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.
Vårvintern är här i fjällen och den är
fantastisk. Annars har snön börjat
försvinna söderöver och vårtecknen visar
sig. Alltid lika spännande att komma ut och
möta nästa årstid. Ut och njut!
Det händer saker lite här och var kring
friluftsliv. Händer nåt hos dig? Hör av
gärna av dig så sprider jag gärna goda
exempel små som stora.

mvh Henny Sahlin

På gång just nu:
Kartläggning av friluftsliv
och Friluftsplan
Flera aktiviteter kommer synas under året
kring detta tema. I dagarna hålls två
seminarier, varav ett spelats in och går att
se i efterhand. (obs två delar)
Se inspelning från sundsvall här!

Svenskarna och friluftsliv
Läs mer om vägledning på webben här!
Läs mer här om frluftsplan!

Vandringsleder
Det regionala arbetet fortsätter inom
Vandringslyftet, där alla jobbar på för att vi
ska få bättre vandringsleder i Dalarna.

Nu har resultatet från senaste undersökningen
om svenskarna och våra vanor kring friluftsliv
kommit. Det finns en del spännande läsning
och argument för tex kommuner (val av
bostadsort). En kort sammanfattning ser ni
nedan, hela rapporten finns här:
Läs mer här!

Den gemensamma markeringsstandarden
ska bli tryckt material, skyltar beställs och
leder markeras.
Kommande möte i nationella nätverket för
låglandsleder kommer vara i Falun 1819
juni. Tisdagen den 18 juni kommer
innehålla en fältträff för vårt regionala
nätverk och möjlighet att lyssna på
föredrag som hålls för hela träffen. Mer
info kommer senare.

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 fjäll och ser att vi
behöver en gemensam insats. Alla stora
turistaktörer och kommunerna kommer
hålla en workshop i mitten av mars för att
få fram åtgärder.
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. Ob
Vore väldigt kul om fler från Dalarna

Har ni några tips? Ideer? Frågor? Eller
bara vill prata friluftslivsfrågor tveka

hänger med!

inte att kontakta mig.

Mer info här!

Kanske du har nåt fint foto från ert

Ute är Inne

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

En konferans om utomhuspedagogik och
ekosystemtjänster. 2930 augusti i
Jönköping.

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

Läs mer här!

0102250362
Länsstyrelsen Dalarna vxl: 01022 50 000

Nyhetsbrev på webben!

Med anledning av den nya lagenGDPR:

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".

Så här hanterar Länsstyrelsen
personuppgifter.

Läs mer här!

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

Postman

