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.

Hösten har varit intensiv och det är först
nu som ett nyhetsbrev hunnits med. Hör av
er om ni har funderingar kring friluftsliv
stort som smått /mvh Henny Sahlin

På gång just nu:
Regional Tankesmedja
Årets tankesmedan med temat "Grön
fysisk planering och tätortnära natur" är
genomförd. Det blev en väldigt bra dag,
många av er som var med var mycket
nöjda med upplägg och inspiration. Kul!
Arbetet med att underlätta för
allmänhetens vardaliga naturupplevelser,
dvs tätortnära är viktig! Hoppas vi kan
fortsätta inspirera varandra för att jobba
med detta. Bilden ovan är ett positivt
exempel som vi besökte under dagen,
Myran i Falun. (Klicka på "Så arbetar vi i
Dalarna" i länken nedan så hittar ni

Glöm inte ansökningar till
LONA!

information).

Vägledningen för LONA har uppdaterats och
kan laddas ner från Naturvårdsverkets

Läs mer här!

hemsida. Här finns även all information man
behöver för att ansöka. Välkommen med er
ansökan till Länsstyrelsen före den 1
december.

Projektet "Vandringslyftet
Dalarna"

Arbetet fortsätter. Den 26 september var
senaste mötet. Nu pågår arbete i en

Vid frågor kontakta Anki Alfredeen 010
2250312

mindre arbetsgrupp. Nästa större möte blir
preliminärt i februari. I MalungSälen har

Läs mer här!

ett samarbete mellan kommunen,
länsstyrelsen och Destination Sälen lett till

Vägledning Grön infrastruktur och

gemensamt satsning på två populära
vandrings/cykelslingor.
Mer info här!

friluftsliv
Ny vägledning har tagits fram. Den vänder sig
främst till länsstyrelserna men även andra
aktörer kan ha nytta av den.
Läs mer här!

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

Allemansrätten

inte att kontakta mig.

Naturvårdsverket fortsätter ha fokus på
Allemansrätten. Jag har berättat en del

Kanske du har nåt fint foto från ert

tidigare nu finns även webbenarium
tillgängligt för den som är intresserad. Det

projekt? Eller vill kanske tipsa om ett bra
exempel på arbete kring friluftsliv?

första är om juridik och allemansrätten.
Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare,
Mer info här!
Det har kommit en dom kring plockande av

Naturvårdsenheten.
henny.sahlin@lansstyrelsen.se
0102250362

lav. Läs mer här!
Länsstyrelsen Dalarna vxl: 01022 50 000

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
Dalarna" vid länken nedan så kommer info
upp. Välj "Nyhetsbrev Friluftsliv i dalarna".
Läs mer här!

Med anledning av den nya lagenGDPR:
Så här hanterar Länsstyrelsen
personuppgifter.

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

