kring tillgänglighet?
 
-15-17 juni Ulos – Ut – Out!: ett internationellt storevenemang kring utomhuspedagogik. Nurmes, Finland.
 
-16-19 augusti 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and
Protected Areas - MMV10 Lillehammer, Norge
 
-18 augusti GÖKOTTA med CNV: Naturvägledning och digital teknik. Program och mer information kommer.
 
-1-4 oktober Europeisk konferens om naturvägledning. Interpret Europe Conference: Recreating tourism
through heritage interpretation. Spanien.
 
-4-8 oktober EUROPARC-konferens 2021. The key annual event for nature professionals in Europe!
Leeuwarden i Nederländerna
 
-20-21 oktober Fortbildningsdagar i tidsresans pedagogik. Tema ”Uppväxtvillkor, omvårdnad och folktro – för
de allra yngsta”. Jamtli, Östersund
 
-14-18 mars 2022 11th World Environmental Education Congress. Building Bridges. Prag.
 

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!

 
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.
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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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