Det här nyhetsbrevet är till för att tipsa och
sprida information om vad som är på gång
inom friluftsliv i Dalarna. Hoppas att du
hittar inspiration och kunskap som du har
nytta av. Sprid gärna vidare information till
dina kontakter.
Till detta nummer har jag lagt till flera nya
kontakter. Får du detta för första gången
och har några funderingar kontakta gärna
mig (se kontaktuppgifter nedan).
Ut och njut!
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 fram metoden (se nedan). Jag
återkommer så snart datumet för
Sundsvall/på webben är spikat. Inbjudan
till seminariet i Stockholm skickar jag per
epost. Det är alltså samma innehåll
respektive dag. Är din kommun på gång
att göra en grön plan/friluftsplan/jobba mer
övergripande och strategiskt med
friluftsliv då ska du ta chansen att vara
med!

Naturvårdsverket och budget
2019
Ingen har väl missat att budgeten för naturvård
och miljö drastiskt minskat för 2019. Några
effekter av det är följande:
Det blir inget Friluftslivets år 2020,
Naturvårdsverket och Svenskt friluftsliv hoppas

11 april Stockholm

dock att det kan bli en satsning 2021.

9 april (prel) Sundsvall alt
webbenarium

Inga nya LONA medel kommer att beslutas för
2019. Redan beslutade projekt fortlöper dock.

Två nya/reviderade vägledningar är på

Håll Dalafjällen Rent

Två nya/reviderade vägledningar är på
väg inom samma tema. 1. för kommunal
friluftslivplan och 2. kartläggning av
friluftsliv.

Håll Dalafjällen Rent
Länsstyrelsen tillsammans med Håll Sverige
Rent har startat upp ett arbete kring skräp i
fjällen.Vi upplever en ökad nedskräpning i våra

Läs mer här!

fjäll och ser att vi behöver en gemensam insats.
Alla stora turistaktörer och kommunerna

Läs mer här om frluftsplan!

kommer hålla en workshop i mitten av mars för
att få fram åtgärder.

Vandringsleder
Det regionala arbetet fortsätter inom
Vandringslyftet. Nytt datum för träff i
nätverket är 13 mars i Leksand. Kontakta
mig om du inte fått inbjudan och är
intresserad.
Kommande möte i nationella nätverket för
låglandsleder kommer vara i Falun 1819
juni. Mer info på nästa regionala
nätverksträff.

Hälsa som drivkraft för hållbar
utveckling.
Nyligen hölls ett seminarium kring temat
Länsstyrelsen och Region Dalarna bjöd in. Ett
nytt spännande sätt att ta sig an
friluftslivsfrågor och miljöfrågor utifrån
hälsoaspekten. Ett helhetstänkt kring Hållbar
samhällsutveckling och Agenda 2030 målen.
Nu finns presenationer från dagen att kika på
om du missade eller vill läsa igen.
Läs mer här!

Tips!
Tankesmedja för Friluftsliv
Datum och tema klart för årets nationella
Tankesmedja för friluftsliv. Ett mycket
uppskattat event där många kommuner
och ideella organisationer möts och byter
erfarenheter. I år är konferensen 1617
maj i Kristianstad i Skåne. Temat är
Hållbart Friluftsliv.
Vore väldigt kul om fler från Dalarna

Har ni några tips? Ideer? Frågor? Eller

hänger med!

bara vill prata friluftslivsfrågor tveka

Mer info här!

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

Nyhetsbrev på webben!

Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare,

Numera ligger de här nyhetsbreven på vår

Naturvårdsenheten.

hemsida för den som vill dela vidare inom
sin organisation (dock med viss fördröjning
efter utskicket). Klicka på "Så arbetar vi i
Dalarna" vid länken nedan så kommer info

henny.sahlin@lansstyrelsen.se
0102250362

upp. Välj "Nyhetsbrev Friluftsliv i dalarna".
Läs mer här!

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?

Postman

