
Regional tankesmedja för friluftsliv 

9:00   Incheckning och fika
9:45   Programmet startar



Dagens program
9.55   Nutid och framtid 
10:45 Paus 
11:00 Samtal med politiken
12:00 Lunch
12:50 Uteaktivitet med Håbo naturskola
13:30 Goda exempel från aktörer i länet
14:30 Fika
15:00 Friluftsliv för olika målgrupper
16.15 Avslutning och sammanfattning
16:30 Slut



Dagens arrangörer

• Martina Dernroth, Länsstyrelsen 
• Camilla Wessberg, Länsstyrelsen
• Camilla Winqvist, Länsstyrelsen
• Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen
• Emelie Runfeldt, Upplandsstiftelsen
• Anette Wass, Håbo kommun





Nutid och framtid ur ett 
friluftslivsperspektiv
Omvärldsbevakning och framtidsspaning.
Vilka trender ser vi och vad står friluftslivet inför?

Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning
Karolina Vessby, Upplandsstiftelsen
Martina Dernroth, Länsstyrelsen Uppsala län



Tänk på en egen stark 
friluftsupplevelse som du 
haft tidigt i livet.

Vad gjorde du – och var?
Vad är det som gör att upplevelsen 
sitter kvar än idag?

Tänk först själv i någon minut. 
Prata sedan med varandra 
och dela era upplevelser.



Friluftsvanor nu och 
(kanske) sen

- ett urval från undersökningar
före och under pandemin

Tankesmedja för friluftsliv
24 mars 2022

Martina Dernroth 



Vi i Uppsala län
..promenerar gärna i skog och mark för naturupplevelser.
Arbetar också gärna i trädgården eller har picknick eller 

grillar i naturen.
..tycker att möjligheter till friluftsliv är en viktig aspekt när 

vi väljer var vi ska bo.
..tycker att utomhusvistelse gör vardagen mer meningsfull 

och att friluftsliv är mycket positivt för vår hälsa
ändå är vi nästan sämst i landet på att vara ute under 

vardagar och helger.
..skulle vilja vara ute mer

men saknar tid, tillgång till lämpliga platser och sällskap. 

..känner oss trygga i naturen och ser den som en plats
där vi kan återhämta oss

men vi störs av nedskräpning och buller.
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Vilka har ändrat sina vanor?
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Kvinnor

Minskat Oförändrat Ökat

Män

Minskat Oförändrat Ökat

Vilka har ändrat sina vanor?



ÖKAT
Jogging och terränglöpning
Skateboard
Bad utomhus i sjö/hav
Pool/äventyrsbad
Snorkling och dykning
Paddling (kanot, kajak)
Geocaching
Vattenskoter
Bergsklättring
Meditation, yoga utomhus

Aktiviteter som ökat/minskat 2007-2018
MINSKAT
Nöjes- och motionspromenader
Stavgång
Cykling på vägar
Rullskridsko/inlines/rullskidor
Fritidsfiske
Solbad
Jakt
Trädgårdsarbete
Picknick/grillning i naturen
Studier av växter, djur och fåglar



Vanligt hinder i Uppsala län – att hitta en plats
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Framförallt så är det ju, upptäckt mer av mitt närområde och 
sen upptäckt lite såhär mysiga skogsstigar som man kanske inte 
ser på någon karta eller så.

Jag har upptäckt några dammar, jag har upptäckt några väldigt 

fina grönområden, ett par utsiktspunkter ganska nära till där 

jag bor. Friluftslivet har blivit ett sätt att umgås. Både att träffas i stans grönområden, träffa människor utomhus på det sättet. 
Och sen att bokklubben träffas ute till exempel, vi gör utflykter 
istället liksom. Så har det ju varit, att man har en social aktivitet 
inplanerad och så har den flyttat ut. Det finns för många människor där ute. "Min" skog är inte längre min. Där jag aldrig har träffat människor förut finns det nu någon bakom varannan krök.Det är liksom det här att de tätortsnära friluftslivsområdena 

… det liksom, görs mer och mer anspråk från olika grupper. 

Löpare, cyklister, ryttare. Folk som är ute och strövar i 

skogen, går med hunden. Det blir fler och fler och det ser jag 

som ett, ja, framtida problem liksom. 

