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Preliminära aktiviteter under lokala naturvårdens dag. Alla aktiviteter är gratis
för allmänheten och föranmälan brukar ofta inte krävas. Kontakta arrangörerna
för mer information eller besök din kommuns hemsida och se om det anordnas
några aktiviteter där du bor.

Skåne
Barsebäck: Plast i havet- Vem vill du bada med?
Kom och lär dig mer om havet, hjälp till att rensa skräp och andra
havsaktiviteter. Tid och plats: söndagen den 26 augusti kl 11-16 i Barsebäcks
hamn på Sillmarknaden. Kontakt: michael.palmgren@smkc.se
Höör/Eslöv: Invigning vid Västra Ringsjön
Vi inviger våra nya angöringspunkter vid Västra Ringsjön med upplevelser och
aktiviteter med fokus på natur och friluftsliv. Vi bjuder på fika. Föreningar med
engagemang för natur och friluftsliv vid Rönne å och Västra Ringsjön visar upp
sig och sin verksamhet. Tid och plats: Lör den 25 augusti kl 14-17: badplatsen
vid Gamla Bo ca 8 km söder om Höör längs väg 23. Sön den 26 augusti kl 1417: badplatsen i Sjöholmen mellan Stehags kyrkby och Ormanäs. Kontakt:
Marie Brandt Eslövs kommun, marie.brandt@eslov.se, 0413-62764 eller Åsa
Abrahamsson Höörs kommun, asa.abrahamsson@hoor.se 0413-28164
Malmö: Aktiviteter på Ribban
Guidade turer och andra havsaktiviteter. Tid och plats: sön den 26 augusti kl
10-14 på Ribersborgsstranden, vid marint kunskapscenter. Kontaktperson:
michael.palmgren@smkc.se
Malmö: Naturkul på Rosengårdsfältet Aktiviteter för hela familjen; guidade
turer, bygg ditt eget insektshotell, så en äng, håva i gräs och undersök träd och
växter. Tid och plats: Rosengårdsfältet. Mer info kommer.
Svedala: Håvning och tipsrunda vid Segeån
Kom och besök Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd vid
konstgräsplanerna på Aggarpsvallen. Där får ni veta med om vårt
uteklassrumsprojekt som pågår där och om alla våra andra projekt. Ni får även
prova håva och artbestämma insekter i Segeån. Dessutom kommer det att finnas
en tipsrunda och fika. Tid och plats: sön den 26 augusti kl 13-16, vid
konstgräsplanerna på Aggarpsvallen. Kontakt: jessika.cansund@svedala.se
Södra Sandby: Bäcken i byn
Kom förbi och håva i bäcken, pyssla på temat fisk och ställa dina frågor om det
lokala naturvårdsprojektet Bäcken i Byn. Tid och plats: lör den 25 augusti kl
11-15 i Sofielundsparken, vid bäcken mitt emot församlingshemmet (fiskprat för
små öron kl 11 och kl 12, guidad tur längs bäcken kl 13 och kl 14) Kontakt:
marie.sager@lund.se. Se programmet här
Ystad: Håvning och tipsrunda vid Marietorpsdammen
Var med och håva i dammen från den nya bryggan, studera fågellivet med kikare
och gå på tipsrunda (en ”vanlig” eller en digital ). Friluftsfrämjandet visar upp
en del av sina aktiviteter. Vi kommer att bjuda på juice, kaffe, te, krabbelurer
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och annat tilltugg. Tid och plats: sön den 26 augusti kl 13-16, vid Naturskolan
Marietorp. Kontakt: andrea.nowag@ystad.se
Örkelljunga: Naturvårdsarbete vid Vitasjö
Stensåns Vattenråd ordnar en informationsdag om bekämpningen av den
invasiva arten Sjögull i Vitasjö. Informationen riktar sig främst till allmänheten
och genomförs under ca en halv dag. Vattenrådet, Naturskyddsföreningen och
Länsstyrelsen berättar om sitt fiske- och vattenvårdsarbete och visar flora och
fauna i området. Tid och plats: sön den 26 augusti kl 13-16. Vi möts strax intill
Vita sjö, Krångelbygget 6667, Skånes Fagerhult. Se detaljerat program för dagen
Kontakt: torsten.kindt@laholm.se

