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Det är på lokal nivå det händer!
LONA-dagarna den 30 augusti – 1 september 2019
Över tio års erfarenhet av projekt inom den lokala naturvårdssatsningen, LONA, visar att
tätortsnära naturvård skapar förutsättningar för ökat friluftsliv, bättre folkhälsa, lokal tillväxt och
en attraktiv boendemiljö. Helgen den 30 augusti till den 1 september ordnas LONA-dagarna i
hela landet för att uppmärksamma de naturvårdsprojekt som genomförs i landets kommuner.
Vill du titta på fåglar, gå tipspromenad, håva vattenlevande kryp, ägna dig åt praktisk naturvård
eller bara sätta dig ner vid en brasa och grilla korv? Under LONA-dagarna visar kommuner och
ideella föreningar runt om i landet upp sina lokala naturvårdsprojekt. Passa på att se vad som
pågår i din kommun och delta på de aktiviteter som ordnas. Alla är varmt välkomna!

Sammanställning av arrangemang under LONA-dagarna 2019
Det kan även ordnas aktiviteter som inte är med i sammanställningen, så titta gärna på din
kommuns webbsida för ytterligare info. Observera att några arrangemang ordnas före respektive
efter den officiella LONA-helgen.
KRONOBERG
Lokala naturvårdens dag i Gustavsfors och Hallaryd
Kom och besök två natursköna platser utmed Helge å i Gustavsfors och Hallaryd och få
information om projektet ”Utveckla attraktiva mötesplatser – natur och kultur vid Helge å”.
Ny fiskebrygga har byggts vid Gustavsfors och Fredriksfors
Var? Gustavsfors, Pjätteryd
När? Lördag den 31 augusti kl 10
Visning av upprustad naturstig utmed Helge å. Information hur vi jobbat och vad som återstår att
göra. Efter naturstigspromenaden hälsas alla välkomna till Hallarydsgården där det finns
servering.
Var? Åvallens Idrottsplats; Hallaryd
När? Lördag den 31 augusti kl 14
Kontakt: Thomas Franzén, thomas.franzen@almhult.se, telefon: 070-536 54 31
För mer information, se Älmhults webbplats.
Naturens dag i Växjö
Med stöd av flera friluftsorganisationer vill Växjö kommun visa upp friluftslivets variation av
upplevelser. Programmet erbjuder något som passar många i Växjö, där några aktiviteter har god
tillgänglighet och några är barnvänliga.
Naturens dag blir en prova-på-dag med kunniga ledare inom ett flertal friluftsaktiviteter som
exempelvis paddling, scouting, naturguidning, tipspromenad, trailrunning/plogga, meditativ
promenad, testa mountainbike, ponnyridning, utemat och utelekar i naturen och andra
familjeäventyr. Fler punkter i denna heldag utomhus läggs till efterhand.
Var? samling vid Araby badplats, upptäcktsfärder i naturreservaten Araby och Hovshaga.
När? OBS avvikande datum - söndag den 8 september kl 10-15
Kontakt: Peter Lönn, 0470-415 91, peter.lonn@vaxjo.se
För mer information, se https://naturkartan.se/sv/guides/vaxjo/events/2050
SKÅNE
Bland trollsländor och dykarbaggar i Sege å
Kom och fira naturvårdens dag tillsammans med oss i Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.
Mellan klockan 12 -16 på fredagen den 30/8 har du chansen att lära dig mer om vad för djur och
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växter som finns i anslutning till Sege å. Kom och lyssna på hur vi jobbar med vattenvård, vilka
naturvårdsprojekt vi har igång och vad det innebär under en 20 minuter lång
vattendragsvandring. Vi bjuder på lite fika och godis!
Var? Aggarpsvallen, Svedala kommun. Skriv in ”Aggarpsvallen” i Google maps och följ skyltarna
från parkeringen.
När? Fredagen den 30 augusti kl 12-16
Kontakt: Alexander Nordström, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd,
alexander.nordstrom@svedala.se, telefon: 0702-662429
För program och mer information, se Svedala kommuns webbplats.
Värm dig vid elden och håva i bäcken i Södra Sandby
Välkommen till det nya vindskyddet över Sularpsbäcken. Lös kreativa uppdrag om färg och form
i naturen längs bäcken med Kerstin Engblom från Naturfolk. Värm dig vid elden och håva i
bäcken med naturum.
Var? I Sofielundsparken nedanför kyrkogården, Södra Sandby.
