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Rapport från projektmöte BIOGOV den 11:e 
mars 2021 

      
 

 

Den 11:e mars träffades samarbetsgruppen i BIOGOV för första gången digitalt ge-
nom mötesplattformen TEAMS. Tanken med mötet var att göra en återstart av pro-
jektgruppens arbete.  

Gruppen har på grund av Covid-19 bara kunnat träffas en gång sedan januari 2020. 
Projekt går nu in i en ny fas (som ju pga. Covid blivit nästan 1 år försenad). Vi går nu 
från ett processinriktat arbete som handlat om att lära känna och bygga förtroende 
för varandra och lägga grunden för ett samarbete till att mer konkret arbeta med 
de frågor som vi gemensamt lyft som viktiga. 

Vi har tagit fram en gemensam vision för Valle där vi menar att våra kärnvärden kan 
samexistera och att det går att hitta synergier mellan dem. Vi har kommit överens 
om viktiga åtgärder som vi tar gemensamt ansvar för att arbeta med. Syftet med 
mötet var att planera åtgärder och fördela arbete och ansvar. 

Trots rådande pandemi händer det många saker i Valle just nu som berör gruppens 
arbetsområde, dvs de åtgärder som finns både i och utanför gruppen handlings-
plan.  Några exempel är Länsstyrelsen pågående revidering av några naturreservat, 
arbete med ny översiktsplan för Skara kommun och önskemål från olika aktörer om 
utveckling av vandrings- och cykelmöjligheter m.m. 

Mötets upplägg var därför i form av en genomgång av läget/vad som hänt kring 
våra olika åtgärder samt mer djupdykande diskussioner kring några av de åtgärder 
som det känns särskilt angeläget att komma igång och arbeta med utifrån vad som 
händer i Valleområdet just nu. 
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Story map 
En av åtgärderna i handlingsplanen är att ta fram en sk. Story map.  En story map är 
en digital plattform där vi med hjälp av text, bilder, interaktiva kartor och filmer 
m.m. på ett lättförståeligt sätt beskriver projektet och dess arbete. Tanken är att 
denna story map skall vara ett arbetsredskap för samverkansgruppen men också 
samtidigt en informationskanal utåt som möjliggör att alla ska kunna följa arbetet. 

Länsstyrelsen presenterade ett förslag till story map som har tagits fram. Den inne-
håller bl.a. information om projektet och beskriver gruppens arbete hittills liksom 
de åtgärder som gruppen identifierat som viktiga att arbeta med. En viktig del av 
story mapen är det kunskapsunderlag som finns med, ofta i form av olika kartor. 
Detta blir ett viktigt underlag för gruppens fortsatta arbete. Story mapen är ännu 
inte helt klar utan kommer succesivt att kompletteras.  

 

Storymapen finns att läsa här:  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?ap-
pid=7bb08961c3484e59889c5323afdf1ddb  

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=7bb08961c3484e59889c5323afdf1ddb
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=7bb08961c3484e59889c5323afdf1ddb
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Samverkansgruppen har efter mötet haft möjlighet att lämna synpunkter på inne-
håller i story mapen. (Detta pågår just nu). 

Efter genomgången av förslaget till Story Map diskuterades följande frågor: 

Åtgärd: Revidering av naturreservaten. 

Länsstyrelsen har nu fått loss pengar för kvarvarande ersättning till markägarna och 
bedömer att tidsplanen med nytt beslut för Höjentorp- Drottningkullen, Eahagen -
Öglunda ängar, Jättadalen – Öglunda grotta och Torp i maj 2022 kan hålla. 

I naturreservaten finns föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet. En typ av 
föreskrifter (sk. C-föreskrifter) reglera vad allmänheten inte får göra (inskränkningar 
i allemansrätten). Vi behöver diskutera vilka c- föreskrifter som behövs. Ska det 
t.ex. vara tillåtet, och i så fall på vilket sätt, att cykla, rida, elda, flyga med drönare, 
köra bil på is mm. Det beslutades att nästa möte skulle ägnas åt att diskutera detta. 

Ett nytt reservat Bäckedalen, samt utvidgning av reservatet Högsböla ängar plane-
ras under 2021. Samverkansgruppen kommer att få ta del av förslag till beslut för 
dessa under våren. 

Innan de nya reservatsbesluten fattas finns flera andra saker som behöver beaktas 
och där samverkansgruppen kan ge värdefull input, se nedan. 
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Åtgärd: Ökad tillgänglighet för friluftsliv.  
 
Det finns flera olika planer och önskemål om utveckling av vandringsleder m.m. i 
Valle. Det handlar om nya vindskydd, grillplatser bättre skyltning m.m.  
I de nya reservatsbesluten måste också anges vilka friluftslivsanläggningar som skall 
finnas i reservaten (vandringsleder, allmänna bryggor, parkeringsplatser m.m.). 
Detta vill vi anpassa utifrån behovet i Valleområdet som helhet.  

