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Glad sommar och Årets naturvägledning 
 
Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? Nu kan du nominera kandidater till utmärkelsen Årets
naturvägledning 2021. Vi vill ha massor av förslag på personer, aktiviteter och verksamheter som bidrar till att
utveckla naturvägledningen i Sverige. Fram till 7 november är du välkommen med din nominering. Utmärkelsen
kommer att delas ut i samband med Friluftslivets års slutkonferens i Åre 6-7 december. 
 
CNV hälsar glad sommar med en havstulpanstretch! Per Bengtson hjälpte till att hålla pausgympa på
Världshavsdagen 8 juni, en konferens som arrangerades av Formas. Pausgympan är inte bara ett sätt att få lite
energi under digitala möten utan också ett sätt att få insikt i havstulpanens märkliga liv. 
Testa stretchen här. Gör den gärna utomhus och nära vatten. 
 
Glad midsommar önskar vi på CNV!
 
Anders, Eva, Katrin, Per B och Per S

Årets naturvägledning 2021 
 
Vi tar emot nomineringar om naturvägledning som
bedrivs utomhus. Du kan nominera både din egen och
andras naturvägledning. En jury hjälper oss att utse
vinnarna.
 
Pris kommer delas ut i två kategorier:
- Naturvägledning med guide
- Självguidande naturvägledning
 
Vi på CNV hoppas och tror att vinnaren och
presentationen av vinnare och finalister ska inspirera
till mer och ännu bättre naturvägledning i Sverige.
Priset delas ut vid Friluftslivets års konferens för att
betona naturvägledningens stora betydelse i
friluftslivet. 
 
Läs mer och nominera naturvägledning här!

Tankesmedja för friluftsliv 7-8
september 2021 
 
Tankesmedjan för friluftsliv, den årliga träffpunkten för
alla friluftsengagerade i Sverige, äger rum 7-8
september. Smedjan blir digital i år, men i full storlek
och med ett nytt arbetssätt, där vi i workshops kommer
att diskutera problem och lösningar i verkliga fall runt
om i landet och i olika landskapstyper. Det blir också
föreläsningar, kvällsaktiviteter, prisutdelning för
Sveriges friluftskommun och någon uteaktivitet. 
 
Boka dagarna nu! Detaljerad inbjudan med
anmälningsmöjlighet publiceras på Naturvårdsverkets
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webb före midsommar. 
 

Gökotta 15/9: Digitala verktyg
för naturvägledning 
 
Digitala verktyg kan förhöja både tillgänglighet och
lärande hos deltagarna. Möjligheterna är många. Hur
kan du som naturvägledare använda digitala lösningar
så att de anpassas till målgruppen? Detta
morgonwebbinarium innehåller en inspirerande
presentation med Paul Henningsson och möjlighet till
samtal och nätverkande. Välkommen!
 
Läs mer och anmäl dig här!
 
Foto: Anna Shvets (surfplatta), Andy Wilson/Getty
(gök) 

Naturvägledning för
yrkesverksamma 2021 
 
CNV:s populära universitetskurs Naturvägledning för
yrkesverksamma (3 hp) är ännu öppen för anmälan. På
kursen får du analysera och diskutera naturvägledning
med kollegor från olika branscher, samt utvecklas i din
roll som naturvägledare med hjälp av föreläsningar,
litteratur, seminarier och egna hemuppgifter.
 
Kursträffar sker i Uppsala (eller digitalt beroende på
coronaläge) 16-17 september och 2-3 december.
Kursen ges av CNV i samarbete med Avdelningen för
miljökommunikation vid SLU. Anmäl dig snarast på
www.antagning.se för att ha chans att komma med. 
 
Läs mer om kursen på CNVs webbplats.
 

Oväntad mat på oväntad plats
 
Bjud en vän på picknick på en fin och oväntad plats.
Fotografera och var med i tävlingen Oväntad mat på
oväntad plats! 
 