När? Lördag den 31 augusti kl 12–15
Kontakt: Naturum Skrylle 0761-33 53 73
UPPSALA
Våtmarkssatsning i jordbrukslandskapet runt Vansjön & Nordsjön
Kom förbi, ta en fika och fördjupa dig i det lokala naturvårdsprojektet ”Våtmarkssatsning i
jordbrukslandskapet runt Vansjön & Nordsjön i Heby kommun”.
Var? Vansjö Bygdegård
När? Söndag den 1 september kl 10-14
Kontakt: louise@gardenborg.se
Kölängens ädellövskog, Knivsta kommun
Vi firar den lokala naturvårdens dag genom guidning bland ekar och skogsbryn i Kölängens
ädellövskog. Programmet är familjevänligt, men man ska orka gå ett par kilometer genom skog
och mark. Vi avslutar med en picknick, där kommunen bjuder på kaffe och ett litet tilltugg.
Var? Samling på parkeringsplatsen vid Knivsta brukshundklubb (adress Kölängen 301, Knivsta)
När? Lördag den 31 augusti kl 11-13
Kontakt: carin.von.kohler@knivsta.se
VÄRMLAND
Harrens Dag 2019
Välkommen till en familjedag i Forshaga med fokus på Harr och harrfiske i Klarälven. Utöver
fiske för barn kan du prova att fiska harr eller hur det fungerar att pejla efter radiomärkt fisk. På
eftermiddagen blir det filmvisning och presentation om LONA-projektet ” Harrens vandring och
tillväxt i norra delen av Klarälven”. För program och mer information, läs mer här!
Var? Forshaga sportfiskecenter, Industrileden 2, 667 32, Forshaga
När? Lördag den 31 augusti kl 10-14
Kontakt: robin.lindgren@sportfiskarna.se
LONA- och Ängendagen
Vi får se på elfiske och veta mer om ett naturvårdsprojekt i Bratta älv där man förbättrat för öring
och flodpärlmussla. Vi får också höra om ett nytt LONA-projekt i Ängenbygden. LONA bjuder
på fika och det blir underhållning med musik och bygdepoesi!
Var? Rokkmakkstugan, Gräsmark, Sunne kommun
När? Söndag den 1 september kl.12:30-17
Kontakt: kristina.norderup@sunne.se
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Läs mer och se programmet här.
VÄSTERBOTTEN
Guidning i Arboretum norr
Arboretets föreståndare Johnny Schimmel visar och berättar hur Arboretum norr arbetar för att
bevara och helst också öka den biologiska mångfalden. Förhoppningsvis kan vi under vår
vandring också få se våra arborister i arbete med att skapa högstubbar och död ved.
Var? Samling vid Baggböle herrgård
När? Lördag den 31 augusti kl 14 (1–2 timmars guidning)
Kontakt: Johnny Schimmel, föreståndare Arboretum norr, telefon 070-631 25 19
För mer information, se länk.
Pollinera Norrland - information om naturvårdsprojekt i Västerbotten kring pollinerande
insekter
Välkommen att besöka våra evenemang kring vilda bin och fjärilar, honungsbi-odling, och vilka
växter du kan odla för att stödja viktiga insekter, och därmed bidra till en trevligare miljö med
högre biodiversitet och produktivitet.
Under dagarna erbjuds: Föredrag (båda dagarna – tidpunkt beroende på antalet deltagare),
insekts- och växtsafari, inklusive besök hos bikupor på Umeå campus (om vädret tillåter) samt
elektronmikroskopi hos UCEM på KBC (fredag den 30 augusti kl 14-16, OBS! Antalet platser är
begränsat, föranmälan till natuschka.lee@umu.se). Under båda dagarna erbjuds dessutom
pysselaktiviteter för barn inklusive tävling med prisutdelning, fotoutställning, bokutställning,
mikroskopi av insekter och växter och informationsplakat.
Var? Umeå Universitet, Linneaus väg 6, 901 87 Umeå, KBC huset – ingång vid huvudentrén, sal:
Glasburen. Skyltar kommer att finnas för att visa vägen.
När? Fredag den 30 augusti kl 13-18 och lördag den 31 augusti kl 13-18.
För program och mer information, se länk.
Kontakt: Natuschka Lee, natuschka.lee@umu.se
Sjö för alla
Se de nya tillgänglighetsanpassade anläggningarna som gör att fler människor får möjlighet att
komma ut och vistas i naturen. Avaträsk-Arksjö Fiskevårdsområde bjuder alla besökare på gratis
fiske. På lördag kl 11 – 15 finns personal på plats och bjuder på kaffe och berättar om projektet
och fiskevårdsområdet.
