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Det är på lokal nivå det händer!
LONA-dagarna den 28 – 30 augusti 2020
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 28 augusti till den 30 augusti 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 njuta av naturen? 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 2020
Det kan även ordnas aktiviteter som inte är med i den här sammanställningen, så titta gärna på
din kommuns webbsida för ytterligare info. Observera att några arrangemang ordnas före
respektive efter den officiella LONA-helgen. Denna lista kan komma att fyllas på med fler
arrangemang.
JÄMTLAND
Naturvårdsdagen 2020 i Åre kommun
Inflyttarservice LONA-projekt Sant och sunt i Årefjällen bjuder in till att fira Naturvårds
dagen 2020
Var? Tossön, strax väster om Järpen
Station 1: Föreningen Tossögården upplåter för dagen sin boulebana för oss att nyttja.
Station 2: Ottsjö kajakcenter erbjuder kajakpaddling.
Station 3: Vålådalens Naturum pratar om vår fjällnära natur.
Station 4: Allemansrätten och vad är farligt avfall?
När? 27 aug mellan kl. 09.00-14.00
Glöm inte att ta med fika och kläder efter väder!
Håll ihop med gruppen ni blir indelad i och håll avstånd, alla grupper fikar där dom
befinner sig kl. 11.30 fortsätter sedan till nästa station.
Maxantal 40 personer och beroende på hur många vi blir är alla tider preliminära
Kontaktperson Johan Lövquist 070-348 06 14 eller mail: johan.lovquist@are.se
NORRBOTTEN
Upptäck Arjeplogs natur!
Upptäck naturen i Arjeplog med hjälp av Top of Arjeplog-kortet och häng gärna med på någon
av våra gemensamma turer som vi arrangerar regelbundet. Med hjälp av utförliga utflyktsguider
tar man sig även lätt ut på egen hand.
När? den 1 juni-30 september 2020
Var? Arjeplog
För mer information om Top of Arjeplog hittar du här:
Hittaut i Luleå 2020
Kom ut i Luleås finna natur med Hittaut. Extra vinstdragningar i Hittaut Luleå för checkpoints
tagna under Lokala naturvårdens dagar den 28–30 augusti. Vinstdragning sker efter årets sista
släpp den 1 september.
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När? den 30 maj – 15 oktober
Var? Luleå
För mer information, se lulea@hittaut.nu eller www.hittaut.nu/lulea
Fjällbotaniska trädgården i Jokkmokk
Kom och besök fjällträdgården en del av Svenskt fjäll- och samemuseum och få se spännande
växter
När? 28–30 aug klockan 11–17
Var? Fjällträdgården Jokkmokk
För mer information se http://www.ajtte.com/jokkmokks-fjalltradgard/. Vid frågor kontakta
Ingrid Hellberg, ingrid.hellberg@ajtte.com, tel 076–1141104
KALIX
Guidad tur på Vassholmen
Caféet är öppet klockan 10.00–14.00 och du kan bland annat köpa korvpaket och grilla själv vid
öns grillringar (max 50 personer).
När? 29/8 och 30/8 klockan 12:00
Var? Samling vid brofästet på Vassholmen
För mer info se www.boikalix.se/evenemang. Vid frågor kontakta Lena Jansson, tel 070-244 46
70.
Lär dig spela discgolf
Kalix discgolfklubb ger instruktioner och lånar ut utrustning (max 50 personer).
När? 29/8 och 30/8 klockan 10:00. Banan är alltid öppen.
Var? Samling vid Rudträskbacken
För mer info www.facebook.com/groups/257941971597754/. Vid frågor kontakta Mattias
Gahm, tel 073-815 99 95, eller Sara Gahm, tel 070-203 2762
Naturpasset
Köp Naturpasset, ett paket med karta och lätta instruktioner för dig som vill prova på
orientering.
När? När det passar dig, 22 juni - 30 september
Var? Djuptjärns friluftsområde
För mer information se www.idrottonline.se/OKVargen-Orientering/Naturpasset2020
Upptäck Kalix närnatur
Kalix kommun erbjuder fiske, friluftskartor med inspiration för cykling, löpning och vandring
och på strandängarna hittar du utegym, klättersten, bouleplan, lekplats med mera. Du kan hyra
cykel i centrala Kalix.
När? Alltid öppet för alla!
Var? Kalix med omnejd
För mer information se www.kalix.se/uppleva
SKÅNE
Gör fröbomber och vandra kustslingan
Prova göra fröbomber med oss och vandra kustslingan.
När? söndagen 30 augusti, kl 14 -17
Var? Vi möts på Tuvelyckan (förlängning av Karupsvägen), Båstad:
Vid frågor kontakta Carolina Holgersson Ivarsson tel. 0431-776 19,
carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se
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Bygg bibatterier och vandra vid Grevie äng
På den gamla banvallen i Grevie skapar vi en äng för att gynna pollinerande insekter. Var med
och bygg bibatteri/insektshotell och vandra längs med banvallen.
