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Prioriteringspolicy vid bedömning 
av LONA-ansökningar (ordinarie LONA) 

Ansökan måste uppfylla förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt. Projekten ska bl.a. bidra till att uppfylla ett eller flera av 
miljökvalitetsmålen (se förordningen här). 

Bidrag får enligt förordningen INTE ges till:  
• Vinstdrivande verksamheter 
• Åtgärder som redan påbörjats 
• Åtgärder som ändå måste genomföras enligt lag eller annan författning 
• Åtgärder som redan finansieras fullt ut av annat bidrag  

Skånes prioritering 
I Skåne får vi oftast fler ansökningar än vi kan bevilja och måste då prioritera mellan 
projekten. Nedan finns en lista på vad som prioriteras högt respektive lågt i vår 
bedömning. Punkterna har ingen inbördes ordning. Observera att en helhets-
bedömning görs av varje projektansökan som inkommer till Länsstyrelsen, att ett 
projekt omfattar en (eller flera) av de punkter som tas som högt prioriterade är 
ingen garanti för att LONA-bidrag ska kunna beviljas. Om ett enskilt projekt kan 
beviljas bidrag eller inte beror till stor del på hur många ansökningar som kommer 
in till Länsstyrelsen och vilken kvalitet övriga projektansökningar har.  

Hög prioritet 
• Bildande av områdesskydd  
• Projekt som syftar till att stärka det framtida kommunala naturvårdsarbetet, t.ex. 
ta fram naturvårdsprogram eller friluftslivsprogram. 
• Fysiska åtgärder som t.ex. restaureringsinsatser. 
• Projekt som har långsiktiga effekter för naturvården. 
• Projekt som omfattar hotade naturtyper/arter. 
• Projekt i tätortsnära natur. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2003598-om-statliga-bidrag-till_sfs-2003-598
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• Projekt som gynnar grön infrastruktur, dvs konnektiviteten mellan natur- eller 
friluftslivsområden 
• Projekt med underifrånperspektiv och bred lokal förankring (projekt som drivs av 
lokala aktörer eller där lokala aktörer ingår som tydligt aktiv part). 
• Projekt som har barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv, rör 
funktionshinderanpassning eller integration. 
• Kunskapsspridning eller naturvägledning som riktar sig till människor av olika 
ålder, kön och ursprung prioriteras före en ensidig kunskapsspridning. 
• Projekt i kommuner som har haft få tidigare lokala naturvårdsprojekt. 

Låg prioritet. 
• Projekt med dåligt specificerade kostnader. 
• Projekt där den framtida förvaltningen är osäker. 
• Åtgärder inom statligt bildade naturreservat. 
• Åtgärder som kan anses ingå i kommunens ordinarie uppgifter, t.ex. parkskötsel, 
och intern fortbildning. 
• Projekt som i huvudsak syftar till att locka till sig turister. 
• Åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll, t.ex. LOVA. 
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