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Friluftsliv
33. Länsstyrelserna ska samordna och leda det
regionala arbetet med att förverkliga regeringens
friluftslivspolitik ,där allemansrätten är en grund
för friluftslivet. Inom ramen för uppdraget ska
länsstyrelserna särskilt ha en god samverkan
mellan sig, Skogsstyrelsen, kommuner och andra
berörda aktörer samt stärka arbetet med
tätortsnära natur och genomföra insatser för att
friluftslivsmålen ska få ökat genomslag inom bl.a.
samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete
samt naturvårdsarbete.

Johan Hallberg

09:00 Registrering och fika

11:45-12:45 Lunch

09:30 Välkomna hit

12:45 Samling Entrén klara för avfärd

Sten-Rune Lundin, chef Enheten för Agenda 2030

13:00-14:30 Uteaktivitet. Hur kan man

Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare

planera för grönområden? Hur får man med
både natur och rekreation?

09:45 Pilotprojekt- användning av
Naturvårdsverkets metod för kartläggning av

Henny Sahlin, Johanna Malmgren, Länsstyrelsen
Dalarna

lokalt friluftsliv. Hur gör man och varför?!
Erik Blomqvist och Ida Dahl, Smedjebackens
kommun.

14:30 Planera för friluftsliv. Vilka tillstånd bör
man ha koll på?
Carina Nordlander, Lina Törnqvist Länsstyrelsen

10:30 Undersökning av sociala värden vid

Dalarna

Lugnets naturreservat, Falun. Hur har man
gjort och hur kan det användas i kommande

15:00 Detaljplanering för nya tomter och

planer? Malin Winblad, Falu kommun

friluftsliv i samma område,
Per-Erik Nilsson, Vansbro kommun.

Myran-utveckling av ett militärt övningsområde
för naturvård och rekreation Thomas Jågas, Falu
kommun
11:30 Kort info från Länsstyrelsen, Henny Sahlin

15:30-16:00 Avslutning med fika

Inspiration till dagen
• God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
Nytt uppdrag till Folkhälsomyndigheten.
• https://www.youtube.com/watch?v=StBfXLfzgF4&feature=yout
u.be
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Diverse kring vad som är på gång
• Kopplat till temat:
– Tidigare webbinarium från Ekologigruppen
http://www.ekologigruppen.se/blogg/webinarier/
– Fler filmer Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-avboverket/webbseminarier/aldre-webbseminarier/planera-for-friluftsliv-ivardagen/

• Material om allemansrätten Naturvårdsverket
• Nyhetsbrev ”Friluftsliv i dalarna” -Kontakta Henny Sahlin

Praktisk info om övning ute
Hur kan man planera för grönområden? Hur får man med både
natur och rekreation? Vilka svårigheter finns?
• Samling vid entrén 12:40
• Kort promenad – 4 i varje grupp (ca 10 grupper)
• Uppgift- frågor och karta på utdelat papper
• Samling vid tallen 13:30
• Åter mot Scandic 14:00
• 14:30 start inomhus
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