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.
Sommaren kom redan i maj i år och det
verkar bli en skön badsommar. Ut och njut
av naturen! /mvh Henny Sahlin

På gång just nu:
Tillgänglighetsdag i
Siljansnäs
Den 20 juni anordnade Länsstyrelsen en
tillgänglighetsdag för sina förvaltare och
inbjudna via Handikappsföreningarnas
samarbetsorgan (HSO). Det blev en bra
dag med erfarenhetsutbyte och diskussion
om var och hur vi ska fortsätta jobba med
tillgänglighet i våra skyddade områden. Se
bild ovan.

Till hösten planerar vi åter
en Regional Tankesmedja
Temat för i år kommer vara "Planering av
friluftsliv" Kom gärna med tips på
föreläsare eller workshops som ni vill ha
med! Preliminärt blir det i Falu trakten i
andra halvan av oktober.
Se under Tips för intressant läsning kring
planering av friluftsliv redan nu.

Projektet "Vandringslyftet
Dalarna"
Möte 3 genomfördes 26 april i Borlänge.

Fiske för kvinnor vid Hävlingen
Fjällorna, en fiskeförening för kvinnor, och
Länsstyrelsen i Dalarnas län har inför
sommaren 2018 bjudit in till en veckas fiske för
kvinnor i Långfjällets naturreservat.
Syftet är att uppmuntra jämställdheten och
kvinnor att ta plats bland fisketuristerna i norra
Dalarna. Nio platser erbjuds föreningen, som
har lottat ut platserna bland sina medlemmar.
De kommer att bo i Hävlingestugorna,
Länsstyrelsens stugor vid sjön Hävlingen,
under vecka 31. De kommer att fiska i
sjösystemet från Storån ända upp till den
vackert belägna Våndsjön mot norska gränsen,
såväl som i Storåns kvoterade flugfiskesträcka.
Området erbjuder fantastiskt fina
naturupplevelser och fiske efter både öring och
röding, såväl som stora gäddor. – Många av
föreningens medlemmar är mycket erfarna och

Dalarna"
Möte 3 genomfördes 26 april i Borlänge.
Bland annat fastställdes en
markeringsstandard för vandringsleder i
länet. Förslag till gemensam
kategorisering och svårighetsgradering för
vandringsleder diskuterades. Nu sker
arbete hos respektive ledansvarig. Den 26
september är nästa gemensamma möte.

naturupplevelser och fiske efter både öring och
röding, såväl som stora gäddor. – Många av
föreningens medlemmar är mycket erfarna och
kunniga sportfiskare, och det ska det bli
spännande att följa fisket och Fjällornas
upplevelser av området i sommar, säger Per
Johansson vid Länsstyrelsens
Naturvårdsenhet.
Läs mer här
(se omslagsfoto från Hävlingen, Långfjället)

Tips på bra
naturvägledning?
Centrum för naturvägledning (CNV) söker
efter goda exempel att sprida!
Läs mer här!

Tips!
Skogsstyrelsen har gjort en utredning om
tätortsnära skogar och dess sociala
värden.
Läs mer här!
Boverket har genomfört webbinarium kring
handledning av gröna städer som går att
kika på i efterhand.
Läs mer här!

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

Länsstyrelsen har ny hemsida  bland
annat en bättre och tydligare del för den
som vill besöka skyddade områden.

inte att kontakta mig.

Arbetet med att få allt på plats pågår

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

fortfarande. Kontakta Maria Jons om du
har frågor eller synpunkter.

Kanske du har nåt fint foto från ert

Läs mer här!

Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare,
Naturvårdsenheten.

Får du frågor om Allemansrätten i

henny.sahlin@lansstyrelsen.se
0102250362

sommar? Naturvårdsverket har arbetat
fram bra material som klargör vad som
gäller.
Läs mer här!
Kolla nya filmer från Svenskt friluftsliv här!

Länsstyrelsen Dalarna vxl: 01022 50 000

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

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

