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Sammanfattning 
Centrum för naturvägledning (CNV) välkomnar förslaget till nytt arbetsområde för den 
föreslagna nya myndigheten för samtid, historia och livsmiljö. CNV kan fungera som en 
samverkanspartner för kulturområdets myndigheter när det gäller att utveckla informativa 
och pedagogiska verktyg och insatser som bidrar till diskussionen kring miljö- och livstils-
frågor och i förlängningen till en hållbar utveckling.   
 
Om CNV 
CNV är en mötesplats för alla som arbetar med att förmedla kunskap om och väcka känsla 
för naturen och kulturlandskapet. Verksamheten når en bred målgrupp engagerade inom 
fältet. I vårt nätverk finns närmare 400 medlemmar, exempelvis naturumpersonal, kom-
munekologer, forskare, museilärare, ekoturismarrangörer och naturskolelärare. Mer infor-
mation om CNV, se www.cnv.nu. 
 
Våra synpunkter 
Vi ser att det finns stort behov av metodutveckling och möjligheter till samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan natur- och kulturinstitutioner inom området publika och peda-
gogiska perspektiv. Under CNVs första verksamhetsår har en kartläggning av naturvägled-
ning i Sverige gjorts. Genom telefonintervjuer och en webbenkät har erfarenheter, öns-
kemål och behov hos dem som arbetar med naturvägledning samlats in. I den rapport om 
Naturvägledning i Sverige som publiceras i juni 2009, är några av slutsatserna att naturväg-
ledare idag saknar information om vilka som arbetar inom angränsande fält, saknar över-
blick av vad som pågår i landet och internationellt, har behov av metodutveckling kring 
programverksamhet/besökarupplevelse och söker forum för utbyte av erfarenheter.  
 
Vi noterar särskilt utredningens förslag om att ett viktigt arbetsområde för den nya myn-
digheten är att samordna befintliga idéer, verksamheter och tillgångar för att få ut mer 
effekt av dem, framförallt inom kulturområdet men även mellan kultur- och naturområdet 
och att få till stånd samarbete mellan kultur- och miljöområdet. Det föreslagna arbetsområ-
det överlappar till vissa delar CNVs uppdrag.  
 
CNVs placering vid Sveriges lantbruksuniversitet, med närhet till både forskning och ut-
bildning inom angränsande områden som miljökommunikation, berikar verksamheten. 
CNV är tillsatt för att ha överblicksansvar inom och utom landet. CNV ingår och deltar i 
nordiska och internationella nätverk. Dessa perspektiv kan göra verksamheterna inom både 
kultur- och naturinstitutionerna rikare. 
 
 
 
Sven-G Hultman, ordförande  


