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Till
Tekniska nämndens arbetsutskott

Dnr 12/608

Ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Sammanfattning
Tekniska förvaltningens park- och naturkontor har utarbetat ett förslag till ansökan om statliga
bidrag till LONA-projekt för perioden juni 2013 – juni 2016 (bilaga 1). Förslaget utgörs av en
sammanställning och utvärdering av naturvårdsarbetet i Lunds kommun under 15 år som ett
underlag inför revideringen av Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet. I förslaget ingår
också en informationsfilm om naturvårdsarbetet i Lund med goda exempel från tidigare LIP
och LONA projekt. Förslaget omfattar ett projekt med en beräknad total budget motsvarande
840 000 kronor, varav det sökta statsbidraget utgör 50 % eller motsvarande 420 000 kronor.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-11-19
Bilaga: Utkast LONA-ansökning 2013

Ärendet
Bakgrund
Genom flera olika projekt under 15 års tid har Lunds kommunas Tekniska förvaltning och
Park- och naturkontoret drivit en lång rad olika naturvårdsprojekt. Dessa har alla bidragit till
att Lunds kommun har en framskjuten roll inom det lokala, regionala och nationella
naturvårdsarbetet. Vid slutet av 1990-talet fick Lunds kommun statliga bidrag från de lokala
investeringsmedlen för hållbar utveckling (LIP) och från 2004 kunde Sveriges kommuner söka
50% finansiering för lokal naturvård (LONA). Grundtanken med satsningen är att lokal och
kommunal naturvård ska stimuleras genom statsbidrag till naturvårdsprojekt som byggde på
lokala initiativ och delaktighet. Lunds kommuns tekniska förvaltning har tidigare erhållit
bidrag under perioden 2004 – 2013 för projekten Naturinformation och tillgänglighet,
Naturdatabas, Östra Tvets ängar I och II, Höjeåstråket, Biologisk mångfald i Idalaområdet,
Lärande natur II, Ekobaser på St Hans backar, Biologisk mångfald i stadsparken, Biologisk
mångfald på sandiga marker, Naturreservatet Rökepipan, Guide till naturen i Lund, Alla är
hemma i naturen, På spaning i Skrylleskogen och Natur för nysvenskar.
I kommunens Grönstruktur- och naturvårdsprogram (2006) anges en lång rad åtgärdsförslag
som är valda med avseende på att nå programmets uppställda mål. Flera av de tidigare
genomförda projekten bidrar till att dessa mål uppnås. I programmet anges som sista
åtgärdsförslag att en mer omfattande utvärdering av programmet bör göras senast år 2015.
Tekniska förvaltningens förslag till projektansökan
Tekniska förvaltningens park- och naturkontor har utarbetat ett förslag till ansökan om statliga
bidrag till LONA-projekt för perioden juni 2013 – juni 2016 (bilaga 1). Förslaget utgörs av en
sammanställning och utvärdering av naturvårdsarbetet i Lunds kommun under 15 år som ett
Adress
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underlag inför revideringen av Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet. I förslaget ingår
också en informationsfilm om naturvårdsarbetet i Lund med goda exempel från tidigare LIP
och LONA projekt. Förslaget omfattar ett projekt med en beräknad total budget motsvarande
840 000 kronor, varav det sökta statsbidraget utgör 50 % eller motsvarande 420 000 kronor.
Den kommunala finansieringen för genomförande av samtliga projekt ryms inom beslutade
ramar för tekniska nämndens driftsbudget. Inga tillkommande driftskostnader kommer att
uppstå genom projektet.
Barnkonsekvensanalys
Bedöms en barnkonsekvensanalys vara relevant i ärendet ?
ja
nej
Motiv:
Projektet är positivt för barn och ungdomar.
Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?
ja
nej
Motiv:
Genomförande av projektet innebär att sammanställningen av 15 års naturvårdsarbete utvärderas och ska
ligga till grund för framtagande av ett nytt Grönstruktur- och naturvårdsprogram som kommer att ha fokus på
att naturvården i Lunds kommun fortsatt kommer att hålla hög kvalitet och att fortsätta utveckla goda
möjligheter för friluftsliv och rekreation. Filmen som ska tas fram kommer att kunna visas för barn och
ungdommar i utbildningssyfte.