Under pandemin…



Val av bostadsort

av svarande i Uppsala län anser att möjligheter till 
friluftsliv har påverkat deras val av bostadsort

(nationellt 47 %)

Av 25-44-åringar är siffran 56 %

39 % (2007) 51 % (2018)



Sammanfattning
• Vistelser i naturen har ökat under covid-19 pandemin, såväl på vardagar, som 

helger och längre ledigheter.
• Många berättar att de har börjat använda sina naturområden i närheten av 

bostaden som en följd av pandemin.
• De som aldrig eller sällan var ute i naturen innan pandemin har ökat sina 

vistelser i naturen mest (jämfört med de som tidigare var ute mer frekvent).
• Kvinnor har i betydligt högre utsträckning ökat sina vistelser i naturen till följd 

av pandemin jämfört med män.
• Uppsala län utmärker sig som ett län där många upplever en saknad av lämpliga 

platser. 
• I Uppsala län är möjligheter till friluftsliv en viktig aspekt när vi väljer var vi ska 

bo. Detta har blivit en ännu viktigare aspekt de senaste tio åren.



Friluftsliv 2018 Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor
https://www.naturvardsverket.se/om-
oss/publikationer/6800/friluftsliv-2018

Idrotten och friluftslivet under coronapandemin
https://www.mistrasportandoutdoors.se/Publikationer/

Rapporterna

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6800/friluftsliv-2018
https://www.mistrasportandoutdoors.se/Publikationer/


Kontakt
Martina Dernroth
E-post: friluftsliv.uppsala@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 32 35
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala

TACK!



Naturen som 
gemensam arena

Sju trender som 
påverkar friluftslivet



Naturen som 
gemensam 

arena
Allemansrätt

Tillgänglighet
Infrastruktur

Hållbarhet

Digitalisering
Naturrelation

Tribalisering

Sju trender som 
påverkar friluftslivet



Sju trender som 
påverkar friluftslivet

Naturen som 
gemensam 

arena

Digitalisering

Tribalisering

Allemansrätt

InfrastrukturTillgänglighet

Hållbarhet

Naturrelation

Förstå förändrade
villkor och använd
möjligheterna.

Intresselandskapet blir  
mer diversifierat och 
polariserat.

Systemstress kan  
urholka tilliten till 
allemansrätten.

Hårdare besökstryck och 
högre förväntningar kräver 
nya lösningar.

Friluftslivet är inte
tillgängligt för alla.
Urbanisering leder
till naturbrist.

Klimat- och naturkrisen 
hotar den biologiska 
mångfalden – och oss.

Längre fysisk och 
mental distans till 
naturen ger mindre 
omsorg.



Sju trender som 
påverkar friluftslivet

Naturen som 
gemensam 

arena

Förstå förändrade
villkor och använd
möjligheterna.

Tribalisering
Intresselandskapet blir  
mer diversifierat och 
polariserat.

Allemansrätt
Systemstress kan  
urholka tilliten till 
allemansrätten.

Infrastruktur
Hårdare besökstryck och 
högre förväntningar kräver 
nya lösningar.

Tillgänglighet
Friluftslivet är inte
tillgängligt för alla.
Urbanisering leder
till naturbrist.

Hållbarhet
Klimat- och naturkrisen 
hotar den biologiska 
mångfalden – och oss.

Naturrelation
Längre fysisk och 
mental distans till 
naturen ger mindre 
omsorg.

Digitalisering

Bygg broar, lyssna, verka 
för förståelse
och samverkan.

Allemansrätten är inte 
bara en rättighet utan 
också en skyldighet att 
inte störa och inte 
förstöra.

Tänk logistik, kanalisering
och kommunikation för att
påverka flöden.

Samhället har viktig roll att 
tänka och göra tillgängligt. 
Barns tillgång till 
vardagsnatur är central.

Planera för naturnyttor 
och biologisk mångfald.

Intresse och medvetenhet 
är på stark framväxt.
Hälsofrågor starkare än 
någonsin. Men vem fixar 
festen i skogen?

Var där människor är.
Hybridlivet är redan här.



Tips, läs rapporten:

Det svenska friluftslivet ur 
ett framtidsperspektiv
Kairos Future / Svenskt friluftsliv 2021



Tack!

Kontakt:
SLU Centrum för 
naturvägledning 
Per Bengtson 
per.bengtson@slu.se 
0709-46 88 51

Pssst: gå in på 
www.cnv.nu och 
skriv upp dig för 
CNV:s nyhetsmejl.

SLU Centrum för naturvägledning, CNV
– Kunskapscentrum och mötesplats för naturvägledning.

