Det här nyhetsbrevet är till för att tipsa och
sprida information om vad som är på gång
inom friluftsliv. Hoppas att du hittar
inspiration och kunskap som du har nytta
av. Sprid gärna vidare information till dina
kontakter.
Det är en fantastisk vinter med mycket
snö passa på att njuta av att vara ute!

På gång just nu:
Ansökningsåret för LONA 2018
Tilldelning av LONAmedel för Dalarna
blev 2,4 Mkr. Eftersom vi har en så pass
stor ”skuld” kommer det att påverka
ansökningsomgången.
För att bevilja så många projekt som
möjligt kanske utbetalningstakten blir
något lägre projektår 1, men vi ska försöka
följa kommunernas önskemål så långt det
går.

Projektet "Vandringslyftet Dalarna",
fortsätter. Nästa möte 20 februari i
Glöm inte bort att det går bra att rekvirera
medel så fort man fått beslut om ett beviljat Borlänge.
projekt.

Mer info kommer efter mötet, hör av er om ni
missat information.

Besluten kommer att vara klara tidigast
vecka 9.

Sportlov = dags för Sportlovspeppen
Vår naturinfogrupp kommer att tipsa om saker

Kontaktperson LST: Anki Alfredeen

VåtmarksLONA
VåtmarksLONA hanterar i större
utsträckning än LONA åtgärder i markerna,

att göra ute under sportlovet. Mer info kommer
på Länsstyrelsens hemsida samt facebook,
liksom via våra Naturumens sociala media. Gilla
och dela gärna vidare!

och inte friluftsliv. Men om huvudsyftet med
projektet är att balansera vattenflöden så

Söka bidrag för upprustning av
skollokaler och utemiljöer.

kan delar om att ställa iordning för
friluftslivs ingå. I detta bidrag så kan man

Statligt stöd finns att söka senast 1 april.

söka ersättning för 90% av kostnaden,
övriga 10% kan medfinansieras av

Läs mer här!

kommuner, lokala företag eller föreningar.

Sök bidrag för information och
kommunikation om allemansrätten.

Sista dag för ansökan är 10 april.
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
här
Kontaktperson LST: Edward Wirgén

Ideella föreningar och organistationer kan
söka. Sprid gärna i era nätverk! Sök senast 31
mars.
Läs mer här!

Tips!
Tips på tidigare LONAprojekt finns i
LONAdatabasen. Läs mer här!
Nationell Tankesmedja för friluftsliv 18
19 april i Stockholm. Tema: Framtiden.
Läs mer här!
Till hösten planerar vi åter en Regional
Tankesmedja kom gärna med tips på
tema eller föreläsare eller workshops som
ni vill ha med!
SGU genomför en workshop om
geoturism den 25 april på Öland. 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

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

