
 
 
Nytt från CNV - 11 oktober 2021

Visa webbversion | Skicka vidare | Prenumerera | Skriv ut |

|

Vitamin N – hur natur och
naturvägledning kan bidra till
bättre hälsa 
 
Webbinarium 10 november kl 09 - 12. 
 
Med avstamp i aktuell forskning kring naturkontakt och
folkhälsa undersöker vi hur man kan utforma aktiviteter
och naturvägledning som bidrar till hälsa och
välmående. 
 
Lyssna till erfarenheter från Gröna Rehab av Eva-Lena
Larsson på Göteborgs botaniska trädgård. Ta del av
forskning från Anna María Pálsdóttir, docent i
landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi och
Ann Dolling, forskare vid SLU med fokus på hälsa och
vistelse i skogsmiljöer. Dessutom blir det
erfarenhetsutbyte om naturvägledning och hälsa
mellan deltagarna. Kostnadsfritt. begränsat
deltagarantal. Läs mer och anmäl dig här senast 5
november. 
 
Webbinariet genomförs i samarbete mellan
Friluftslivets år 2021 och SLU Future One Health.

Workshop om nationalpark i
Nämdöskärgården 
 
CNV stöttar Naturvårdsverket i arbetet med
förberedelse för de planerade nationalparkerna i
Bästeträskområdet på Gotland och i
Nämdöskärgården. Som underlag för arbetet ordnar vi
webbinarier för alla som vill vara med och påverka
berättelserna om områdenas värden –
naturturismföretag, föreningar, boende och andra
intresserade. I september har vi träffat aktörer i
Bästeträsk och nu i oktober är det dags för
Nämdöskärgården. 
 
Läs mer och anmäl dig här om du har kunskap om
Nämdöskärgården.

Naturvägledning i
klimatkrisens tid 
 
Möt författaren och klimatkorrespondenten Erika
Bjerström som har skrivit boken Klimatkrisens Sverige
– så förändras vårt land från norr till söder. Därefter
kommer vi att diskutera hur vi som naturvägledare kan
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kommunicera om klimatkrisen på ett sätt som når fram
och varken är förlamande eller undanglidande utan
snarare engagerande. 
 
Välkommen på Gökotta med CNV 23 nov kl 08:15–
09:30. Anmäl dig här!

Kommande planeringskurs 
 
1-5 november hålls en kurs i att planera
naturvägledning, för besöksmål som naturområden och
muséer. Certified Interpretive Planner heter kursen och
är i enlighet med Interpret Europes utbildningskoncept.
Detta blir den första gången som kursen hålls i Norden.
Kursen hålls på engelska i Trysil i Norge. 
 
Läs mer om den här.

Årets naturvägledning 2021 
 
Var finns Sveriges bästa naturvägledning just nu? 
Välkommen med en nominering 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 delas ut i två kategorier:
- Naturvägledning med guide
- Självguidande naturvägledning
 
Vi på CNV hoppas och tror att 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!
Senast den 7 november.

Europeisk konferens om
naturvägledning 
 
1-4 oktober hölls Interpret Europes digitala konferens.
CNV deltog och tog del av många intressanta
presentation och diskussioner. Ett övergripande tema
för konferensen var hur naturvägledning och
interpretation kan bidra till att återstarta
besöksnäringen efter pandemin och att man då får en
ännu tydligare koppling till platsen, lokalbefolkningen
och hållbarhet. Läs här om några av höjdpunkterna på
konferensen. 
 
Mot betalning går det fram till 31 oktober att ta del av
inspelade presentationer på konferensen. Man anmäler
sig då till konferensen här.

Strapatsrik CIG-kurs i Norge 
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Certified Interpretive Guide (CIG) är en femdagarskurs
för dig som vill utvecklas i din roll som guide. Läs Per
Bengtsons reportage från en utbildningsvecka i Norges
fjordlandskap som bjöd på iskalla bad och många
utvecklande erfarenheter. CIG-kursen handlar inte
främst om lära sig att förmedla kunskap, utan snarare
väcka känsla och nyfikenhet för naturen och
kulturlandskapet – och använda den magi kan uppstå i
mötet med en plats eller ett fenomen. 
 
Läs mer om kursen här

Sinnesrika guidningar 
 
I Malmö pågår en intressant utbildning av
naturvägledare med kognitiva funktionsvariationer. Läs
om när CNV deltog på en inspirationsträff i september
för att delta i kognitivt tillgänglig guideverksamhet och
för att diskutera hur konceptet ska kunna utvecklas. Vi
fick lära oss om projekten Sinnesbad och Blå lådan
samt om Vattenverkstaden.
 
Läs mer här.

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.
 
Olika månadsteman lyfter olika aspekter av friluftslivet
under friluftslivets år: Under sommaren har temat i juni
varit Äta ute, i juli Sova ute och i augusti Jag har aldrig
med utmaningen att testa nya upplevelser. I september
var 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.
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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!
 
20-21 oktober. Fortbildningsdagar i tidsresans pedagogik. Nationellt centrum för kulturarvspedagogik. Jamtli,
Östersund.
 
28 oktober. CNV-limniska och marina nätverken bjuder in till nätverksträff där vi ställer frågan: Hur jobbar ni
med naturvägledning i vatten?
 
9-10 november. Forum för naturturism – nationellt mötesforum för natur- och ekoturismföretagare. Siggesta
gård, Värmdö.
 
10 november. CNV-webbinarium: Vitamin N - om naturvägledning och psykiskt välmående 
 
11 november. CNV-limniska och marina nätverken bjuder in till konferens, Att sprida ringar på vatten 2021. 
 
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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