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Yttrande angående ”Myndigheten för miljön” 
(SOU 2008:62) 

 
Centrum för naturvägledning (CNV) finns sedan i mars 2008 på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i 
Ultuna genom överenskommelse mellan Naturvårdsverket och SLU. CNV yttrar sig härmed om den 
del av utredningen Sou 2008:62 där överväganden om ansvar för friluftsfrågor tas upp (11.3.4). 
 
CNV har som nystartad centrumbildning ett uppdrag att verka som ett kunskaps- och 
kompetenscentrum inom området naturvägledning. Naturvägledning innefattar alla slags aktiviteter 
som underlättar för människor att utveckla sin känsla för och kunskap om naturen. Naturvårdsverkets 
inrättande av CNV är ett led i arbetet med att öka tillgängliggörandet av natur och naturupplevelser 
för allmänheten.  
 
De aktörer CNV har uppdragits att arbeta gentemot finns främst hos företag, myndigheter och ideella 
organisationer. Inrättandet av CNV svarar mot ett ökat intresse för naturvägledning både från 
offentliga aktörer inom naturvårdssektorn, hos de ideella organisationerna och hos många småföretag 
som på olika sätt arbetar med människors naturupplevelser. Det ökade intresset är till viss del en följd 
av att den sociala dimensionen i naturvården lyfts fram i naturvårdspolitiken men också av ett ökat 
intresse för svensk  natur som en tillgång för turism och upplevelser och ökat engagemang för 
miljöfrågor i stort. 
 
Naturvårdsverket har idag som enda myndighet ett ansvar för friluftslivet inskrivet i sin instruktion 
Naturvård och friluftsliv hör starkt samman och det finns behov av en aktiv friluftspolitik för att 
säkerställa de värden som utgör grunden för friluftsliv och att värna om förutsättningarna för 
friluftslivet. Naturvägledning är en av dimensionerna i arbetet med friluftsfrågor och t ex förmedling 
av kunskap om allemansrätten som nämns i  utredningen är ett av naturvägledningens uppdrag. Det är 
olyckligt att de personella resurser verket har för arbetet med friluftsliv i takt med ett ökat intresse och 
relevans i samhället i stort minskat de senaste åren.  
 
Utredaren föreslår att ”regeringen gör en översyn av ansvarsfördelning och strategier för 
genomförandet av friluftspolitiken” för att tydliggöra Naturvårdsverkets roll. CNV välkomnar 
en utredning då det är angeläget att arbetet med friluftsfrågorna ges alla förutsättningar att 
bedrivas så effektivt som möjligt. 

Vänliga hälsningar 
 
 
 
Eva Sandberg,  
Föreståndare CNV 
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