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Tid för ny inspiration 
Det har varit en ännu en intensiv sommar med många nya besökare i naturen. Snart lugnar det ner sig lite för
naturvägledare runt om i landet. Men först väntar de kanske finaste månaderna för att röra sig i och upptäcka natur
- september och oktober. Och så är besök från skolklasser på gång i naturum och naturskolor. Vi på CNV är glada
att satsningen Gilla naturen! med läromedel och inspiration för mellanstadiet är igång igen - denna gång med
Naturskyddföreningen som motor. Läs mer om det nedan och glöm inte din egen kompetensutveckling.
Välkommen till våra seminarier och kurser och under hösten! 

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? Välkommen till en
inspirerande presentation med Paul Henningsson och
möjlighet till samtal och nätverkande vid morgonkaffet.
Läs mer och anmäl dig här!
 
Missa inte att kolla runt bland alla användbara tips på
CNV sidor om digitala verktyg för naturvägledning. 
 
 
Foto: Anna Shvets (surfplatta), Andy Wilson/Getty
(gök) 

Årets naturvägledning 2021 
 
Fram till 7 november kan du skicka in nomineringar till
utmärkelsen Årets naturvägledning.
 
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.
 
Utmärkelsen kommer delas ut i två kategorier:
- Naturvägledning med guide
- Självguidande naturvägledning
 
Vi på CNV hoppas och tror att utmärkelsen och
presentationen av vinnare och finalister ska inspirera
till mer och ännu bättre naturvägledning i Sverige.
Utmärkelsen delas ut vid Friluftslivets års konferens i
Åre 6-7 december. 
 
Läs mer och nominera naturvägledning här!

Tankesmedja för friluftsliv 7-8
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september 2021 - online 
 
Det är glädjande att se de senaste årens ökade
intresse för friluftslivet och naturen. Myntets baksida är
trängsel, nedskräpning och överfulla parkeringar.
 
Vid årets Tankesmedja för friluftsliv jobbar vi med sex
olika fall som speglar olika utmaningar för att vi ska
kunna fortsätta vara många i naturen. En ny arbetsform
för Tankesmedjan. Det blir också föreläsningar,
kvällsaktiviteter och som vanligt, prisutdelning till
Sveriges friluftskommun. 
 
CNV är aktivt involverade i planeringen av smedjan
och det är tydligt hur viktiga naturvägledare är för att
möta friluftslivets utmaningar. Din röst behövs på
smedjan. Anmäl dig redan idag! 
 
Läs mer på CNV:s webb. Utförligt program och länk till
anmälan finns hos Naturvårdsverket. För att läsa mer
om fallen eller utmaningarna, gå direkt till webbplatsen
Luften är fri (Friluftslivets år). 
 
Anmäl dig här senast 5 september! 
 

Utenavets webbinarium 12 okt
 
Den 12 oktober kl 9-12 arrangerar Utenavet, som är
samarbetsnätverket för utomhusbaserat lärande, ett
webbinarium inom Friluftslivets års temamånad Lära
ute. På webbinariet kommer organisationerna i
Utenavet (Friluftsfrämjandet, Naturskoleföreningen,
CNV och Movium vid SLU, Linköpings universitet,
Jönköping University och Spetsa AB/Unitalent) att ge
var sin kort presentation kring frågan "Vad är de
viktigaste poängerna med lärande utomhus?". Det blir
förstås också tillfälle till frågor och diskussion. 
 
Läs mer om temamånaden Lära ute här. På denna sida
under rubriken Projekt finns Utenavets webbinarium
med. Länk till anmälan kommer inom kort på den sidan
och via CNV:s webb.

Naturvägledning och folkhälsa
webbinarium 10 november
Save the date! 
 
Är du intresserad av hur naturvägledning kan bidra till
att stärka välbefinnande och psykisk folkhälsa?
Välkommen till ett webbinarium onsdag den 10
november kl 10-12 där forskare och praktiker delar
med sig av sin kunskap och bjuder in till samtal på
temat. Bland annat deltar Eva-Lena Larsson redaktör
för antologin "Gröna Rehabs modell - vid
stressrelaterad ohälsa". 
 
CNV i samarbete med Friluftlivets år (se nedan) samt
SLU Future One health. Webbinariet är det femte och
sista i en serie. Läs om tidigare seminarier på tema
Naturvägledning och hälsa här.
 
Mer info och anmälan öppnar inom kort!

Mejla goda exempel på
kommunikation om föreskrifter
 
Har du stött på skyltar om regler och föreskrifter i
naturen under sommaren? Eller varit med på en
guidning med tema som förebygger konflikter? Har du
fått aha-upplevelser om motsättningar och olika
intressen. 
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Nu när allt fler hittar ut i naturen ökar trängseln i
populära områden och slitaget på en del platser blir
extra stort. Både kommuner, länsstyrelser och andra
aktörer försöker uppmärksamma regler, föreskrifter och
allemansrättens grundprinciper.
 
CNV vill lyfta fram 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.

Friluftslivets år – luften är fri! 
 
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
Initiativtagare är Svenskt Friluftsliv med stöd från
Naturvårdsverket. CNV medverkar naturligtvis.
 
Olika månadsteman lyfter olika aspekter av friluftslivet
under friluftslivets år: Under sommaren har temat i juni
varit Äta ute och i juli Sova ute. Under i augusti är
temat Jag har aldrig med utmaningen att testa nya
upplevelser. I september är temat Gilla friluftslivet och
start för skoltävlingen www.gillanaturen.se för
mellanstadiet. Under oktober är temat Lära ute som
har skolan i fokus. Den 6–7 december kommer
konferensen Luften är fri i Åre att knyta ihop
Friluftslivets år och diskutera framtiden.

Gilla naturen 2021 –
fototävling för mellanstadiet 
 
Under friluftslivets år nylanserar
Naturskyddsföreningen i samarbete med CNV
www.gillanaturen.se – en samlingsplats för inspiration
till lärande om och i naturen för skolan. På
gillanaturen.se samlas försla på lektioner i vardagsnära
natur. Mellanstadieklasser kan också vara med och
tävla med sina bästa tips för att #måbrainaturen,
#lärainaturen eller #hjälpanaturen. 
 
Tävlingen pågår under september och oktober och fina
frilufts-kit till klassen ligger i potten! 
 
Läs mer på www.gillanaturen.se

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!
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15 september. GÖKOTTA med CNV: Digitala verktyg för naturvägledning.
 
17-18 september. Fortbildningsdagar med Sveriges Turismutbildningar. Tema: Besöksnäring i förändring. 
 
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.
 
9-10 november. Forum för naturturism – nationellt mötesforum för natur- och ekoturismföretagare. Siggesta
gård, Värmdö.
 
10 november. CNV-webbinarium om naturvägledning och psykisk folkhälsa SAVE the date
 
6-7 december. Luften är fri – konferens om Friluftslivets år 2021 och framtidens friluftsliv. Åre.
 
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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