Var? Korsele, ca 4 km väster om Dorotea, sväng mot Bellvik - du är framme efter ca 1 km
När? Lördag den 31 augusti kl 11 – 15. Fiskevårdsområdet bjuder på fisket under hela helgen
fredag till söndag.
Kontakt: Per Nilsson, 070-677 96 63 och Stefan Lindberg, 070-253 33 01.
För mer information, se länk.
Upptäck stadens natur med Naturskolan
Kom till Gammlia och upplev Umeås natur och kultur. Vi bjuder på kaffe och te samtidigt som
du kan baka ditt eget bröd på elden.
Var? Västerbottens museum, eldplatsen vid dammen.
När? Lördag den 31 augusti kl 11-15
Kontakt: Matz Glantz, Naturskolan, 090-16 50 95, matz.glantz@umea.se
För mer information, se www.umea.se/naturskolan
Vardagsnära vandring i Storuman/Stenseleområdet
Storumans kommun arbetar med att utveckla vardagsnära vandring bland annat i Storuman/Stenseleområdet. Välkommen att pröva en led!
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Var? Storuman/Stensele
När? Fredag den 30 augusti–söndag 1 september
Kontakt: Erika Arklöf, projektledare, 070-344 29 29
Följ Storumans kommun i sociala medier för mer information!
VÄSTMANLAND
LONA-projektet Norsa hagar - bevarande och besök, Köpings kommun
Välkommen till en trevlig familjedag i vackra Norsa hagar. Här får ni en levande beskrivning av
soldatlivet medan ni får smaka på soldatens ärtsoppa. Var med om utdelningen av kommunens
miljöpris eller ta en tur i hagen med tipstalongen i högsta hugg.
Aktiviteter:
Kl 11 Soldatens liv och vedermödor. Museichef Roy Cassé berättar om hur soldatens hårda liv
kunde gestalta sig.
Kl 11.30-12 Mingel med Roy. Roy Cassé finns kvar på torpet och svarar på frågor.
Kl 12 Utdelning av Köpings kommuns miljöpris
Fågeltornet är bemannat 10-13.
Naturskyddsföreningen finns på plats.
Tipspromenad för stora och små.
Demonstration av visningsodlingar vid förfrågan.
Servering av soldatens ärtsoppa, korv med bröd, kaffe och saft.
Var? Norra torpet i Norsa hagar. Skyltning till torpet från bilparkeringen.
När? OBS tiden – söndag den 25 augusti klockan 10-13
För mer information, se: https://koping.se/nyheter/nyhetslista/2019-08-16-familjedag-i-norsahagar.html
Kontakt: Christina Schyberg tel. 0221-25317, christina.schyberg@koping.se
VÄSTRA GÖTALAND
LONA-dagen och Jubileumsdag tillsammans med Naturskyddsföreningen i Herrljunga
som fyller 50 år
Jubileumsdag och LONA-dag. En heldag med flera intressanta inslag såsom föreläsningar,
kunskapspromenad, information om LONA och om LONA-projektet Nossanpromenaden utställning om projektet och en av projektledarna finns på plats för att informera om projektet
Nossanpromenaden och arbetet med detta, Natursnokarna mm.
Var? Orraholmen, Herrljunga
När? Söndag den 1 september kl 9-17
Kontakt: Birgitta Saunders
Läs mer på www.vastsverige.com/herrljunga eller
https://www.facebook.com/upplevherrljunga/photos/a.1932025880396552/2325464621052674
/?type=3&theater
ÖREBRO
Sköt om vårt naturreservat!
En kväll när vi tillsammans arbetar med naturvårdande skötsel i Oset och Rynningeviken. Det
kan bland annat vara att röja sly, rycka upp oönskade plantor av trädgårdsväxter och kanske
bygger vi något. Ta gärna med egna handredskap som sekatör eller handsåg. Efter arbetspasset
bjuder vi på lite enklare mat och lyssnar på berättelser om området vid eldens sken.
Var? Samling vid Rävgångsstugan
När? Fredag den 30 augusti, drop-in kl 14–19
OBS! Anmäl senast den 27 augusti till nico.de.laat@orebro.se
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Läs mer om reservatet och hitta en karta här! (https://www.orebro.se/kultur--fritid/natur-parker/natur---kulturreservat/oset--rynningeviken.html)