Naturvägledning syftar till
kunskap om och känsla för naturen.

mailto:per.bengtson@slu.se
mailto:.bengtson@slu.se
http://www.cnv.nu/




Samtal med politiken 

Inför valet 2022, hur resonerar politiken i vår region?

Samtalsledare Göran Enander, landshövding Uppsala län

Björn-Owe Björk, vice ordförande regionstyrelsen 
Helene Zeland Bodin, kommunstyrelsens ordförande Håbo
Peter Book, kommunstyrelsens ordförande Enköping
Jenny Lundström, ordförande Upplandsstiftelsen





Goda exempel från länet

Utomhuspedagogik 
• Lena Sköldberg och Monica Happe Linde, Håbo naturskola
Friluftsverksamhet för integration  
• Nilay Yelkenci och Jennifer Martins, Kultur- och fritidsförvaltningen, Håbo kn
Häng med oss ut, minskad psykisk ohälsa genom friluftsliv  
• Bryson Saulo, Anna Lundstedt och Ida Jansson, socialpsykiatrin Knivsta kn
Ökade paddlingsmöjligheter med självbetjäning 
• Anna Roos Gorthon, Kayakomat by Point 65 Sweden



28 mars 2022

Friluftsverksamheter för 
kvotflyktingar och 
nyanlända familjer 

-ett hälsofrämjande integrationsprojekt 



28 mars 2022

Kultur och 
fritidsförvaltningsuppdrag 
inom integration

Att skapa livskvalitetshöjande och hälsofrämjande 
verksamheter genom positiva, flexibla, jämlika, 
kreativa, inkluderande miljöer.



28 mars 2022

Utgångspunkter 

§ Hur kan vi använda självklara och hållbara resurser som natur, djur och idrott för
att främja hälsa, språkutveckling, kulturell delaktighet och integration?

§ Hur kan vi säkerställa att flera kvotflyktingar och nyanlända familjer hittar
vardagsnära natur, fritids och friluftsverksamheter?



28 mars 2022

Naturens väg till nyanlända
-barriärer/beteendeutmaning

• Acklimatisering: ny i kommunen, svårigheter med miljöbyte

• Kulturella skillnader, föreställningar och värderingar om 

hälsa och fritid från hemlandet

• Brist på kunskap om strukturer och barns rättigheter 

• Digital ovana, låg digital delaktighet 



28 mars 2022

Projektmål

Att ge kvotflyktingar och nyanlända familjer en snabb och 

lättillgänglig väg till deltagande i friluftsverksamheter och 

fritidsaktiviteter under 2022.



28 mars 2022

Strategier
Vilken 

information?

Av 
vem/vilka?

Var?

Hur?



28 mars 2022
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28 mars 2022

Effekter

• Ökad välmående och livsglädje
• Ökad trygghets, sammanhangs och tillhörighetskänsla 
• Ökad kännedom om lokalsamhället och dess resurser
• Ökat nätverk för nyanlända
• Goda minnen i det nya landet 
• Ökade kunskaper om djur, idrott och natur



28 mars 2022

Topp 3 Framgångsfaktorer 

• Ett tvärdisciplinärt team med mandat att ta beslut
• Ett uppbyggt kontaktnät med föreningar och 

nyckelpersoner
• Kontinuerlig kunskapsspridning mellan aktörer om 

målgruppens behov och förutsättningar



28 mars 2022

Vill du samarbeta med oss?

Kontakt: Nilay Yelkenci, Verksamhetsutvecklare integration
Håbo Bibliotek, Kultur-och fritidsförvaltning, Håbo Kommun 
Mobil: 073-140 53 95 
Mejl: nilay.yelkenci@habo.se



28 mars 2022

TACK FÖR ATT NI 
LYSSNADE





Häng med oss ut
Ett samarbete mellan socialpsykiatrins 
verksamheter och Friluftsfrämjandet



Ledarna

Bryson                 Anna L                   Anna R               Ida     



Hur startade vi ?

• Film
https://www.youtube.com/watch?v=12upRimEt5Q

https://www.youtube.com/watch?v=12upRimEt5Q


Vad gör vi…
Utflykter
• Skogspromenader
• Pulkaåkning
• Frågesport
• Fika och äta mat tillsammans
• Friluftliv
• Pysslar 



Matlagning utomhus, tillsammans



Vad säger deltagarna?
Citat från deltagare
”Det är fridfullt i skogen!”                                            
”Jag vågar mer!”
”Så skönt att komma ut. Man blir piggare av ljuset.”
”Jag har fått starka ben av att promenera – det märker jag tydlig”
”Den här promenaden borde man gå varje dag. Jag tycker att det är trevligt att röra på kroppen.” 
Sanna och Ibrahim berättar



Gemenskap i naturen



Tack ska ni ha!