Beslut
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås besluta:
att godkänna förvaltningens förslag till projektansökan avs. statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt (LONA).
att uppdra åt tekniska förvaltningen att sända in färdiga ansökningshandlingar.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND

Göran Eriksson
Karl-Oscar Seth

Beslut expedieras till:
Akten
Förvaltningschefen
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ANSÖKAN 2013
Datum (åå-mm-dd)

UTKAST

Länsstyrelsen i XXX län
Avdelning/enhet
Postadress
Postnr och Postort

Ansökan om bidrag för lokala
naturvårdsprojekt – sammanställning
•

•
•

Ansökan ska i första hand registreras i Lona-registret som hittas på
http://lona.naturvardsverket.se . Ansökningar som görs med denna
blankett och som beviljas bidrag måste registrera projektet i Lonaregistret för att kunna rekvirera ut bidragen.
Samtliga ansökningsblanketter skickas digitalt till Länsstyrelsen i det län
projektet/-en avses bedrivas.
Undertecknad sammanställningsblankett samt bilagor skickas med post
till Länsstyrelsen i det län projektet/-en avses bedrivas. Ett undertecknat
följebrev ersätter inte sammanställningsblanketten.

Instruktioner: Gula/överstrukna fält är instruktioner till ansökan. Här ska du beskriva
det som efterfrågas, alternativt fylla i tillhörande tabell. I varje rad i tabellen går att
skriva löpande text, tabellraden förstoras automatiskt. Observera att kommunen lämnar
in en blankett för sammanställning av hela ansökan och en blankett för varje projekt
man söker för. En samlad ansökan görs för varje kommun. Se i övrigt
Naturvårdsverkets vägledning på www.naturvardsverket.se/lona .
OBS! Efter ifyllnad: ta bort all gul/överstruken text.

XX kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598) om statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt för följande projekt:
Projektens namn

Total
kostnad
(kr)

Sökt
LONA-bidrag
(kr)

Naturvård i Lund under 15 år –
xxxxxxxxxxxxx

840 000

420 000

Summa (kr):

840 000

420 000

LONA
bidrag i %
av total
kostnad
50%

Utbetalning
Nedan anges hur mycket pengar kommunen vill rekvirera respektive år per projekt (till
exempel: Kommunen önskar rekvirera 45 000 kronor år 2013 och 98 000 kronor år
2014). Dessa uppgifter återanvänds i Länsstyrelsens eventuella beslut om tilldelning och
utbetalning av bidrag. Observera att högst 75 % av beslutat bidrag kan betalas ut innan

Bilaga nr

1
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projektet slutrapporterats. Efter godkänd slutrapportering kan resterande 25 % av
bidraget betalas ut.

Naturvård i Lund under 15 år – xxxxxxxxxxxxx

Önskad utbetalning, kr
År….
År….
År….
120 000
150 000 150 000

Summa (kr):

120 000

Projektens namn

150 000

150 000

Kontaktuppgifter
En samlad ansökan görs per kommun. Här efterfrågas kontaktuppgifter för den person
som skickar in kommunens samlade ansökan och som är ansvarig på kommunen att
hålla ihop alla projekten.
Bidragssökande kommun

Lunds kommun
Förvaltning/avdelning, kontor
Tekniaks förvaltningen, Park- och naturkontoret
Postadress Box 40
Telefon (även riktnummer)
046-355000
Webbplats (Internetadress)
www.lund.se
Kontaktperson
Cecilia Backe
E-postadress
Cecilia.backe@lund.se
Betalningsreferens

Postnummer och ort
221 00 Lund
Organisationsnummer
212000-1132
E-postadress
Telefon direkt
046-355890
Mobil
0706-385890
Bankgiro/Postgiro

