Det här nyhetsbrevet är till för att tipsa och
sprida information om vad som är på gång
inom friluftsliv. Hoppas att du hittar
inspiration och kunskap som du har nytta
av. Sprid gärna vidare information till dina
kontakter.
GOD JUL OCH GOTT NYTT
FRILUFTSLIVS ÅR!!
Så här dagarna efter att Riksdagen röstat
igenom en budget för 2019 som innehåller
rejäla nerdragningar på naturvård och
friluftsliv så känns det lite dystert. Men vi
får se vad det kommer innebära i praktiken
framöver.
Hoppas ni alla får en skön ledighet över
helgerna och att ni njuter av att vara ute i
naturen.
mvh Henny Sahlin

På gång just nu:
Kartläggning av friluftsliv
och Friluftsplan
Många av er lyssnade på Smedjebackens
kommun på den Regionala Tankesmedjan
och om det arbete de gjort med att
kartlägga friluftsliv. Under 2019 kommer
flera inspirerande möten att genomföras
för att lyfta metoden, hittills endast inbokat
datum i södra Sverige. Det finns även
framtaget information som stöd till att ta
fram en friluftsplan för en kommun.
Läs mer här!
Läs mer här om frluftsplan!

Vandringsleder

Terrängkörningslagen ses över
Det blir ofta en diskussion kring
Terrängkörningslagen och det motoriserade
friluftslivet. Nu jobbar Naturvårdsverket med
den frågan man ser både över själva
lagstiftningen men sammanställer också
information om hur djur och växtliv och övrigt

Det regionala arbetet fortsätter som jag
tidigare berättat om.

friluftsliv påverkas. Har ni synpunkter och
exempel så hör av er direkt till
Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har tagit initiativ till att
ansvara för träffar för Låglandsleds
nätverket, vilket innebär träffar för alla som

Läs mer här!

jobbar med vandringsleder nedanför
fjällen av lite längre karaktär. Kommande

Seminarium om Hälsa, miljö
och hållbar utveckling

möte i nätverket kommer vara i dalarna
1819juni.

Friluftslivsenkät från
Naturvårdsverket

Den 5 februari i Falun genomförs ett
seminarium som knyter ihop miljö och folkhälsa.
Det är en del i det Agenda 2030 arbete som
Länsstyrelsen genomför, i detta sammanhand
med Landstinget/Regionen. I länken hittar ni

Nyligen skickade Naturvårdsverket ut årets
enkäter till samtliga kommuner i landet.

program och anmälningssidan.

Enkäten handlar om hur kommunen
arbetar med friluftsliv och ligger sedan till

Läs mer här!

grund för priset "Årets friluftskommun".
Glöm inte svara på den!

Tips!
Friluftslivets år 2020
Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverket har
börjat förbereda för ett Friluftslivets år
2020. Under 2019 kommer planering
pågå. Jag återkommer med mer
information men så länge finns en del
information på Svenskt Friluftslivs
hemsida.
Mer info här!

Har ni några tips? Ideer? Frågor? Eller
bara vill prata friluftslivsfrågor tveka
inte att kontakta mig.

Nyhetsbrev på webben!
Numera ligger de här nyhetsbreven på vår
hemsida för den som vill dela vidare inom
sin organisation (dock med viss fördröjning
efter utskicket). Klicka på "Så arbetar vi i

Kanske du har nåt fint foto från ert
projekt? Eller vill kanske tipsa om ett bra
exempel på arbete kring friluftsliv?

Dalarna" vid länken nedan så kommer info
upp. Välj "Nyhetsbrev Friluftsliv i dalarna".

Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare,
Naturvårdsenheten.
henny.sahlin@lansstyrelsen.se

Läs mer här!

0102250362
Länsstyrelsen Dalarna vxl: 01022 50 000
Med anledning av den nya lagenGDPR:
Så här hanterar Länsstyrelsen
personuppgifter.

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet...
Vill du tipsa en vän?