Följ oss gärna på Instagram: Hang_med_oss_ut_knivsta







Obemannad kajak & SUP uthyrning
Kunden bokar online.
Kunden får en kod.

Kunden hämtar själv ut och återlämnar utrustningen.



Ekologiskt SaaS koncept
i delningsekonomin

*SaaS = Software As a Service



KAYAKOMAT:en

- Täckt kajakställ, öppet fram och bak med fasta profilerade sidor.
- Minimerar avtrycket (8, 75kvm). Förenklar tillståndsprövning och får 

acceptans från allmänhet.
- Låg kostnad.
- Flat-pack, före montering, enkel och billig hantering & frakt.  
- Enkel och snabb att montera och lagra under vintern. 
- Låg vikt, så kan monteras på hjul eller flytbrygga
- Inget behov av el.



Det smarta låset

Igloo Homes smarta hänglås
- Beprövat

- Har knappsats (inte bara bluetooth)
- Två års autonomi



Booking function

- Smidig bokningsupplevelse
- Förtroendeingivande
- Kraftfull och intuitiv

backend för Operatören



Kärnan– driva trafik & konverteringar

KAYAKOMAT’s främsta åtagande är att förse Operatören 
med bokningar.
KAYAKOMAT har fördelar på marknadsplatsen:

- Google belönar relevant innehåll och trafik med hög 
klick-frekvens från olika platser.

- En enmansuthyrning kan inte uppnå detta.
- En gemensam marknadsföringsfond, finansierad av en 4 

procentig avgift på all omsättning, finansierar en 
aggressiv marknadsföring i syfte att driva trafik till den 
gemensamma boknings-siten. 

- Ett dedikerat, professionellt e-handels 
marknadsföringsteam säkerställer optimering på nätet.

- Hög konverteringsfrekvens uppnås  genom den 
förtroendeingivande bokningsfunktionen  och kraften i de 
många platserna.  

- Framgång via PR tack vare det unika konceptet.
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Lokal marknadsföring

- Operatören får egen Facebook –sida samt 
verktyg & guide-lines för att löpande skapa 
intresse för sin KAYAKOMAT.

- Operatören får stöd & guide-lines samt 
professionellt framtaget, lokalt 
marknadsföringsmaterial för sälj mot 
hospitality branschen & konferensgrupper.

- Operatören får del av ev. framtida ramavtal 
avseende konferens-grupper och liknande.



Vem kan bli Operatör?

- Hospitality: Campingplatser, Vandrarhem, 
Hotell, Konferens-centers, Restauranger etc. 

- Andra sjönära verksamheter: Marinor, 
Sjömackar, Äventyrsparker,  Båt- Kajak- Fiske 
butiker, båtklubbar etc

- Privatpersoner som söker ett lönsamt och roligt 
extraknäck. 

- Där egen mark saknas ordnar Point 65 
verksamhetstillstånd.



Affärsmodell
- Kayakomaten ägs av Point 65 som ställer den till Operatörens 

förfogande.
- Operatören kan hyra eller köpa uthyrningsutrustningen (kajaker, SUP, 

tillbehör) till förmånliga villkor.
- Operatören betalar en årlig abonnemangsavgift (1800kr) per 

uthyrningsplats.
- Operatören betalar 6% av hyresintäkterna överstigande 100.000kr och 

verksamhetsplats, i bokningsavgift.
- Operatören bidrar med 4% till marknadsföringsfonden.
- Operatören skall byta uthyrningsutrustningen efter ca. 50 – 100 

uthyrningstillfällen (efter 3 säsonger).
- Operatören som hyr utrustningen erhåller 75% i säljkommision om 

hen väljer att sälja utrustningen istället för att återlämna den.
- Operatören omsätter i snitt ca.  150.000kr/säsong och Kayakomat (12) 

Ca 2-6 timmars arbete med tillsyn & skötsel av utrustningen per 
vecka.



- Etablering av ca. 300 
KAYAKOMAT enheter om 12 
kajaker / SUP’s under 2022 -
2024. 
- På ca. 200 platser I Sverige.

Expansionsplan



Ca. 5.000 – 7.500 KAYAKOMAT 
enheter om 12 kajaker / SUP’s till 
2028.

EUROPA



Tack!