Underskrift av firmatecknare
Firmatecknare eller teckningsansvarig kallas den som har befogenhet att företa
rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska
personen (kommunen i det här fallet). I de flesta fall kan firmatecknaren delegera ansvar
genom att ge fullmakt till någon annan.
Datum (år-mån-dag):

Kommun:

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande och titel (texta tydligt) Stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth

År….
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Bilagor: Ansökningsblanketter med beskrivning av varje projekt, ifyllda och
undertecknade medfinansieringsintyg samt översiktskartor.
Kopia till: Projektdeltagare m.fl.
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BILAGA 1
Datum (2012-11-19)

UTKAST

Ansökan om bidrag för ”Naturvård i Lund
under 15 år – xxxxxxxxxxxxx”
Lunds kommun ansöker om bidrag med 420 000 kronor för
Projektets namn: Naturvård i Lund under 15 år - xxxxxxxxxxxx
Sökande kommun/er: Lund
Kontaktperson på kommunen: Cecilia Backe
Förvaltning/avdelning: Tekniska förvaltninge /Park- och naturkontoret
Postadress:
Postnummer och ort:
Telefon:
Mobil:
E-postadress:
Projektet drivs av
Ange vem som ska driva projektet genom ett kryss och genom att ange namn.
Projektet drivs av

Kryssa
(ett
kryss)

Kommun
Ideell förening
Kommun och förening i
samverkan
Övrig (stiftelse)
Flera kommuner
Annan (ange vilken)

x

Namn

Kontaktperson på organisation som ska driva projektet (där så är tillämpligt)
Namn:
Adress:
Postadress:
Postnummer och ort:
Telefon:
Mobil:
E-postadress:
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Projektbeskrivning
Här skrivs en kort beskrivning av projektet, högst en A4-sida. Beskrivningen bör
innehålla en beskrivning av syftet, vad som ska göras, hur det ska göras och vem som
ska göra det fördelat på nedanstående rubriker. Här kan även sådana åtgärder som ingår
i projektet men som kommunen ej söker bidrag för ingå om detta behövs för att redovisa
helheten med projekt. Det bör i så fall framgå vilka åtgärder som kommunen inte söker
bidrag för.

Syftet med projektet är att på ett enkelt och samlat sätt sammanfatta 15 års
naturvårdsarbete i Lunds kommun. Genom flera olika projekt under 15 års tid har Lunds
kommunas Tekniska förvaltning och Park- och naturkontoret drivit en lång rad olika
naturvårdsprojekt. Dessa har alla bidragit till att Lund har fått en framskjuten roll inom
det lokala, regionala och nationella naturvårdsarbetet. För att nämna några
framgångsrika projekt Lunds kommun har varit föregångare inom arbetet med
restaurering av våtmarker och regionalt vattensamarbete. Genom sandmarksprojektet
har Lund prövat framgångsrika metoder för att gynna starkt hotade insektsgrupper som
är ovärderliga för ekosystemtjänster. Lunds Tekniska att bevara gamla och värdefulla
träd genom sitt arbete med evighetsträd. Kommunen har också en ledande roll i arbetet
med Målsättningen är att genom sammanställning och övergripande utvärdering av de
projekt som har genomförts sedan 1998, då de första LIP-medlen” tilldelades Lunds
kommun, kunna få fram en bild över hur kommunen ska utveckla naturvårdsarbetet
vidare och genom revideringen av Grönstruktur och naturvårdsprogrammet från 2006
dra upp kursen för framtiden. Projektet ska bidra till att ett underlag för revidering av
GsNvP tas fram. Inom ramen för projektet planeras också en informationsfilm om
projektetn och vad de har bidragit till inom naturvården i Lunds kommun.
Målsättningen med filmen är att presentera för politiker, tjänstemän och allmänheten
om hur naturvården i Lunds kommun utvecklas och förvaltas. En annan målsättning är
att sprida erfarenhet från 15 års projektarbete ochvilken naturvårdsnytta det haft till
andra kommuner, Länsstyrelser och Naturvårdsverket mfl.