Norrbotten
Invigning Solanderleden
Gör som Daniel Solander, lärjunge till Carl Von Linné - ge dig ut på
upptäcktsfärd i skog och mark. Vandringsleden är 22 mil lång och sträcker sig
genom ett omväxlande natur- och kulturlandskap från Jävre/Piteå till
Kallax/Luleå. Under dagen anordnas vandringar, guidningar, barnaktiviteter.
Längs med leden håller bygårdar sina serveringar öppet. Tid och plats:
Kallax/Jävre kl. 12-16. För mer info besök hemsidan:
http://www.solanderleden.se

Stockholm
Familjedag i naturreservatet Lötsjön-Golfängarna
Välkommen till en dag i naturens tecken! Du får lära dig mer om vårt fina
naturreservat av Sundbybergs stads park- och naturvårdare Vilhelm Kroon.
Under dagen kommer besökarna få bygga bikupor med konstnären Erik Sjödin.
Det kommer även anordnas guidade turer, tipspromenad, filmvisning i
Marabouparken och mycket mer. Tid och plats: Den 26 augusti från klockan
11. Kontakt: Sundbybergs hemsida

Västerbotten
Lycksele kommun: Prova på fiske i Långavan
Tid: Lördag 25 augusti 11.00–14.00.
Plats: Långavan, Blåvikens fiskevårdsområde (FVO).
Vägbeskrivning: Från Lycksele: kör E12:an fyra mil mot Storuman till, ta
höger vid skylt Blåviksjön, kör över bron över älven. Vid skylt Långavan (ca 4
km från bron), följ vägens riktning.
Fiske, fika och LONA-information. I samband med LONA-dagarna sista helgen
i augusti bjuder vi in allmänheten att titta på vårat fiskeprojekt i Långavan. Vi
bjuder på fika och fiske i Långavan (max en fisk/fiskare). Ni som vill veta mer
om LONA-bidraget får information om detta på plats. Kontakt: Jan-Erik Staaf
070-327 08 77. Facebook-event
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Sorsele kommun: Invigning av Natur och kulturguide för Sorsele
Tid: fredag 24 augusti, samling 12.00
Plats: Samling Folkets Hus Sorsele
Följ med till Gimegolts naturreservat och en vandring i ett unikt landskap
under två timmar. Ta med fika. Kontaktperson: Pär Röckner 070-200 39 59. Läs
mer på Sorsele kommuns hemsida
Umeå kommun: Pollinerande insekter i Västerbotten
Tid: lördag 25 augusti och söndag 26 augusti 12.00–16.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans undervisningslokaler på Kungsgatan 42 i
Umeå.
Aktiviteter under både lördagen och söndagen:
• Föredrag om pollinerande insekter och deras växter (12.00 och 14.00).
• Workshop 13.00–14.00 och 15.00–16.00) om hur man identifierar bin,
vilka växter som är bra för bin och hur man bygger insektshotell.
• Liten pysselhörna för barn (böcker om pollinerande insekter och insektsoch blompyssel).
• Efter 16.00, om vädret tillåter, vandring och inventering av bin och
fjärilar.
Kontaktperson: Natuschka Lee, Umeå universitet, natuschka.lee@umu.se, 070365 12 13. Läs mer på Umeå universitets hemsida
Umeå kommun: Upptäck stadens natur
Tid: fredag 24 augusti 14.30–16.00 och lördag 25 augusti 12.00–15.00
Plats: Nydalasjön, Äventyrslekparken vid södra änden av sjön
Här kan du träffa Naturskolan och ta en titt på de småkryp som simmar med oss
i vattnet. Om du vill får du också skriften "Upptäck stadens natur" där du hittar
fler utflyktsmål i Umeå. Kontaktperson: Erika Åberg, erika.aberg@umea.se,
070-569 0321. Läs mer på Umeå kommuns hemsida
Umeå kommun: invigning av LONA-projektet TioTopparTavelsjö
Tid: lördag 25 augusti. Invigning 14.00. Aktiviteter under hela dagen.
Plats: Toppen av Hemberget i Tavelsjö
Invigning av bygdens projekt med tillgängliggörande och guide till tio av
bygdens vackra berg, totalt 1050 höjdmeter utmed nya stigar! Musik med Umeå
spelmanslag på toppen av Hemberget. Presentationer av de tio bergen. Det
vetenskapliga svaret på frågan om varför Tavelsjö är så vackert. Intervjuer med
olika representanter (Umeå kommun, Umeå universitet, markägare,
projektgruppen med flera). Bandklippning. Efteråt vernissage och middag på
Tavelsjö Wärdshus. Kontaktperson: Anders Enetjärn, 070-3213009. Läs mer:
Facebook: Tiotoppartavelsjö
Instagram: Tiotoppartavelsjo
Hemsida
Inbjudan
Vindelns kommun: Invigning av Tvåälvsleden
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Tvåälvsleden är en vandringsled på cirka 2,5 mil som går från Vindelälven i
Vindeln till Umeälven i Granö. Leden följer delvis den gamla Kyrkmarschleden
och går genom varierande naturområden och terräng. 13.00 fika och
underhållning av Östen Hedman ovanför Osttjärnsbäckens naturreservat , där
vandringen avslutas. Låna och prova på mountainbike med hjälp av handledare
från Friluftsbutiken Kaffe Skog och Rök. Det finns möjlighet till transport med
bil tillbaka till Vindeln.
Vandra från Vindeln
Tid: lördag 25 augusti, start 11.00
Plats: start vid Vindelforsanas naturreservat, norra parkeringen på västra sidan
älven (Turkiet).
Vandring på Tvåälvsleden i två timmar, cirka 6 kilometer.
Cykla från Granö
Tid: lördag 25 augusti start 10.00
Plats: start vid Granö Beckasins parkering
Cykla Tvåälvsleden med egen mountainbike i två timmar, cirka två mil.
Kontaktperson:
Daniela Nedelcheva, 070-283 73 29. Läs mer på Vindelns kommuns hemsida.

