Hej, nu kommer årets
sista nyhetsbrev för
Friluftsliv!
Hur funkar det? Du som fått detta skickat
direkt behöver inte göra nånting om du vill
fortsätta prenumerera.

På gång just nu:
Workshop "Vandringslyftet
Dalarna", 30 november i Rättvik,
har genomförts. Arbetet kommer att
fortsätta under 2018 med ett första
möte den 20 februari.
Mer info kommer inom kort från projektet,
kontakta Henny för mer info. Ni som var
med den 30/11 kommer få epost.

Ansökningsåret för LONA 2018 har
slagit alla rekord.
Totalt har det kommit in 32 ansökningar
(rekord) från 14 kommuner samma år
(rekord) samt summan för sökt bidrag är
drygt 4,6 miljoner (rekord)!
Det är många spännande projekt så det
kommer att bli tufft att prioritera. Vi skulle
vilja bevilja alla, men tyvärr är det inte

Nyheter kring Dala Fjällfiskekort!

möjligt då vår budget är begränsad. Beslut
kommer under vintern.

Under fiskesäsongen 2018 kommer vissa
förändringar att ske vad gäller Dala Fjällfiske,

Tidigare beviljade LONAProjekt:

som berör flera av naturreservaten i fjällen.
Information kommer löpande att uppdateras på

Det finns massor av uppbokade medel
kvar, så uppmaning till alla
projektansvariga: Rekvirera mera! Ha
gärna som rutin att så fort projekt blir
beviljade så rekvirerar ni årets belopp.

Länsstyrelsens hemsida. Läs mer här!

Söka bidrag för upprustning av
skollokaler och utemiljöer.

Nyhet för 2018: VåtmarksLONA

Statligt stöd finns att söka senast 1 april 2018.

Riksdagen har beslutat om pengar för
särskild "våtmarksLONA" under 2018. Mer

Läs mer här!

information kommer att komma. Redan nu
planerar Naturvårdsverket att ha ett

Satsning på Gröna jobb har beslutats
av Riksdagen.

webbinarium 2 februari. Sista dag för
ansökan kommer vara 10 april.

Läs mer här!

Läs mer här!

Tips!
Tips på tidigare LONAprojekt finns i
LONAdatabasen. Läs mer här!
Besöksnäringsutredningen har lämnat
över sitt slutbetänkande. "Ett land att
besöka en samlad politik för hållbar turism
och växande besöksnäring". Läs mer!
Nationell Tankesmedja för friluftsliv
2018. Tema: Framtiden. Här kommer årets
friluftskommun utses ni på kommunerna
glömmer väl inte fylla i enkäten från
Naturvårdsverket ? Läs mer här!
Nationell kartläggning av skolgårdar
genomförs av SCB just nu på uppdrag av
Boverket. På sikt kommer även skolnära
natur att karteras. Läs mer här!

Har ni några tips? Ideer? Frågor? Eller
bara vill prata friluftslivsfrågor tveka
inte att kontakta mig.

Henny Sahlin, Friluftslivssamordnare,
Naturvårdsenheten.
henny.sahlin@lansstyrelsen.se
0102250362

Webbinarium om "Förtätningens
möjligheter och gränser", 24 januari.
Läs mer här!

Om du inte längre vill ha nyhetsbrevet...
Vill du tipsa en vän?