Sammanfattning
Texten ska ge en god men översiktlig bild av projektet

Projektet är en sammanställning och utvärdering av naturvårdsarbetet i Lunds
kommun under 15 år som ska vara ett underlag inför revideringen av
kommunens Grönstruktur- och naturvårdsprogram. Lunds kommun är en av de
mest aktiva kommunerna när det gäller lokalt naturvårdsarbete och under 15 år
har det blivit ett stort antal projekt med många olika inriktningar, några exempel
är våtmarksrestaurering, naturpedagogiska samarbeten, bevarandearbeten m.m. I
projektet ingår också en informationsfilm om naturvårdsarbetet i Lund med goda
exempel från tidigare LIP- och LONA- projekt. Projektet omfattar en beräknad
total budget motsvarande 840 000 kronor, varav det sökta statsbidraget utgör 50
% eller motsvarande 420 000 kronor.
Syfte
Beskriv översiktlig varför projektet ska genomföras, eller nyttan med projektet. Syftet är
inte alltid direkt mätbart
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Syftet med projektet är att på ett informativt och samlat sätt sammanfatta 15 års
naturvårdsarbete i Lunds kommun.
Ett av målen är att få fram ett underlag för revideringen av Lunds kommuns
Grönstruktur och naturvårdsprogram. Detta genom sammanställning och övergripande
utvärdering av de projekt som har genomförts sedan 1998, då de första ”LIP-medlen”
tilldelades Lunds kommun, och därigenom få fram en bild över hur kommunen ska
utveckla naturvårdsarbetet vidare och genom revideringen av Grönstruktur och
naturvårdsprogrammet från 2006 dra upp kursen för framtidens naturvårds- och
friluftslivsarbete. Målsättning är också att ta fram en film med goda exempel från ett
framgångsrikt arbete med naturvård i Lunds kommun under 15 år, genom LIP- och
LONA-anslag. Filmen ska kunna visas för politiker och tjänstemän på kommunal,
regional och nationell nivå, för allmänheten och den ska även kunna vara intressant för
skolan och i utbildningssyfte inom naturorienterade ämnen.

Bakgrund
Här beskrivs vem och hur projektet har initierats, vilka som yttrat sig om projektet,
kommunens handläggning. Vilka roller har medfinansiärerna/aktörera i projektet och
vilka aktiviteter och åtgärder kommer de att medverka i? Intresse från medborgarna är
inte samma sak som medverkande aktörer.

Lunds kommuns Park- och naturkontor har under de senaste 15 åren arbetet med
en lång rad naturvårdsprojekt och projekt med inriktning mot det rörliga
friluftslivet. Lunds kommun är en av de mest aktiva kommunerna, både lokalt,
regionalt och nationellt när det gäller lokalt naturvårdsarbete. Ett stort antal
projekt med många olika inriktningar såsom våtmarksrestaureringar,
naturpedagogiska samarbeten och åtgärdsarbete för hotade arter har genomförts.
Park- och naturkontoret vill nu genomföra en sammanställning och utvärdering
av naturvårdsarbetet i Lunds kommun under 15 år och resultatet från det ska
tjäna som underlag inför revideringen av kommunens Grönstruktur- och
naturvårdsprogram. Även en informationsfilm om naturvårdsarbetet med goda
exempel från tidigare LIP- och LONA-projekt ska produceras. Utvärdering och
sammanställning utförs av utvecklingssamordnare på Park- och naturkontoret.
Filmen som planeras ska handlas upp och produceras av professionell
naturfilmare och den ska spegla goda exempel från naturvårdsarbetet i
kommunen på ett intressant och intresseväckande sätt. Beslut om ansökan och
medfinansiering till projektet hanteras av Tekniska nämndens arbetsutskott.