Halland
Laholms kommun: Det är inte långt till Knäred – Krokån
Nu är LONA-slingan vid Kvarnfallet färdig att visas på den ”Lokala
naturvårdens dag”. Alla hälsas välkomna, slingan är lättgången med såväl
barnvagn som rullator eller rullstol. Natur och kulturinformation ges längst
vägen. Grillarna hålls tända så du kan grilla din medhavda lunch sittande vid det
brusande fallet som nu blivit en av kommunens mest besökta utflyktsplatser. Tid
och plats: Söndag den 26 aug kl. 10-12. Samling vid parkeringsplatsen på
Prästaskogens naturområde (bron) i Knäred. Kontakt: Margareta Lindgren tel.
073-087 48 90.

Uppsala
Tierps Kommun
LONA-dagen råkar sammanfalla med Tegelsmoraveckans (musikevenemang)
första dag. Vi i föreningen Tegelsmorasjön passar då på att uppmärksamma vårt
innevarande LONA-projekt med en guidning i området samt visning av bilder
från Bioblitz Tegelsmorasjön i maj som också var en del av vårt LONA-projekt.
Guidningen äger rum kl 18 med utgångspunkt från Tegelmorasjöns parkering.
Östhammars Kommun
Fira Lokala naturvårdens dag med oss!
Lördag den 25 augusti, kostnadsfritt utan föranmälan.
Upplandsleden – vandra genom ugglornas skogar, hjortronens myrar och
längs spegelblanka sjöar
En slinga av Upplandsleden går runt Gimodammen. I samband med att loppet
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Gimodammen runt arrangeras finns vi på plats med kartor och information om
Upplandsleden och besöksmål på vägen. Vi bjuder på fika! Tid och plats:
Hammaren i Gimo från kl 8.
Tallparken – solnedgångar, gamla tallar och gäddornas lek
Grillplatsen vid gröna bron, Hummelfjärd Öregrund kl 15
Tallparken är ett område med historia och vidsträckt utsikt, vackra tallar och
gäddornas vandring upp till yttre Hummelfjärden. Vi finns på plats och berättar
om området och det som är på gång. Vi bjuder på grillad korv och kaffe!
Heby Kommun - Upptäck vad åsen gömmer – följ med på guidad tur
Fredagen den 24 augusti, klockan 15.00, bjuder vi på guidad
tur längs elljusspåret i Tärnsjö. Under promenaden berättar Heby kommuns
miljöstrateg Camilla Winqvist om Dalkarlsåsens värden för växter och djur,
företag, motion och friluftsliv. Det berättas också om historia, kultur och geologi
kopplat till åsen och om LONA-projekt som gjorts i anslutning till åsen.Vi går i
ett lugnt tempo och gör många stopp. Informationen kommer att sitta uppe efter
spåret mellan den 22 och 29 augusti för den som vill promenera och läsa på egen
hand. Ingen anmälan krävs. Samling vid elljusspårets start.
Ta kläder efter väder och något att dricka om det är varmt. Alla är hjärtligt
välkomna!
Uppsala Kommun - STADSSKOGENS DAG
Massor av roliga aktiviteter för både stora och små. Upptäck stadsskogens träd
och insekter, testa lådcyklar och åk linbana. Passa även på att åka häst och vagn,
prova kolbullar, gå upp i vattentornet, besök marknadsgatan och mycket mer.
Friluftsdag för alla åldrar i samarbete med föreningar/organisationer som
presenterar sin verksamhet. Aktiviteter därutöver; friluftsgudstjänst,
ponnyridning, marknadsstånd, försäljning av kolbullar, korv, fika m.m. Tid och
plats: 26 augusti, kl 11-15. Ingång från Norbyvägen, vid Gläntan, eller
Kåbovägen, korsningen Döbelnsgatan. Ingen anmälan eller avgift

