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Den lokala natur-
vårdssatsningen  
– LONA i korthet
LONA-bidraget är ett verktyg för att bevara och stärka naturen, 
samt att göra den mer tillgänglig. LONA ska även stärka tätorts nära 
natur och genom detta förbättra folkhälsan. 

Bidraget skapar förutsättningar för lokala projekt ute i landet 
som handlar om naturvård och friluftsliv. Naturvård handlar om att 
skydda och ta hand om naturen och arterna som lever där. Friluftsliv 
ser till människans behov av att vistas i naturen och uppleva allt som 
den kan ge oss, t.ex. naturupplevelser och bättre hälsa. Människor 
som är ute i naturen lär sig mer om den, vilket leder till att man då 
bryr sig om den mer och kan ta hand om den.

Alla kan komma med idéer och driva LONA-projekt, men det är 
kommunen som är ansvarig och söker bidraget hos länsstyrelsen.

LONA kan bidra till att generationsmålet, miljökvalitets målen, 
friluftsmålen och andra samhällsmål uppnås. 

LONA-bidraget är den 
största satsningen på lokal 
naturvård i Sverige. 



DEN LOKALA NATURVÅRDSSATSNINGEN – LONA I KORTHET

Läs mer på www.naturvardsverket.se/lona

Centrala begrepp
Det finns några centrala begrepp inom LONA: 

Tillgänglighet
Det demokratiska synsättet är viktigt i naturvårds- och friluftslivs-
arbetet. LONA ska främja allas rätt att delta i samhället på lika villkor.  
Åtgärder för att öka tillgängligheten kan vara helt nödvändiga för den 
enskilda individen, men gynnar i praktiken många fler. Att tillgänglig-
göra kan handla om att ta bort hinder och underlätta så att naturen kan 
upplevas av oss alla.

Lokalt engagemang
LONA bygger på lokala initiativ och delaktighet. Det är bra att lokala 
aktörer, föreningar, ideella organisationer samt privata markägare 
driver och genomför projekt. LONA ger intressegrupper möjlighet att 
förverkliga idéer, och knyta ihop dessa med kommunernas arbete med 
naturvård och friluftsliv.

Tätortsnära natur
Riksdagens mål om attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska  
finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Tillgången 
till attraktiv tätortsnära natur är en viktig del av en hållbar utveckling, 
vilket lyfts  bland annat i handlingsplanen för Agenda 2030. En stor del 
av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och kultur-
landskapet. 

LONA – Det är på lokal nivå det händer!
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