Det beslutades att bilda två arbetsgrupper. En med fokus på utvecklingen av fiske 
och allmänna bad och en som mer fokuserar på vandring/cykling o likn. Tanken är 
att dessa grupper i ett första steg ska identifiera vilka önskemål och planer som 
finns och sedan diskutera hur, om och vilka kan genomföra detta? Till dessa arbets-
grupper ska övriga relevanta aktörer utanför samverkansgruppen bjudas in.  

 

Åtgärd: Mer betesmark. 

Vi vill öka arealen naturbetesmark i Valle. Vi behöver därför titta på vad man kan 
göra för att restaurera nya marker och var det är lämpligt utifrån både naturvärden 
och en funktionell betesdrift. Likaså behöver vi fundera på hur vi undviker att 
mindre attraktiva betesmarker inte upphör att betas samt planera för nya slåtte-
rängar eller långliggande vall på lämpliga ställen. 
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Ett exempel är att diskutera de föreslagna restaureringarna av betesmark i de revi-
derade naturreservaten. Hur fungerar dessa utifrån en funktionell djurhållning 
m.m? 

Det beslutades att bildas en arbetsgrupp för detta som bjuder in övriga relevanta 
aktörer utanför samverkansgruppen att delta t.ex. de större markägarna och djur-
hållarna i området. 

 

Åtgärd: Skötsel av vägarna i Valle. 

Mats Lindqvist redogjorde för Trafikverkets pågående skötselarbete i Valle. 
 

Åtgärd: Bevara och utveckla grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

Sofia Berg redogjorde för en GIS-analys av Valles ädellövskogar och skyddsvärda 
träd som Högskolan i Skövde har tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen med stöd 
från Samverkansgruppen. Den visar vilka skogar som man bör lämna som skog och 
vilka skogar som är mest lämpliga ur ett naturvårdsperspektiv att restaurera till be-
tesmarker, dock fortfarande med träd på.  Sammanfattningsvis kan sägas att ana-
lysen ger stöd åt de planerade restaureringarna i de reviderade naturreservaten.  

Detta kartmaterial kommer att inkluderas i projektets Story Map. 
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Åtgärd: Modell för samverkan. 
Enligt projektets handlingsplan skall vi ta fram en rapport till Naturvårdsverket som 
innehåller en sammanställning av projektarbetet och erfarenheter kring hur man 
skapar en lokal fungerande samverkan. Förhoppningen är att vårt arbete ska kunna 
vara en modell för liknande arbetssätt på andra platser i landet. Det beslutades att 
SLU (Magnus Ljung) bör anlitas att fortsätta följa och övervaka och utvärdera vår 
process som grund för rapporten till Naturvårdsverket. Uppdraget finansieras av 
BIOGOV-projektet. 

Intresserad av att veta mer? 
Vill ni följa projektet och läsa mer så rekommenderas projektets story map som 
finns publicerad på länsstyrelsens webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/bio-
gov.html (finns ännu ej för publik publikation) 

Här kommer material, anteckningar m.m. som produceras inom projektet att läggas 
ut löpande. 

Det finns också information på interreg europes  hemsida:  
www.interregeurope.eu/biogov  
Här finns bl.a. de andra ländernas filmer att kika på.  

Har ni frågor, funderingar, kanske idéer eller förslag så är ni varmt välkomna att 
höra av er till Henrik Roos på Länsstyrelsen. 

E-post: Henrik.roos@lansstyrelsen.se,  tel: 010-224 51 81  

Vid tangentbordet 

 

Henrik Roos 

  

http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/biogov.html
http://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/biogov.html
http://www.interregeurope.eu/biogov
mailto:Henrik.roos@lansstyrelsen.se
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Projektgrupp – BioGov 

Myndigheter 
Länsstyrelsens naturavdelning Henrik Roos  

Maria Thordarson 
Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning Vakant 

Skogsstyrelsen Viveca Luc 

Skara kommun Abbe Sahli, (Kommunekolog) 

Skövde Kommun Sari Strömblad, (Miljöstrateg) 

Trafikverket Mats Lindqvist, (Miljöspecialist/ekolog) 

Näringslivet 
Vallevägen Cecilia Wadenbäck (Ordförande) 

Besöksstrateg i Skara kommun Marie Wennerholm 

Vadsbo Skog Tommy Ek 

Flämslätt/Skara stift Claes Schönborg 

Markägarrepresentanter 
LRF Jenny Nilsson 

Orgelgården Björn Malmgren 

Backgården Sten Catoni 

Utbildning 
Skövde Högskola Annie Jonsson/Jenny Lennartsson 

Ideella föreningar 

Naturskyddsföreningen, Skaraborg Sofia Berg 

Eggby, Istrum Öglunda hembygdsförening Morgan Johansson (ordförande) 

Istrums SK Sandra Svantesson/Anders Påhlsson 

Fiskevårdsområdesföreningar 

Emten-Flämsjöns FVOF Rolf Pettersson (Ordförande) 

Skärvalången m.fl. FVOF Ann Nilsson 
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