Med sikte på framtiden –
Tankesmedja för friluftsliv 2018

PROGRAM
Livesändning av programpunkter i plenum samt två workshops (Länk till YouTube)

Onsdag 18 april
Moderatorer: Susanne Roos och Tomas Chicote, Naturvårdsverket
9.00–10.30 Registrering och fika
10.30 Inledning. Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger
Friluftslivet i politiken – alla ska ut. Talare: Miljöminister Karolina Skog
11.15–12.45 Pass 1: Trender och utmaningar
Trendspaning: Världen, samhället och individen. Vart är vi på väg och vad styr utvecklingen? Vilka val gör individen och
varför? Talare: Göran Aldén, trendspanare
Trendspaning: Friluftsforskningen. Talare: Peter Fredman, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU,
och Mittuniversitetet
Med sikte på framtiden i myndigheternas arbete. Myndigheterna om de främsta utmaningarna framtiden utifrån deras
verksamhetsområden.
12.45-13.45 Lunch
13.45-15.15 Seminarier och workshops
1. Så kan svensk cykelturism utvecklas på ett hållbart sätt
2. Styrmedel som skapar skogar för framtidens friluftsliv
3. Naturvägledning i närnaturen – inspiration och goda exempel
4. Zonering av friluftsliv i skyddad natur
5. Allemansrätten – möjligheter och utmaningar i framtiden
6. Biologisk mångfald + hälsa = nya internationella mål för framtiden?
15.15-15.45 Fikapaus
15.45 Seminarier och workshops fortsätter
7. Med världens blickar på Sverige och svensk naturturism
8. Framtida tätortsnära friluftsliv för barn och äldre
9. Mountainbike och allemansrätten
10. Sociala medier, friluftsliv och naturvägledning
11. Hajpade naturområden, trängsel, oförberedda turister och säkerhetspådrag
12. Kartläggning av friluftsområden – till vilken nytta?
13. Skyddade områden som resurs för friluftslivet – tillsammans når vi längre!
17.15–18.30 Paus
18.30 Prisutdelning – Sveriges friluftskommun 2018
19.00 Middag

Torsdag 19 april
08.30-11.30 Pass 2: Arbetet framåt
Så lyckas vi med kommunens friluftslivsarbete – Sveriges friluftskommun 2018 om sitt arbete
Vilka utmaningar ser länsstyrelserna?
Friluftssamordnare från länsstyrelser om framtidens utmaningar och hur de planerar att möta dem
Ur organisationernas perspektiv
Friluftslivsorganisationer presenterar goda exempel och reflekterar kring framtidens friluftsliv
Svensk besöksnäring i framtiden
Samverkansmodeller, viktiga framtidsfrågor och möjligheter att utveckla besöksnäringen i Sverige.
Talare: Jerry Engström, naturturismentreprenör
10.00-10.30 Fika
10.30-11.30
Projektet "Snö"
Skidanläggningars känslighet och anpassning till klimatförändringar och framtida behov.
Talare: Erik Melin Söderström, Peak innovation
Chasing The Elements – när upplevelsen är målet
Talare: Adam Holm, projektledare och initiativtagare till projektet och världsmästarna i windsurfing
11.30-12.45 Lunch
12.45-15.10 Pass 3: Friluftsliv i hållbar utveckling – hur hänger det ihop? Hur integrerar och planerar vi friluftsarbetet för
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet? Hur vi kan nå flera samhällsmål samtidigt?
Vad betyder hållbarhet för Friluftsfrämjandet?
Talare: Anna Vikholm, Verksamhets och Utbildningschef Friluftsfrämjandet
En stad för alla!
Hälsa i staden står i fokus och hur vi kan planera och bygga för social hållbarhet. Talare: Monica Von Schmalensee, arkitekt
Vilken prislapp har naturen?
Är naturen ovärderlig och vad är en samhällsekonomisk vinst? Talare: Scott Cole, miljöekonom, PhD
Sveriges biosfärområden, några exempel på lyckad samverkan. Hur kan Agendamålen kopplas ihop med biosfärområden?
Några exempel kommer från Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Talare: Åsa Pearce, Kristianstads Vattenrike
15.10-15.30 Avslutning. Vad tar vi med oss in i framtidens friluftslivsarbete?
15.30 Fika
Arrangörer: Boverket, Centrum för naturvägledning, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket,
Konsumentverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen, Miljö- och energidepartementet, Mittuniversitetet/ETOUR,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Fritids- och Kulturchefers förening,
Tillväxtverket och Tankesmedjan Movium
www.naturvardsverket.se/tankesmedjafriluftsliv2018

