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Friluftslivets värden – i kommunala planer
och program
Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelsen kommer att
informera om verktyg för kartläggning och planering för
friluftsliv. Folkhälsomyndigheten berättar om friluftslivets
betydelse för hälsa och hur tillgång till närnatur påverkar.
Finspång, Smedjebacken och Skellefteå är kommuner som
har kartlagt friluftsområden, de kommer att berätta om sina
erfarenheter både från själva kartläggningsarbetet och om de
effekter man har uppnått med hjälp av resultatet från
kartläggningen.
Var: World Trade Center Stockholm
När: 11 april kl. 10.00 – 16.00
Vem: Kommuner som är intresserade att komma igång med
att göra en kartläggning av friluftsområden och/eller en
kommunal friluftsplan.
Anmälan: Sista anmälningsdag 26 mars.
Nedan finns länk till anmälan:
https://dinkurs.se/59492

Information och frågor: För vidare information kontaktar du:
Naturvårdsverket
Ulrika Karlsson ulrika.karlsson@naturvardsverket.se
Länsstyrelsen
Dalarna henny.sahlin@lansstyrelsen.se
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Gävleborg jennie.wahlborg@lansstyrelsen.se
Jämtland goran.gabling@lansstyrelsen.se
Norrbotten viktoria.bystedt@lansstyrelsen.se
Södermanland maria.rolf@lansstyrelsen.se
Värmland fredrik.berg@lansstyrelsen.se
Västerbotten thomas.pettersson@lansstyrelsen.se
Västernorrland jean.esselström@lansstyrelsen.se
Västmanland mikael.proos@lansstyrelsen.se
Västra Götaland sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se;
robert.andersson@lansstyrelsen.se
Östergötland susanne.karlsson@lansstyrelsen.se;
hanna.hoglund@lansstyrelsen.se
Örebro peder.eriksson@lansstyrelsen.se
Stockholm benjamin.billet@lansstyrelsen.se
Uppsala marta.alsen@lansstyrelsen.se;
martina.dernroth@lansstyrelsen.se

Preliminärt program
10.00 Välkommen!
Betydelsen av utevistelser
Genom att synliggöra förutsättningar för friluftslivet stödjs människors
möjligheter att vistas i naturen, vilket är det övergripande målet med
regeringens friluftspolitik. Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten.
Synliggöra friluftslivets värden
Värderingen av områden utifrån möjligheter att utöva friluftsliv kan stärka
friluftslivets intressen och status i förhållande till andra intressen och
markanspråk? Erfarenheter från pilotkommunerna.
Metod för kartläggning av friluftsområden
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Kartläggningen av områden för friluftsliv, ett av flera underlag för
kommunernas arbete med planer och program. Naturvårdsverket.
Kommunala friluftsplaner
Om en kommun har eller ska göra en friluftslivsplan är det naturligt att
kartläggningen ingår i den. Naturvårdsverket.
Hur går man tillväga?
Exempel på hur pilotkommunerna arbetat med metoden.
Diskussion och verkstad utifrån metodens olika delmoment. Kommuner som
deltar tar med ett kartunderlag över en tätort och omgivande naturområden!
15.45 Avslutas av dagen