Lokala aktörer
Här beskrivs om och i så fall vilka lokala aktörer som är delaktiga i projektet, och hur
arbetet med dem ska gå till. Med lokala aktörer menas t ex samarbetet med andra
kommuner, föreningar, företag, markägare, lokala företrädare för statliga myndigheter,
skolor m.fl.
Projektet drivs i sin helhet av Lunds kommun. Konsult/filmare upphandlas för
produktion av filmen.

Hur kommer projektet att bidra till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och
varaktigt naturvårdsarbete i kommunen?
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Projektet genomförs med syftet att utifrån erfarenhet från tidigare projektarbete och en
utvärdering av naturvårdsnyttan genom 15 års projektarbete få fram ett bra underlag för
revideringen av Lunds kommun Grönstruktur och naturvårdsprogram (2006). Ett nytt
program planeras vara klart 2016. För att sprida information om naturvårdsarbetet i
Lunds kommun och om projektarbete genom LIP och LONA görs en informationsfilm
som på sikt gör att fler kan ta del av det som har åstadkommits i kommunen. Projektet
bidrar indirekt till flera av miljömålen.

Projektets långsiktiga effekter
Långsiktiga effekter kan vara svåra att mäta på kort sikt men som projektet syftar till att
uppnå. T.ex. ökat antal häckande fåglar, högre kunskap hos allmänheten, bättre framtida
planering hos kommunen.
Genom projektet tas ett viktigt underlag fram som kommer att ligga till grund för ett
nytt Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Lunds kommun med beräknad
varaktighetstid fram mot 2030.
Sammanställningen och filmen bidrar till att fler får kunskap och tips om hur man kan
bedriva framgångsrikt naturvårdsarbete på kommunal och regional nivå.

LBU-finansierade åtgärder i projektet?
Omfattar projektet åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats enligt förordningen
(2007:481) om stöd för landsbygdsåtgärder? Beskriv i så fall vilket/ vilka åtgärder som
sökt/beviljat LBU-stöd och hur mycket bidrag det handlar om.
Det finns inga LBU-finansierade åtgärder i projektet.
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Åtgärder i projektet
Åtgärd
nr
1

Kategori, Typ av åtgärd
en per
åtgärd
1.
Kunskapsuppbyggnad

2

2.

Framtagande av underlag

3

6

Information och
kunskapsspridning

Metoder

Planeras.
genomförd,
åå-mm

Genom att sammanställa och på
ett övergripande sätt utvärdera
projektrelaterat naturvårdsarbete
i Lunds kommun kan en rad
slutsatser och erfarenheter dras
om hur naturvård i projektform
fallit ut i kommunen.
Genomgång av Lunds kommuns
Grönstruktur- och naturvårdplan
och utvärdering av hur
genomförda projekt bidragit till
att målsättningarna i programmet
uppnåtts. Genom
sammanställning av projekt
under 15 år och med den
utvärdering av GsNvP så tas ett
underlag fram som ligger till
grund för revideringen av
programmet som startar under
projekttiden och som förväntas
vara klart runt 2016.
En film om naturvård Lund
spelas in med målsättning att
sprida kunskap om
naturvårdsarbete och om
erfarenheter från naturvård i
projektform. Målgrupper för
filmen är politiker, tjänstemän
(på både kommunal, regional och
nationell nivå) samt allmänhet
och skolungdomar.

osv

För varje åtgärd anges vilken kategori åtgärden ingår i. OBS! Endast en kategori per
åtgärd. Om en liten del av en åtgärd tillhör en annan kategori än huvuddelen av
åtgärden kan den redovisas inom samma åtgärd och kategori (riktvärde: mindre än 10%
av kostnaden eller resultatet. Åtgärderna bör ej delas upp för detaljerat utan hållas på
den nivå som exemplen anger. Varje åtgärd beskrivs sedan under rubriken ”Metod”. Här
skrivs hur åtgärden ska genomföras på en sådan nivå att länsstyrelsen kan bedöma om
de valda metoderna är ett effektivt sätt att genomföra åtgärder på. Ange planerat
slutdatum med år och månad tex. 14-08. OBS! Varje rad i tabellen utökas automatiskt
så att du får plats med det du vill skriva. Vid behov av fler rader tryck tab.