När? söndagen 30 augusti, kl 14-17
Var? Nya ängen vid gång- och cykelleden Grevie banvall (vid servicestationen), Båstad
Vid frågor kontakta Carolina Holgersson Ivarsson tel. 0431-776 19,
carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se
Testa dina artkunskaper i Sinarpsdalen
I Sinarpsdalen skapar vi just nu en våtmark. Kom och titta och lär dig mer! Lokala
naturskyddsföreningen är på plats och du kan testa dina artkunskaper.
När? söndagen 30 augusti, kl 14-17
Var? I Sinarpsdalen vid parkeringen/svarta huset
Vid frågor kontakta Carolina Holgersson Ivarsson tel. 0431-776 19,
carolina.holgersson.ivarsson@bastad.se
Eslöv: Sällsynta växter i Stehag
Lär dig mer om kommunens ansvarsarter humlesuga, ängsskära och kärrnäva. Vi visar och
berättar om växterna. Det finns även möjlighet att hjälpa till att plantera ut plantor. Vi bjuder på
fika och tipsrunda också!
När? söndagen 30 augusti, drop-in mellan kl. 14 -16
Var? ängen intill Hasslebos förskola i Stehag
Vid frågor kontakta Annika Söderman, kommunekolog i Eslövs kommun,
annika.soderman@eslov.se
Invigning vid Ybbarpssjön
Kommunen och fiskevårdsföreningen har rustat upp och förbättrat möjligheterna för besökare
till Ybbarpssjön och vi håller därför en liten invigning. Kom och fira och njut av naturen med
oss!
När? söndagen 30 augusti, kl. 10 – 13
Var? Vid halvön i Ybbarpssjön, Kärrvägen. Då det är begränsat med parkeringsmöjligheter
vädjar vi om att besökare tar sig till området med cykel eller till fots.
Vid frågor kontakta mattias.bjellvi@perstorp.se
Läs mer här.
Insektsorkestern på Väster i Lund
Kom och lyssna på den flygande, smygande, brummande, trummande Insektsorkestern! Du får
även information om LONA-projektet ”Västers vilda liv”.
När? lördag den 29/8 (kommer kompletteras med klockslag)
Var? Väster, Lund (kommer kompletteras med exakt plats)
För frågor kontakta Maria Sjögren, Lunds kommun, maria.sjogren@lund.se
Bin vid Aboretum Åstorp
Välkomna till Arboretum Åstorp och lär er mer om vilda och tama bin, bygg insektshotell och gå
på tipsrunda.
När? söndagen 30 augusti, kl. 11 - 14
Var? Kalvhagens parkering vid Odengatan
Vid frågor och bokning kontakta leifwennerberg@gmail.com eller Ulla Andersson ulla.an@live.se

4(6)

Håvning i Falsterbo
Kom och fira Lokala naturvårdens dagar på Falsterbo Strandbad tillsammans med naturum. Här
kommer vi erbjuda håvning i dammen och i havet för att se om vi hittar några intressanta djur
och växter. Håvar finns på plats! Ta med er stövar, kläder efter väder och lite fika!
När? söndagen 6 september (OBSERVERA DATUM), drop-in mellan kl. 10 - 12
Var? Naturum, Falsterbo strandbad, Strandbadsvägen 30, 239 42 Falsterbo
Vid frågor kontakta Alexander Nordström, miljöstrateg Vellinge kommun, 040-635 42 52,
alexander.nordstrom@vellinge.se
STOCKHOLM
Kolla in och engagera dig i Nypans humlepark!
Nätverket Nypan surrar är på plats i den nya humleparken på Nytorps gärde för att informera,
visa runt och svara på frågor om projektet.
När? söndagen den 30 augusti, kl. 15 -16
Var? Nypans humlepark, Paternostervägen 106 i Hammarbyhöjden/Björkhagen
Kontakt och mer information: nypansurrar@gmail.com
VÄSTRA GÖTALAND
Tidsresan - platåbergslandskapet för barn och unga. Vi firar LONA-dagarna!
Vi firar Lokala Naturvårdens dagar! Kom och utforska det spännande platåbergslandskapet vid
vår pop-up geoparksutställning! Lär dig mer om de olika bergarterna och undersök om sten kan
lukta! Geoparkens personal finns på plats i utställningen. Alla barn får en serietidning med sig
hem.
När? 13 september, kl. 10-14 (OBSERVERA datumet). Kl. 14 startar en guidad tur om det unika
platåbergslandskapet. Se separat evenemang med föranmälan.
Var? Naturum Hornborgasjön
Vid frågor kontakta Sofia.hultman@grastorp.se
För mer information, se här.
LONA-dagen i Marks kommun
Ta del av LONA-projekten som pågår i Marks kommun. Vi visar vildbin och berättar om vilka
arter som vi hittat i kommunen. Vi visar också insektshotell och berättar om insatser för
pollinerare. Det blir även information om ängssvampar och i den fina trädmiljön kring
herrgården berättar vi om de gamla mäktiga träden med sina speciella mossor och lavar.
