Länsstyrelsen Dalarna och Älvdalens kommun
inbjuder till seminarium

Naturturism i skyddade områden
4-5 oktober 2012
Pernilla Wiberg hotel Idre
Välkommen till seminarium om naturturism i skyddade områden. I år fyller Fulufjällets
nationalpark 10 år och vi vill passa på att inspirera till mer och bättre turism i skyddad natur.
Hur kan vi utveckla naturturismen i länet? Var med att delta i utvecklingsarbetet!

Moderator: Anders Esselin

4 oktober
12:00 Lunch
13:00 Länsråd Inger Eriksson hälsar alla välkomna.
13:15 Lokala utvecklingsmöjligheter. Karin Hellström Älvdalens kommun samt Linnea Tarr och Karin
Blaauboer representanter från norra Dalarnas Turistråd berättar om vilka lokala
utvecklingsmöjligheter inom naturturism som de ser finns samt hur vi bör arbeta för att nå dem.
13:45 Naturturism i skyddade områden. Per Jiborn från Ekoturismföreningen och Naturens Bästa som
arbetar med hållbar turism i skyddad natur. Berättar om arbetet med bla paketering med boende,
myndigheters tillståndshantering och information kan utvecklas.
14:20 Fika
14:40 Betydelsen av varumärkesbyggande, destinationsutveckling och sociala medier i marknadsföring av
Europas vildmarksområden som icke-traditionella turistmål. Zoltan Kun, verkställande direktör
PAN Parks Foundation. (Engelska)
15:10 Framtidens naturguider. Marit Norin och Christer Persson från Älvdalens Utbildningscentrum
arbetar med att utbilda framtidens entreprenörer inom naturturism och skapar förståelse för hur
naturen på ett hållbart sätt kan användas som resurs.
15:45 Bensträckare
15:55 Naturturism i Soomaa National Park i Estland. Aivar Ruukel arbetar som entreprenör i området
delar med sig av sin erfarenhet som naturguide under många år.
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16:30 Lasse Lovén från Europarc Sustainable Tourism Working Group delar med sig av hur de arbetar
med hållbar turism och deras arbete med att utveckla partnerskapsmodellen för Europeiska
unionens stadga för hållbar turism i skyddade områden. (Engelska)
17:05 Minimässa: Upplevelseföretag från Dalarna och Fjellregionen i Norge ger en smakprov av det
turistiska utbudet kring Fulufjället.
19:45 Middag med mingel och nätverkande efteråt.

5 oktober
08:00 Ingemar Ahlström är en av landets främsta experter på allemansrätten. Han har arbetat med
allemansrättsliga frågor sedan 1970-talet både som anställd på Naturvårdsverket, och därefter som
konsult. Han har hållit åtskilliga kurser och föreläsningar, och skrivit böcker och artiklar i ämnet.
09:10 Peter Fredman från Etour presenterar olika sätt att mäta besökare i naturen, vilken nytta vi har av
den informationen samt behov av kunskap om naturturister i framtiden.
09:45 Bensträckare
09:55 Naturvårdsverkets arbete med hållbar besöksnäring. Ulrika Karlsson och Ingvar Jundén berättar
om förutsättningar och redskap för att bedriva verksamhet i skyddade områden och natur- och
kulturarvets betydelse för turismverksamhet.
10:30 Destination Røros. Hilde Bergebakken är utvecklingschef för Destination Røros som genom deras
arbete med en bärkraftig destinationsutveckling vunnit flera prestigefyllda pris.
11:05 Bensträckare
11:10 Fulufjällsringen, en unik förening för näringsidkare runt nationalparken. Stein Egil Storbaek och
Hans Rustad från Fulufjällsringens ekonomiska förening berättar om deras arbete för att skapa
möjligheter till hållbar utveckling.
11:40 Summering av seminariet och framåtblickar.
11:45 Lunch
12:45 Avresa till Fulufjällets Nationalpark med besök vid Fulufjällets naturum samt till Sveriges högsta
vattenfall, Njupeskär, dit naturums föreståndare Eduardo Zúñiga guidar oss. Vandringen är ca 4
km. (bra vandrarskor rekommenderas). Fika kommer att serveras på naturum.
16:30 Avslut.
För dem som stannar en natt längre på hotellet sker samling på parkeringen direkt efter avslut för samåkning
tillbaka.
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Anmälan och betalning

Anmälan och bokning av boende sker via Visit Idres hemsida http://www.visitidre.se/naturturism/
eller ring 0253-59 82 00. Notera om du är vegetarian eller allergiker och om du har önskemål vad gäller
rumskompis. Läs villkor för bokningen och avbokningsmöjligheter på:
http://resources.citybreak.com/online/Dalarna/Idre_Bokningsvillkor_SV.html
Pris med boende (alla priser inkl moms)

1. 2 seminariedagar helpension (enl. paket 3), enkelrum 4-5/10 2012
2800 kr
2. 2 seminariedagar helpension (enl. paket 3), del i dubbelrum 4-5/10 2012 2140 kr
Pris utan boende (alla priser inkl moms)

3.
4.
5.
6.

2 seminariedagar inkl fm/em fika, två luncher och 3-rätters middag
2 seminariedagar inkl fm/em fika och två luncher
1 seminariedag inkl fika, lunch och 3-rätters middag
1 seminariedag inkl fika och lunch

1680 kr
1100 kr
1130 kr
560 kr

Det finns även möjlighet att checka in på hotellet onsdag kväll samt checka ut lördag morgon. Ring Visit
Idre för mer information och priser, 0253-59 82 00.

Anmälan senast 2012-09-30
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