Friluftsliv för olika målgrupper
Leda människor i friluftsområden och undvika konflikter – så här jobbar vi i 
Uppsala kommun
• Agneta Säfsten, Uppsala kommun
Cykling i naturen – hållbarhet och hänsyn via kommunikation 
• Hans Stoops, Cykelfrämjandet
Upplandsleden genom Enköping – hur skapar man en bra led? Hur gör man 
ledvandring enkelt och vardagsnära? 
• Johan Arvidsson, Enköpings kommun
Ta bussen till naturen – hur allmänna kommunikationer kan vara ett verktyg 
för hållbart och tillgängligt friluftsliv och naturturism
• Conradin Weindl, Länsstyrelsen Halland



Leda människor 
i friluftsområden 
och undvika konflikter

Regional tankesmedja för friluftsliv 24 mars 2022

Agneta Säfsten

Friluftsstrateg, Uppsala kommun



Vilken information finns att förhålla sig till, 
när vi ska samsas i naturen?

• Allemansrätten

• Naturreservatsföreskrifter

• Lokala ordningsföreskrifter

• Information på webbsidor

• Information i fält
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Kanalisera 
friluftslivet
Parallellt med Gula stigen 
finns en lite ”roligare” 
terrängcykelled 
Det är fortfarande tillåtet att 
cykla på Gula stigen, men 
kanske lite ”tråkigare”



Kanalisera 
friluftslivet
Parallellt med Gula stigen 
finns en lite ”roligare” 
terrängcykelled 
Det är fortfarande tillåtet att 
cykla på Gula stigen, men 
kanske lite ”tråkigare”

Ytterligare 6st MTB-leder
och 5st på gång



Dela på elljuset
I Lilla Djurgårdsskogen har 
vi anlagt en ridled parallellt 
med motionsspåret
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Dela på elljuset
I Lilla Djurgårdsskogen har 
vi anlagt en ridled parallellt 
med motionsspåret

Ridleder finns i ytterligare 
3st naturområden 
(fast utan elljus)
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Hänsynsskyltar i fält
Hänsynsskyltar

på entrétavlor
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Symboler & korta texter om vad som gäller i just detta område 
(Vedyxaskogens friluftsområde)



Symboler & korta texter om vad som gäller i just detta område 
(Årike Fyris naturreservat)



Hänsynsskyltar                  &           Hänsynsdekaler i fält
Hänsynsskyltar

på entrétavlor
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Hänsynsdekaler

på stolpar ute längs lederna



Hänsynsdekal
På vandringsleder lämnar 
cyklister företräde till gående.
Ridning är förbjuden.



På cykelleder lämnar gående 
företräde till cyklister. 
Ridning är förbjuden.

Hänsynsdekal



På ridleder lämnar 
cyklister och gående 
företräde till ryttare.
Cyklister lämnar även
företräde till gående. 

Hänsynsdekal



På denna vandringsled lämnar 
cyklister och ryttare 
företräde till gående.
Cyklister lämnar även
företräde till ryttare. 

På motionsspår lämnar cyklister 
företräde till gående.
Ridning är förbjuden. 
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Frågor?
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Tack för mig!
agneta.safsten@uppsala.se







Tankesmedjan för friluftsliv, Bålsta, 24 mars, 2022



Stigbyggandet med 
hållbarhet som mål



Cykelfrämjandet
• 5000 medlemmar 
• 26 kretsar
• Riksstyrelse
• Historisk sätt mest intresserad av 

cykelturism
• Representerar cyklisters intresse 

i trafiken.
• Medlemsorganisation Svensk 

Cykling, ECF, IMBA 



Cykelfrämjandet projekt
MTB & rekreation

• Stigbyggandet med 
hållbarhet som mål

• MTB ungdomar med NPF
• Allemansrätten/folk:hälsa/

fjällvett för stigcyklister
• EuroVelo
• Digitalisering cykelrundor



planering för
hållbarheten







fysisk hållbarhet



dålig
design besökare vatten slitage





leden ur vattnet och
vattnet ur leden





social hållbarhet





lösningar för social hållbarhet

• respektera alla användargrupper
• kommunikation
• kanalisering
• öppna siktlinjer
• använd terrängen för att styra besökare



skyltning





siktlinjer



exampel: chikan



pågående project för
social hållbarhet







FJÄLLVETT FÖR 
STIGCYKLISTER



FJÄLLVETT FÖR 
STIGCYKLISTER

?





