Friluftsliv och
naturturism
på annans mark
Workshop – Hur vi gör i vår region gällande
vett och etikett när det kommer till aktiviteter
på annans mark eller vatten.
När: Torsdag 11 oktober kl. 12.00 –17.00
Var: Smålandsgården, Örserum

12.00 Lättare lunch, mingel & svara på frågan
”vad vill du ha ut av dagen?”
13.00 Leif Öster, ledamot i styrelsen Föreningen
Naturturismföretagen och markägare,
inleder och är sedan moderator
13.40 Varför tycker vi den här frågan är viktig?
Smålandsturism, LRF, Länsstyrelsen, Destination Jönköping,
Biosfärområde Östra Vätterbranterna och Jönköpings kommun.

14.00 Workshop & kaffe och kaka när det passar
– gå gärna ut!
Hur vill vi i vår region att vi förhåller oss till varandra?
– Vad vill markägaren och vad är inte okej för markägaren?
– Vad vill organisatören och vad är inte okej för organisatören?
– Vilket stöd vill du ha och av vem?

16.00 Vad vill vi skall stå i en regional överenskommelse?
16.30 Sammanfattning & dialog – vad händer nu?
Leds av Leif Öster

17.00 Den formella dagen avslutas men….
... Smålandsgården håller öppet till ca 20.00 för mat och prat för den som vill.

jönköping.se

LEIF ÖSTER

Skogs- och markägare, ägare av
konferensgården Dalagård utanför
Avesta, fd informationschef på POOLIA,
Posten och Sveaskog. Flera syrelseuppdrag med natur och miljöanknytning.
Leif är mycket kunnig i ämnet markfrågor
och turism/friluftsliv på annans mark.
Leif Öster har sedan tidig ålder haft ett starkt naturintresse. Leif har ständig spaning på trender och vad
som händer i andra delar av världen. Att se andra
arrangörer, inte minst utomlands, bjuda på värdskap,
berättelser och komfort, är ett sätt att utveckla sin
egen verksamhet. Efter många år som lärare och
informationschef bland näringslivets toppar förverkligade han sina planer, fällde skog, anlitade lokala
hantverkare och använde bygdens historia för att
skapa något nytt, spännande och unikt. Under 2010
kunde därför Dalagård invigas. Den egna skogen runt
omkring, där berguven hoar på vårvintern och svampen poppar upp på hösten, är delvis skyddad via två
formella naturvårdsområden och tre frivilliga reservat
för områden med särskilt hög biologisk mångfald.