Varje åtgärd numreras.
Indelning av åtgärderna görs i kategorier som utgår från punkterna i 1 § förordningen
(2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt:
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1. kunskapsuppbyggnad som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder
inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv,
2. framtagande av underlag i form av kommunala naturvårdsprogram för
genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv,
3. områdesskydd för att skydda värdefull natur, särskilt sådana natur- eller
kulturreservat som kommunen beslutar om med stöd av 7 kap. miljöbalken,
4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms
värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive åtgärder som syftar till att främja
friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden,
5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms
värdefulla från naturvårdssynpunkt, eller
6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och
därmed sammanhängande friluftsliv.
Varje kategori innehåller ett antal åtgärdstyper. Exempel på åtgärdstyper är inventering,
ta fram kommunala naturvårdsprogram, ta fram annat underlag, information och
kunskapsspridning, bygga anläggningar för friluftsliv, ängsbruk, betesdrift, stängsling,
framröjning av grova träd i skog, naturvårdsbränning, restaurering av ängar, etc.
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Resultat och kostnader
Åtg.
nr

Planerat resultat, miljökvalitetsmål, mätvärde och enhet

Total
kostnad,
kr

1

Sammanställninga av 15 års naturvårdsprojektarbete i
Lunds kommun.
Framtagande av underlag för revidering av Lunds
kommuns GsNvP till 2015/16
En informativ film om naturen och naturvården genom
projektarbete i 15 år i Lunds kommun.

180 000

Sökt
LONAbidrag,
kr
90 000

240 000

120 000

420 000

210 000

Summa, kr: 840 000

420 000

2
3

Värde
av
ideellt
arbete, kr

osv

Planerat resultat beskrivs så att de är möjliga att följa upp. Resultaten skall uttryckas i
siffror så långt det är möjligt (antal, areal, etc). Exempel kan vara: 45 genomförda
guidningar i reservat, 400 deltagare i informationsträffar om naturvård, 6 restaurerade
sjöar, 200 hektar restaurerade sjöar, osv. De mätbara resultaten bör så långt det är
möjligt gå att koppla till de nationella miljömålen som projektet syftar till att uppfylla.
Ange ett mätvärde per åtgärd.
Totalkostnaden/åtgärd preciseras. Kostnaden är åtgärdens hela kostnad, inte enbart det
bidrag som söks. Summan av alla kostnader skrivs in. Observera att projektledning,
uppföljning, oförutsett etc. ska bakas in i respektive åtgärd och inte redovisas som
separata åtgärder.
För att lägga till rad ställ er i tabellen, tryck på Tabell, infoga rad.

11(14)

Miljökvalitetsmål
Projektet ska enligt Förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala
naturvårdsprojekt bidra till att uppfylla de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.
Nedan anges vilka miljökvalitetsmål de olika åtgärderna i projektet avser att bidra till
uppfyllandet av. Mer info om Miljökvalitetsmålen finner du på Naturvårdsverkets
hemsida www.miljomal.se . Skriv in åtgärdens nummer i särskild kolumn på rad för
relevant miljökvalitetsmål i åtgärdstabellen.
Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålet gynnas av åtgärd med
nedanstående nummer i detta projekt

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag

1,2,3

Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Myllrande våtmarker

1,2,3

Levande skogar

1,2,3

Ett rikt odlingslandskap

1,2,3

Storslagn fjällmiljö
God bebyggd miljö

1,2,3

Ett rikt växt- och djurliv

1,2,3
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Finansiering
Här anges a) hur finansiering av projektet ska ske (i tabellen nedan), och
Finansiär

Kommun
Privatperson
Företag
Stiftelse
Fond
Ideell
organisation
Annan (ange
vilken)
Staten (utöver
sökt bidrag)