Västernorrland
Kramfors kommun
Tid: fredagen den 24 augusti mellan 9–12
Tanken är att fler ska upptäcka naturen och dess värden samt sprida kunskap om
betydelsen av att bevara biologisk mångfald. En grund som bör läggas tidigt i
livet och därför har fokus lagts på barn som går i förskolan under LONA-dagen.
Under LONA-dagen kommer barn att få lära sig mer om vattenfrågor och bins
betydelse för naturen. Bland annat kommer ett bisamhälle att visas upp.
Om det är bra väder kommer aktiviteten att genomföras i Noraparken annars i
församlingshemmet. Material som beskriver syftet med LONA och projektet
Hållbara besöksmål i Norabygden kommer att finnas tillgängligt vid träffpunkt
Nora. Besök kommunens hemsida för med information:
http://www.kramfors.se/hallbara_besoksmal

6(7)

Jönköping
Jönköpings kommun – Grönt är skönt
Var med och spela artbingo runt Munksjöns stränder. Under dagen kommer det
att finnas möjlighet att spela och pyssla på naturtema eller känna på ett
utterskinn. Du kan också prata med kommunens tjänstepersoner om arbetet med
nytt naturvårdsprogram och ny grönstrukturplan. Du bjuds även på fika. Kl
16.00 berättar kommunen om arbetet med ny grönstrukturplan och nytt
naturvårdsprogram. Tid och plats: lördagen den 25 augusti kl 12-17 vid
kvarteret Ödlan, syrgasvägen 7.

Västmanland
Köpings kommun – Norsa hagar
Aktiviteter: Tipspromenad, korvgrillning och fika samt presentation av
Norsatorpet och dess trädgård. Plats: Norra torpet i Norsa hagar, skyltning från
parkeringen. Tid: Söndagen den 26 augusti mellan kl 11.00-14.00.
Kontaktinfo: Christina Schyberg tel. 0221-25317,
christina.schyberg@koping.se

Värmland
Storfors kommun – Järnsjöledens norra del
Söndag den 26 augusti kommer Järnsjöledens norra del att ”smyginvigas” under
Lokala Naturvårdens dag. Kommunalråd Hans Jildesten klipper bandet för
ledens första 15 kilometer vid Bjurbäckens slussar klockan 14.00.
Gratis förfriskningar blir det på tre ställen längs leden - och guidning över
mossen. För mer information besök kommunens hemsida.

Västra Götaland
Borås kommun
Utställning på Borås Stadsbibliotek om pågående och avslutade LONA-projekt.
Herrljunga kommun – Utställning om arbetet med Nossanpromenaden
Projektet startade efter att förslag och önskemål inkommit från kommuninvånare
om att lyfta fram Nossan samt tillgängliggöra och förbättra Orraholmens
friluftsområde. Kommunen har sett ett behov av att lyfta fram de redan befintliga
lederna i området och även att informera om natur och kulturvärden i stadsnära
miljö så man tryggt kan orientera sig i området. Projektet pågår från 2018-2019.
Tid och plats: Information framför Herrljunga kommunhus den 25/8 mellan kl
10-14 med foton, bilder och informationstext som berättar om projektet. För mer
information besök evenemangets hemsida.
Lysekils kommun – Fira naturvårdsdagen i Lysekils Stadspark
Kom och fira Naturvårdsdagen i Lysekils Stadspark lördagen den 25/8 mellan kl
11-16. Under dagen anordnas bland annat barnteater om pollinering,
fågelholkstävling, byggnation av insektshotell, yoga, besök på Havets Hus,
naturfilsvisning och mycket mer. För mer information besök kommunens
hemsida.
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Strömstads kommun
Lördagen den 25/8 mellan kl 15-17 vid Rossö skola. Under dagen arrangeras
guidning om natur- och kulturhistoria samt visning av projektområdet där vi
utvecklar hävden och friluftslivet. Det blir även matlagning på
skolans/föreningarnas uteplats.

