”Åtgärder för att
skydda naturen och
göra den tillgänglig för
människor, inte minst
genom att bevara och
utveckla tätortsnära
natur, bör stå i fokus”

LONA

LONA-bidraget syftar till att stimulera
kommunernas arbete med naturvård
och friluftsliv. Nyckelord för satsningen
är naturvårdsnytta, lokala initiativ, lokal
drivkraft, friluftsliv, samverkan, folk
hälsa och tätortsnära natur.

Bidrag till lokala
naturvårdsprojekt

Kommunen avgör sedan vilka projekt
de vill söka bidrag för. LONA-registret
är också en kunskapsbank där du kan
hitta rapporter som t ex grönstrukturplaner, friluftsplaner, naturvårdsplaner,
inventeringar och Goda exempel.

Regeringens prop.
Hållbart skydd av naturområden (2008).

Foto: Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Det är på lokal nivå det händer!

Foton framsida: Flodpärlmussleskådning, Eda kommun, Fågeltorn, Jönköpings län, Inventering av hasselmöss, foto: Jens Rydell

Alla är välkomna att registrera en
projektidé i LONA-registret, som finns
på: http://lona.naturvardsverket.se.

Skolprojekt om vatten, foto: naturum Västervik

Böne mader, Ulricehamn, foto: Peter Wredin

Fiskgjuseprojekt i Ivösjön, foto: Linda Niklasson

Naturlig integration, Åre kommun

Lundsbo bokskog, Jönköping

Det är på lokal nivå det händer!

Vilken typ av åtgärder kan beviljas bidrag?

Finansiering

Sedan starten 2004 har över 750 miljoner kronor
satsats från regeringen, och ännu mer från kommuner och ideella föreningar runt om i landet.
Cirka 4 000 projekt har genomförts.

1. Kunskapsuppbyggnad – exempelvis inventeringar
av värdefulla arter eller naturområden.

Bidrag kan ges till högst 50 % av kostnaderna för
åtgärdstyperna 1–6 samt högst 90 % för åtgärdstyperna 7–8. Resten måste kommunen eller
andra finansiärer bidra med.

Syftet med LONA-bidragen är att skydda naturen
och göra den tillgänglig för oss alla. Bidraget ska
stimulera kommunernas långsiktiga naturvårds
engagemang och ge möjlighet att satsa lite extra
på naturvård.

Vem kan söka?
LONA-bidraget är ett bidrag som kommuner kan
söka hos Länsstyrelsen. Det är de lokala ideérna
och önskemålen som ska vara drivkraften.
Ansökningarna bygger ofta på lokala initiativ, från
företag, föreningar eller markägare. En lokal aktör
med en projektidé kan presentera den för kommunen och föreslå att kommunen ställer sig bakom
ansökan. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat
avtal med kommunen. Det är alltid kommunen
som är projektledare och ansvarig, från ansökan
fram till slutrapportering.
Bidrag kan inte ges till redan påbörjade åtgärder.
Projekttiden kan vara upp till fyra år.

2. Framtagande av underlag – exempel på detta kan
vara kommunala naturvårdsprogram, åtgärdsprogram,
friluftsplaner, underlag till bildande av kommunala
reservat och liknande.
3. Processen kring arbete med lokala naturreservat
– till exempel kostnader för värdering, förhandling,
framtagande av skötselplan och gränsmarkering
(dock inte markåtkomst).
4. Vård och förvaltning – skötsel av natur och/eller
åtgärder för att gynna friluftsliv i natur- och kulturmiljöer (spänger, stigar, fågeltorn och liknande).
5. Restaurering – återställande av naturtyper eller
artbestånd.
6. Information – informationssatsningar som skyltar,
naturskoleverksamhet, guidningar och trycksaker.
7. Restaurering och anläggande av våtmarker i syfte att
stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och
balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet, för att till exempel bidra till förutsättningar
för en förbättrad vattenförsörjning, eller
8. Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag
eller annat förberedelsearbete inför restaurering
eller anläggande av våtmarker.

Föreningar, företag och privatpersoner kan finansiera, bland annat genom att räkna sin arbetstid. Föreningar och andra oavlönade aktörer kan
värdera ideell arbetstid till 200 kronor/timme.
De faktiska kostnaderna måste vara minst lika
stora som det beräknade värdet av arbetstid.

Ansökan
Det är länsstyrelsen som tar emot LONAansökningar och beslutar om ett projekt ska
beviljas bidrag. Länsstyrelsen kan också ge
råd och information samt stötta kommunerna
i arbetet med att ta fram projektidéer och
ansökningar.
Naturvårdsverket fördelar LONA-bidraget till
länen och samordnar satsningen. Vill du veta
mer om bidraget så kan du kontakta din läns
styrelse eller din kommun. Du kan också läsa
mer på Naturvårdsverkets web:
www.naturvardsverket.se/LONA.