Intyg Namn
bilaga
nr
Lunds kommun
1

Kontanta
medel, kr
120 000

Eget arbete Värde av
inkl LKP, kr ideellt
arbete, kr
300 000

Summa, kr:

Summa, kr

420 000

420 000
Sökt bidrag enligt denna ansökan, kr: 420 000
Summa totalt, kr: 840 000

LKP=Lönekostnadspåslag (sociala avgifter exkl. OH)

För att lägga till rad ställ er i tabellen, tryck på Tabell, infoga rad.
b) om och i vilken utsträckning projektet omfattar åtgärder för vilka bidrag sökts eller
beviljats enligt förordning (2007:481)om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, LBU.
Beskriv vilka åtgärder i projektet som omfattas av s.k. LBU stöd
Tidsplan för projektet
Startdatum: 2013-06-01
Slutdatum: 2016-06-30
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Det här händer efter projekttiden
Här beskrivs
a) hur kommunen avser att förvalta resultaten i projektet
Beskriv i tabellen nedan, ny rad införs genom att trycka på TAB-tangenten.
Åtgärd
nr

Så här kommer resultatet av åtgärden att förvaltas i framtiden

1

Sammanställningen kommer att utgöra underlag för utvärdering av Lunds kommun
Grönstruktur och naturvårdsplan 2006
Underlaget som tas fram kommer att vara viktigt i revideringen av GsNvP
Filmen kommer att vara viktig i spridningen av naturvårdsarbetet i Lunds kommun
för såväl kommunal, regionala som nationella politiker och tjänstemän och för
allmänhet och skolungdomar.

2
3

osv
bidrar till ett långiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen.

Projektets samband med kommunens övergripande arbete
Ange hur projektet har samband med andra politikområden. Markera max tre
arbetsområden, ange % och motivera sambandet. Flera av dessa samband och
möjligheter till samband, inklusive ytterligare viktiga verksamhetsområden, finns
beskrivna i regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173).
Övergripande arbete
Folkhälsa

Regional utveckling
Turism
Areella näringar
Kulturmiljö
Friluftsliv
Övrigt av betydelse för
naturvården
Skola, barn och
ungdomar
Tillgänglighet för
funktionshindrade,
äldre)
Integration
Annat

Motivera sambanden

Genom bra naturvårdsarbete och arbetet för det rörliga friluftslivet
bidrar projekten till en bättre folkhälsa. Utvärderingen och
informationsfilmen hjälper till att sprida kunskap om projekten och
naturvårds/rekreationsarbetet i kommunen.

Ökar förståelsen för hur intressant och viktigt det är att bevara och
utveckla vår kulturmiljö
Ökar intresset för friluftsliv.
Ökar intresset för naturvård
Filmen kan användas i undervisningen inom ämnet naturkunskap,
för att väcka intresse för naturvårdsfrågor och rekreation och
friluftsliv.

14(14)

Obligatoriska bilagor
Kartor
Här bör översiktskarta och detaljkarta kopieras in. På kartan bör det framgå
yttergränserna för det eller de områden som kommer att beröras av åtgärder i projektet.
Det kan till exempel vara yttergränserna för ett område som ska restaureras eller
yttergränserna för ett planerat reservat. Karta kan hämtas från
http://maps.google.se/help/maps/tour/
Karta behövs inte om åtgärder i projektet inte ska genomföras i natur-/kulturmiljön.
Karta kan även biläggas. Observera att kartan ska finnas med i den digitala versionen av
ansökan som ska skickas in till Länsstyrelsen.
Medfinansieringsintyg
Ett ifyllt och undertecknat medfinansieringsintyg krävs för varje medfinansiär.
Medfinansieringsintygen namnas med projektnr:bilagenr så att projekt 1 enligt
sammanställningsblanketten har bilagda intyg 1:1, 1:2 osv.
Frivilliga bilagor
Foton
Observera att åtgärder som kan definieras geografiskt i kommunen ska fotograferas före
och efter åtgärd. Foton före åtgärd är i ansökan frivilligt medan de i slutredovisningen är
obligatoriska.

