Det hållbara friluftslivet –
Tankesmedja för friluftsliv 2019
Sammanfattning av workshops/semiarium

Hur kan naturum bli en mötesplats för hållbart friluftsliv?
Arrangör: Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Västernorrland och Naturum Vattenriket
Medverkande: Karin Magntorn, naturum Vattenriket
Naturum är en väletablerad mötesplats för naturintresserad allmänhet. På naturum
kommer många i kontakt med länsstyrelsens eller kommunens arbete med naturvård,
skyddad natur och friluftslivsarbete. Naturums uppdrag är att vara ett skyltfönster för
naturen.
Under workshopen berättade Karin Magntorn om naturum vattenrike och deras arbete
kopplat till hållbart friluftsliv.
Bemötande av besökare på naturum
Deltagarna diskuterade hur man kan bemöta besökare på sätt som ökar deras
medvetenhet om friluftslivsaktiviteters miljöbelastning och ger kunskap om området.
Några synpunkter som kom upp:
”Det är viktigt med positivt bemötande, att visa förståelse men visa på positiva alternativ”.
”Man kan utveckla gemensamma klätterleder så slitage blir mindre.”
”Erbjuda guidning där mer kunskap och erfarenhet ges.”
”Tala om vilka eventuella områden som kräver särskild hänsyn”.
”Vanligt att skriftlig information finns kring allemansrätten, men det behövs också
personligt bemötande, inte minst när det är högt tryck på grillar i ett område.”
Dialog för att förebygga konflikter
Kan naturum bjuda till dialog i friluftlivsrelaterade konflikter? Exempel på konflikter och
förslag till lösningar.
Dialog och kommunikation är viktigt – men hur gör man? Det är också viktigt att det
kommer igång fort. Idag sker till exempel initiativ till nya MTB-leder väldigt fort. Några tips
från grupparbetet:
•
•
•

Det är viktigt att bjuda in till dialog så eventuella konflikter kan förebyggas. Jobba
med information om till exempel var det finns grillplatser och vad som gäller vid
kommunens hundbad.
Om det finns flera leder i ett område behöver man informera tydligt om vem de
olika lederna är till för – bättre att visa vem som den är till för än att förbjuda för
dem det inte gäller.
Är det ett område med väldigt många besökare bör man fundera på att ha
separata leder för till exempel vandring, cykling och ridning. Det kan vara hela eller

delar av led som är separerade. Det kan i vissa fall även vara bra att anlägga ny led
om det är ett stråk där många rör sig och markägaren tycker det stör.
Friluftslivsbaserad naturvägledning
Naturum kan nå fler personer i sina verksamheter genom att utveckla samverkan med
friluftslivsaktiviteter och friluftsutövare. Friluftsliv kan vara en inledning till ett växande
intresse för natur och miljö.
Nå de ”osynliga” friluftsutövarna
Naturum kan nå friluftsutövare på plats i naturen genom uppsökande verksamhet. Att
aktivt använda sociala medier och webbforum kan vara en viktig väg att nå oorganiserade
friluftsutövare. Friluftslivet är i ständig förändring, att samverka över alla åldrar och en
mångfald av människor bör vara en målsättning för att hålla jämna steg med utvecklingen.
Kontakt: Anna Grundén, Naturvårdsverket, anna.grunden@naturvardsverket.se