Vi visar också upp invasiva växter, tipsar om bekämpning och berättar hur kommunen jobbar för
att minska invasiva arter. Vid dammen kan vi förhoppningsvis visa salamandrar och vi tipsar om
bidrag för att gräva nya dammar mm.
Tipspromenad vid Herrgården. Fika finns att köpa. Rydals museum är öppet samtidigt.
När? söndag 30 augusti, kl. 10-16
Var? Rydals herrgård i trädgården, mittemot Rydals museum
Vid frågor kontakta kommunbiologerna Svante Brandin 0320-21 72 79, Jenny Pleym 0320-21 75
76 eller Anita Sjöstrand 0320-21 72 78
Natur- och kulturmiljö på Stora Torstö i Mjörn
Vi visar upp Stora Torstö och dess ängar som genomgått en restaurering de senaste 4 åren. En
stor mängd träd och sly har tagits ner och marken har börjat slåttras igen.
Vi har hyrt ångbåten Herbert för transport mellan Alingsås - Torstö och Sjöviksgården - Torstö.
(OBSERVERA – platsbokning!) Vi kommer även köra några rundor med egen båt mellan
Simmenäs - Torstö och Sjöviks småbåtshamn - Torstö. Besökare är även välkomna ut med egen
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båt. Vi bjuder på kaffe och fika så långt laget räcker.
När? lördag den 29 augusti, kl 12 - 17
Var? Stora Torstö
För mer information om arrangemanget se www.alingsas.se
Vid frågor kontakta Jenny Leonardsson, Alingsås kommun, 0322 - 61 60 61 eller Oscar
Johansson, Stora Torstö, 070 - 226 62 72
VÄSTRA GÖTALAND och VÄRMLAND
Vänerns vatten i vardagen!
Hållplats Vänern deltar i Vänerveckan 2020 under LONA-dagarna 2020. Vänermuseet åker ut
med Hållplats Vänern och besöker er vid platser runt Vänern under Vänerveckan 2020. Vi gör
ofta våra stopp vid ett vattendrag där vi tillsammans med er undersöker livet i vattnet och tar
reda på mer om de arter som hittas. Tillsammans med Vänermuseets miljövetare undersöker vi
och berättar om livet i Vänern. Naturvetenskapliga tillvägagångssätt används för att identifiera
och gruppera fynden samtidigt som ni får lära er mer om arternas egenskaper och ekologiska
sammanhang. Besök också Hållplats Vänerns mobila utställning om främmande arter i Vänern
och spela Vänerspelet.
När? den 24–28 augusti, kl. 10 - 15 (OBSERVERA datumen)
Var? 24/8 Mariestad vid Snapen friluftsområde, 25/8 Hammarö vid skärgårdsmuseum
Hammarö, 26/8 Nysäter badplatsen vid viking center Värmland, 27/8 Säffle bakom Biblioteket
vid Byälven och 28/8 Lidköping vid Sandbäcken badplats
Vid frågor kontakta daan.vanderblom@lidkoping.se eller Vänermuseet 0510–770095
För mer information se https://www.vanermuseet.se/hallplats-vanern/ ,
https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vanerveckan/
VÄSTERNORRLAND
Lokala naturvårdens dag i Omne
Välkommen på en LONA-dag med Omnevikens byaförening! Lär känna trakten vid Omne och
vandra på Öjbergsleden.
När? lördagen den 29 augusti, kl. 13 – 16 (se program nedan)
Var? Samling vid Omnebadets parkering
Anmälan senast onsdag den 26 augusti till rickard.nordenberg@comhem.se
Vid frågor kontakta Rickard Nordenberg, 070-551 20 74.
Program
13:00 Inledning kring naturskyddsområdet vid Omneberget och information om LONAprojektet i Omne.
13:30 Gemensam bilfärd till början på Öjbergsleden
13:45 Vandring på leden ca 2 km till en rastplats med bänkar och informationstavlor (tar ca 30
min).
14:15 - 15:00 Information om leden, Omnefjärden med historik och olika vyer som kan ses från
platsen. En enkel formell invigning, fika med bullar kaffe/te och saft.
15:00-16:00 Vi slutför vandringen (ca 1,5 km) tillbaka till parkeringen.

6(6)

Västerbotten
Upptäck stadens natur med Naturskolan
Under LONA-dagarna delar Naturskolan ut en gratis skrift på 60 sidor som beskriver
naturplatser i Umeå som kan nås med lokalbussarna. Passa samtidigt på att svara på frågor om
stadens parker. Du kan vinna en inramad förstoring av en av skriftens fina bilder.
När?
Fredag 28 aug kl. 14-16
Lördag 30 aug kl. 13-15
Var? Gammlia
Kontakt
Naturskolan i Umeå 090 16 50 95
Mer information – www.umea.se/naturskolan

