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Yttrande över Förslag till certifieri ng av naturguider
Skogsstyrelsen har erbjudits möjligheten att kommentera och föreslå
förbättringar av Förslag till certifiering av naturguider. Skogsstyrelsen ser
positivt på iden att kvalitetssäkra naturguider, då det är ett sätt att både
försäkra sig om att kunden får vad hen förväntar sig, och att verksamheten
bedrivs uthålligt.
Skogsstyrelsen gillar att förslaget inte bara utgår från utbildning, utan också
lämplighet och praktik. Det blir intressant att se hur lämpligheten kommer att
mätas så att det sker transparent och så objektivt det är möjligt.
Skogsstyrelsen har några förtydliganden som är möjliga att göra:
Förslaget kan förtydligas när det gäller vilka som är branschen och hur
föreningen kan vara säkra på att certifieringen rar acceptans och genomslag.
Förslaget saknar frågeställningen kring avtal med markägare. Ett avtal
minskar risken för konflikter och kan öka chansen att påverka hur skogen
sköts. I vissa fall är det helt nödvändigt, till exempel när slitage kommer att
uppstå eller när upplevelsen har starka behov av att skogens sköts på ett
väldigt speciellt sätt. Att inte ha ett avtal kan göra det svårt att utveckla en
lyckad besöksverksamhet på det sätt som entreprenören tänker sig.
Förslaget saknar tydlighet kring kompetens om funktionsnedsättningar och
tillgänglighetsanpassning. Har ben kunskap att utveckla guidningen om
besökaren är blind eller har svårt att ta sig fram.
Förslaget kan förtydligas kring vilken utbildning som behöver intygas. Som
det nu är formulerat kan man dels tolka det som att det bara är HLR som är
obligatorisk och dels tolka det som att man ska ha en utbildning där HLR är
en del. Olika naturguider behöver olika kompetens. En naturguide som sysslar
med grottbesök behöver en annan kompetens än den som leder fjällturer
vintertid. Tänk igenom om det också ska tydliggöras i certifieringskraven.
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Skogsstyrelsen tackar för möjligheten att lämna synpunkter och önskar lycka
till i den fortsatta utvecklingen.
I ärendet har enhetschef Dan Rydberg varit beslutande och handläggare Sofia
Blomquist varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även
Verks
tsutvecklare Ragnar Spross deltagit.
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