Tips till dig som vill cykla 
hållbart i skogen:

IMBAs ”Rules of the Trail”

• Cykla bara där det är tillåtet.
• Undvik att cykla över känslig 

terräng och lämna ingen skräp.
• Cykla försiktigt! Sladda inte!
• Respektera andra på stigen.
• Lär dig allemansrätten.
• Planera din tur i förväg.



Stigcykling för barn och
ungdomar med NPF





fysisk
hållbarhet

social 
hållbarhet

hållbara
leder



Cykelfrämjandet personal

• Hans Stoops
hans.stoops@cykelframjandet.se
• Stefan Lönngren
stefan.lonngren@cykelframjandet.se





Upplandsleden genom Enköping



Över 10 mil
• Skattmansö/ Ytterkvarn

• Torslundaslingan/ Vånsjöåsen

• Äspusslingan

• Boglösa – Hällristningar

• Härjarö



• 10 årsplan för vandringsleder och 
promenadstråk i kommunen

• Enavandrarna

• 2 stycken skötselvandringar om året





En ny led skapas   5 km

Viktiga målpunkter:
• Resecentrum
• Kyrkåsen
• Vattenparken
• Hotell
• Restauranger



• Minska mängden asfalt och lägga 
leden på stigar

• Få enköpingsborna att upptäcka nya miljöer

• Endast kommunal mark



Kyrkåsen



Vattenparken



Entréer till naturen



Fler sittplatser



Skyltar



Markera upp leden



Tillgängliga stigar



Bredsandsslingan 15 km
Viktiga målpunkter

• Fageruddsåsens naturreservat 
• Bredsandsbadet
• Storskogen och Brännskogen
• Enköpingsån
• Nynäs gård
• Husberg





Fira Valborg på Bredsandsslingan 





Ta bussen till naturen



• Nå friluftsområden med buss, cykel och till fots

• Ekologisk hållbarhet (stora P-platser, utsläpp, buller)

• Social hållbarhet (grupper utan egen bil)

• Ekonomisk hållbarhet (landsbygdsutveckling, 
vandringsturism, stärka besöksmål, turister utan bil, 
hållbara destinationer)

Tillgänglighet utan bil – varför?



• Kartlägga utbud och efterfrågan

• Arbeta med det bestående utbudet i marknadsföringen

• Fokusera på stråk för kollektivtrafik och friluftsliv

• Genomför små lokala förbättringar

• Samarbete med besöksmål och kollektivtrafikbolag

• Erfarenhet för större satsningar

Hur kommer jag igång?



Kartlägga utbud och efterfrågan



Använd bestående utbud i marknadsföringen



Stråk för kollektivtrafik och friluftsliv



Genomför små lokala förbättringar



• Regionala kollektivtrafikstrategier: fokus på pendling, 
serviceresor på landsbygden

• Dialog med kollektivtrafikmyndigheten/bolaget viktigt

• Initial finansiering: ofta kortare projekt – EU-bidrag

• Exempel på långsiktig finansiering: Naturbussar Skåne, 
kommunalt tillköp, Länsstyrelsen vid nationalpark, 
delsponsring företag

Extra trafik - Utmaningar



• Stort åtagande, mycket handpåläggning

• Långsiktighet: minst 3 år för initial satsning

• Förberedelsetid

• Samarbeten med besöksmål, destinationer, fastighetsbolag, 
Länsstyrelsen, ideella aktörer, kollektivtrafikbolag

• Förankring, ägandeskap, avtal – syfte?

• Marknadsföring

• Lokala förutsättningar: bra hubb, antal besöksmål

Förutsättningar för lyckade satsningar



• Låga trösklar för resenären

• Regelbunden tidtabell, enkel rutt

• Enkel biljettlösning

• Samarbete kollektivtrafikbolag – reseplanerare

• Satsa på pensionärer, turister, besökare från storstäder

• Längre sikt: lokala bilister, barnfamiljer

• Haka på vandringstrenden: buss förutsättning

Upplägget för en lyckad satsning
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Hör gärna av dig vid frågor!

CONRADIN WEINDL 

Friluftsstrateg

Länsstyrelsen i Hallands län

Telefon: 010 – 224 33 91

E-post: conradin.weindl@lansstyrelsen.se





Kontakt
E-post: friluftsliv.uppsala@lansstyrelsen.se
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala


	PP_Tankesmedjan2022_utskick_komp.pdf
	SE_Presentation_2021 v2.pdf
	Presentation kolektivtrafik natur tankesmedja Uppsala 2022.pdf



