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.

Än är det vinter och nu börjar solen värma
när den visar sig perfekt att vara ute!
Lyssna in fåglarna som börjar sjunga, ta
en fika med frisk luft eller kanske upptäcka
ett nytt område på promenaden. /mvh
Henny Sahlin

På gång just nu:
Ansökningsåret för LONA 2018
Besluten är på väg ut just nu.
Kontaktperson LST: Anki Alfredeen

VåtmarksLONA
Sista dag för ansökan är 10 april.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
här
Kontaktperson LST: Edward Wirgén

Projektet "Vandringslyftet Dalarna"
Möte 2 genomfördes 20 februari i Borlänge.
Förslag till gemensam markeringsstandard,

Sök bidrag för projekt inom hållbart
friluftsliv.

kategorisering och svårighetsgradering för
vandringsleder diskuterades. Nu sker arbete i

Bidrag från Nordiska ministerrådet där

utsedd arbetsgrupp och sedan hos respektive
ledansvarig. Den 26 april är nästa

samarbeten mellan olika länder är en viktig
del. Sök senast 18 juni.

gemensamma möte. Kontakta Henny Sahlin för
mer info.

Läs mer här!

Gröna Jobb

Sök bidrag för upprustning av

Nu börjar det bli allt mer klart kring hur detta

skollokaler och utemiljöer.
Statligt stöd finns att söka senast 1 april.

arbete kommer se ut i Dalarna.
Skogsstyrelsens arbetslag kommer utgå från

Läs mer här!

orterna Hedemora, Leksand, Malung och
Älvdalen. Länsstyrelsen samordnar och

Sök bidrag för information och

prioriterar lagens arbetsuppgifter, så har du
några förslag eller funderingar kontakta Lst

kommunikation om allemansrätten.

kontaktperson Per Johansson.

Ideella föreningar och organistationer kan
söka. Sprid gärna i era nätverk! Sök
senast 31 mars.
Läs mer här!

Tips!
Jobbar du med ungdomar (1026år)?
Safari Sverige är ett pågående projekt
med medel från Allmänna arvsfonden. De
riktar sig till ungdomar och vill stimulera
naturfilmande. Sprid gärna detta fina
projekt.
Läs mer här!
Nationell Tankesmedja för friluftsliv 18
19 april i Stockholm. Tema: Framtiden.
Läs mer här!
Till hösten planerar vi åter en Regional
Tankesmedja kom gärna med tips på
tema eller föreläsare eller workshops som
ni vill ha med!

Har ni några tips? Ideer? Frågor? Eller
bara vill prata friluftslivsfrågor tveka
inte att kontakta mig.

Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare,
Naturvårdsenheten.
henny.sahlin@lansstyrelsen.se
0102250362

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

