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Digital regional tankesmedja för
friluftsliv
Länsstyrelsen bjuder in till en digital konferens med fokus på de
tio nationella friluftsmålen onsdagen den 4 november
2020. Dagen erbjuder föredrag på förmiddagen och workshops
med diskussioner på eftermiddagen.

Tid

Onsdagen den 4 november 2020 kl 09.00-14:30

Anmälan

Anmäl dig här (öppnas i Länsstyrelsens kalender) Sista anmälningsdag är 1
november.

Plats

Via skype, länk skickas ut efter sista anmälningsdag 

Målgrupp

Temadagen riktar sig främst till kommunala politiker och tjänstemän,
myndigheter, regionen, föreningar, företag, forskare och andra i länet som vill
driva friluftsutvecklingen framåt.

Kontakt

So�e Bernhardsson, so�e.bernhardsson@lansstyrelsen.se 
010-224 51 22

Robert Andersson, robert.andersson@lansstyrelsen.se 
010-224 54 56

08:30
Teknikgenomgång 
Tid för dig som vill testa
teknik och anslutning till
mötet. 

09:00 Välkomna

09:10 Vem är ute i
naturen och varför? 
Linus Kron och Louis
Monville från

10:30 Vad gäller var? 
Erik Brimse på
Länsstyrelsen reder ut
lagstiftningsfrågor med
koppling till friluftsliv.

10:50 Paus

11:00 Härryda - länets
friluftskommun  
I Naturvårdsverkets
årliga nationella

13:00 Workshops 
Exempel på frågor som
kommer att diskuteras i
mindre grupper:

Hur kan din
organsiation delta i
friluftslivets år?

Hur har din
verksamhet
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Västkuststiftelsen
presenterar en
undersökning som
nyligen gjorts.

09:30 MISTRA  
Målsättningen för Mistra
Sport & Outdoors är att
skapa en rörelse för mer
hållbar idrott och
friluftsliv i samhället.
Programmet ska etablera
ett nätverksbaserat
centrum för forskning,
utveckling och policystöd
kring hållbara lösningar
inom idrott och friluftsliv.

10:00 Nationella
vandringsleder 
Andreas Norum berättar
om den nationella
satsningen för
vandringsleder. Projektet
som ska skapa ett
gemensamt ramverk på
nationell nivå för
vandringsturismleder
kommer på sikt att ge
�er en möjlighet att
uppleva naturen på ett
hållbart sätt.  

 

undersökning om hur
Sveriges kommuner
jobbar med friluftsliv
rankades Härryda högst i
Västra Götalands län.
Emma Nevander och
Gustav Cruse från
Härryda kommun ger
några goda exempel på
hur de jobbar. 

11:20 Vad är på gång
med leder i länet?  
Olle Wängborg från
Västkuststiftelsen
berättar det senaste om
vad som är på gång inom
ledutveckling. 

11:40 Friluftslivets år  
Ylva Berner och Sanna
Ameln från Svenskt
friluftsliv berättar det
senaste kring
Friluftslivets år 2020 -
Luften är fri. 

12:00 - 13:00 Lunch

påverkats i och
med corona?

Vad är på gång
inom din
organisation? 

14:30 Avslutning

Så hanterar vi dina personuppgifter 
Avregistrera prenumeration  

Följ oss i sociala media
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