Detta är en uppmaning från CNV för att inspirera fler
att komma ut till fina platser i Uppsala län. Ät mat med
koppling till landskapet och ta med en vän som inte
varit på platsen tidigare. Fotografera det hela och delta
i en tävling med dina bilder. CNV har tillsammans med
regionala aktörer skapat en digital utflyktslåda med
tävlingen samt inspiration på utflyktsmål och recept.
Detta är ett regionalt initiativ för Friluftslivets år ”Luften
är fri”, som i juni har temat ”Äta ute”. Lådan innehåller
också tips om ätliga vilda växter som smaksättare eller
dekoration. 
 
Läs mer här om utflyktslådan och tävlingen.
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Naturvägledning och
planering för många besökare
 
CNV efterfrågar goda exempel på hur naturvägledning
används för att kommunicera föreskrifter och förebygga
konflikter i skyddad natur. Det kan gälla olika sorters
naturvägledning, som guidning, skyltar och appar. E-
posta tips till cnv@slu.se. 
 
Ett intressant webbinarium "Planera för naturbesökare"
hölls i maj i regi av Västkuststiftelsen och
Länsstyrelsen Västra Götaland. Programmet var
inriktat på praktiska lösningar kring aktuella problem:
nudging för att ändra beteenden, åtgärder mot
nedskräpning, parkeringsproblematik, frågor kring
allemansrätten samt exempel från mycket välbesökta
platser och områden i Norge och Storbritannien. 
 
Ta del av de inspelade föredragen här. Obs ligger kvar
kort tid! 

Vägledning i nationalparker 
 
Just nu är vi på CNV involverade i arbetet med
planering av naturvägledning i Sveriges nationalparker.
Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län
jobbar vi med Ängsö nationalpark där en nysatsning
ska göras för besökare. Ängsö blev en av Sveriges och
Europas första nio nationalparker 1909.
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Länsstyrelserna arbetar samtidigt med de nya
nationalparkerna Bästeträsk på Gotland och övärlden
utanför Nämdö i Stockholms skärgård, i samverkan
med många aktörer. Parkerna planeras att invigas
2025. CNV bidrar särskilt kring naturvägledningens
betydelse för förvaltning, engagemang för
bevarandearbetet hos besökare samt utveckling av
upplevelsevärden för turism och friluftsliv. 
 
Foto: Lena Malmström, Länsstyrelsen Stockholm.

Friluftslivets år 2021 
 
CNV deltar i arbetet med Friluftslivets år för att lyfta
betydelsen av naturvägledning i friluftslivet. CNV är
med i flera av Friluftslivets års arbetsgrupper kring
allemansrätt, skola, skyddad natur med mera. 
 
Tanken med Friluftslivets år är att uppmärksamma
friluftslivets alla möjligheter och få fler att upptäcka
dem - 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.
 
Läs mer om Friluftslivets år här!
 
I juni är temat "Äta ute" - läs även om det i annan nyhet
här ovan!
 
 

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!
 
7-15 augusti. Västerhavsveckan. Aktiviteter längs hela västkusten och även online.
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16-19 augusti. 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and
Protected Areas - MMV10. Digital konferens med värdskap från Norge. 
 
15 september. GÖKOTTA med CNV: Digitala verktyg för naturvägledning.
 
17-18 september. Fortbildningsdagar med Sveriges Turismutbildningar. Tema: Besöksnäring i förändring. 
 
23 september - 14 oktober. Kurs: Gör vatten levande på film. Ansök här. För medlemmar i de limniska och
marina nätverk som samordnas av CNV och Havsmiljöinstitutet. 
 
1-4 oktober. Europeisk digital konferens: Recreating tourism through heritage interpretation. Interpret Europe. 
 
20-21 oktober. Fortbildningsdagar i tidsresans pedagogik. Nationellt centrum för kulturarvspedagogik. Jamtli,
Östersund.
 
21-22 oktober. Inspirationsdagar i tidsresans metod. Jamtli, Östersund. 
 
Se ett komplett kalendarium här. 

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 oss. 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, klicka här för avregistrering.
 
Läs mer om naturvägledning på slu.se/cnv.
 
Läs om hur dina personuppgifter hanteras inom ramarna för verksamheten vid SLU Centrum för naturvägledning.
 

 
Dela detta nyhetsmejl med andra 
 

        
 

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