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Rapport från projektmöte BIOGOV den 24:e 
februari 2022 (och sammanfattning av dialogmöten den 9:e 

resp. 14:e mars) 

 

Den 24:e februari träffades samarbetsgruppen i BIOGOV digitalt genom mötesplatt-
formen TEAMS.  

Mötet inleddes med information från Länsstyrelsen om vad som var på gång från 
deras sida i Valle området.  

• Ny vandringslinga vid Silverfallet-Karlsfors och Melldala, ca 4 km, som kom-
mer att markeras med den nya Valle-blomman (likadan som vid Flämsjön 
runt i Eahagen). Vandringsleden går in i Melldala naturreservat och därifrån 
är det tänkt att gå en avstickare mot badplatsen i Melldala. Ungefär halva 
sträckan är parallell med Billingeleden mellan Melldala och vattenfallen. 
Andra halvan mestadels längs grusväg med utsikt över åkrarna och passerar 
det nya uterummet med vindskydd och grillplats vid Karlsfors gård. Leden 
ligger i nära anslutning till två busshållplatser.  
 

• Länsstyrelsen ser över riskträd i 
flera reservat. I Silverfallet-Karls-
fors har vi stämplat träd som ska 
tas ner och i möjligaste mån även 
köras ut ur reservatet. Det arbetet 
är planerat att genomföras i mars. 
Det handlar om att säkra upp 
längs vandringslederna och pick-
nickplatserna samt undvika att 
träd ramlar över kulturlämning-
arna och skadar dessa. Länsstyre-
len och Trafikverket planerar för 
en gemensam insats att åtgärda 
döda vägnära träd norr om Höjen-
torps kungsgård. 

  
Uppmärkta träd vid Silverfallet som ska åtgärdas 
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• Sedan några år pågår ett arbete med att bilda ett nytt naturreservat strax 
väster om Lerdala – Lerdala kalkbarrskog. På grund av stora angrepp av 
granbarkborre i området behöver arbetet nu forceras så att det finns möj-
lighet att rädda de kvarvarande höga naturvärdena i granskogen. Ambit-
ionen är dock fortfarande att detta reservat skall ”processas” på liknande 
sätt som nu görs i reservaten Höjentorp- Drottningkullen, Eahagen – 
Öglunda ängar, Jättadalen – Öglunda grotta och Torp. Men i det här fallet 
får den processen ske i ett senare skede.  
 

• I den biologiska mångfaldsanalys som Högskolan i Skövde genomförde på 
uppdrag av Samverkansgruppen 2021 identifierades området kring Sotali-
den som särskilt viktigt för arter i ädellövskogar. Här finns också höga natur-
värden av andra slag. t.ex. rikkärr och betesmarker. Länsstyrelsen planerar 
därför att inventera detta område, tillsammans med området vid Trane-
myren, under 2022. Syftet är att få en uppfattning av vilka arter som finns i 
området och om dom är i behov av någon särskild skötsel. Samtliga berörda 
markägare kommer att kontaktas innan inventering. 
 

• Samverkansgruppens ambition är att flera naturreservat i Valle ska revide-
ras på samma sätt som nu görs med Höjentorp-Drottningkullen, Eahagen-
Öglunda ängar, Jättadalen-Öglunda grotta och Torp. Länsstyrelsen är hu-
vudansvarig för detta och tar gärna emot önskemål om vilka övriga naturre-
servat som ska prioriteras för revidering m.m. 
 

• Förslag har inkommit på att anordna invigning av de reviderade naturreser-
vaten i höst. Detta skulle också vara ett bra tillfälle att göra lite reklam för 
BIOGOV-projektet och gruppens arbete. I mån av tid har Länsstyrelsen möj-
lighet att bekosta och vara huvudansvarig för organiseringen av detta eve-
nemang. Samverkansgruppen skall arbeta vidare med detta.   
 

  



 

- 3 - 

 

 

Lägesredovisning - handlingsplanen 

Nästa punkt på dagordningen var en återkoppling kring hur vi ligger till gentemot 
gruppens framtagna handlingsplan till maj 2022. 
 
 

Åtgärd 1 
Ta fram nationella riktlinjer (rapport) för 
samverkan på lokal nivå som bygger på erfa-
renheter från BIOGOV -projektet.   
En rapport är nu framtagen. Magnus Ljung (som 
tagit fram rapporten på uppdrag av samverkans-
gruppen) redogjorde kortfattat för rapportens 
upplägg och innehåll. Gruppen kommer nu få rap-
porten för synpunkter innan den skickas till Na-
turvårdsverket. 

 
 
Åtgärd 2 
Fortsatt samarbete efter projektet som stärker biologisk mångfald, grön in-
frastruktur och ekosystemtjänster i Valleområdet. 
Gruppen har tidigare enats om att ta fram en avsiktsförklaring om fortsatt samar-
bete efter att projektet tagit slut. En sådan behöver tas fram innan maj. En särskild 
punkt på dagordningen ägnades åt detta, se avsiktsförklaring om fortsatt samar-
bete. 

 
Åtgärd 3 
Utveckla en story map som kunskapsdatabas och dialogverktyg samt ex-
tern informationskanal.  
Denna Story map var klar i maj 2021 men har inte kunnat publiceras officiellt pga 
nyligen införda krav på tillgänglighetsanpassning. Länsstyrelsen har nu fått nödvän-
dig mjukvara för att tillgänglighetsanpassa story mapen. Vi hoppas att den kan pub-
liceras under våren. 

 
 
 
 

Samverkansgruppens rapport med riktlinjer 
för samverkan 
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Åtgärd 4 
Stärka förutsättningarna för friluftsliv 
Vi ska ta fram underlag som visar var det finns behov 
och möjligheter att anlägga nya eller förbättrade 
vandrings- och cykelleder, parkeringar eller anlägg-
ningar som förbättrar möjligheten till bad, kanoting 
och uthyrning av båtar för fiske. För att få fram detta 
underlag har gruppen sedan en tid planerat för ett 
möte med flera friluftslivsaktörer i Valle. Detta möte 
har dock pga. pandemin flyttas fram vid flera till-
fällen. Mötet genomfördes den 14:e mars (se till-
äggsanteckningarna). 

Åtgärd 5 
Bevara och utveckla naturliga gräsmarker i Valle 
Vi vill identifiera de betesmarker som löper risk att överges samt marker som kan 
restaureras eller ånyo tas i betesdrift eller skötas som äng. För att detta ska fungera 
långsiktig behöver vi arbeta utifrån en helhetssyn på landskapet som bl.a. väger in 
de praktiska brukaraspekterna m.m.  Samverkansgruppen vill börja med området 
runt de fyra naturreservaten som håller på att revideras. På sikt vill vi att arbetet 
ska omfatta hela Valle.  Men för att begränsa och strukturera upp arbetet bör man 
börja i ett begränsat område för att sedan gå vidare i fler områden. 

Gruppen har sedan en tid planerat för ett möte med flera av de större djurhållarna 
kring de fyra naturreservaten. Detta möte har dock pga. pandemin flyttas fram vid 
flera tillfällen. Mötet genomfördes den 9:e mars (se tilläggsanteckningarna). 

Åtgärd 6 
Ta fram nya skötselplaner för naturreservat i Valle. 
Arbetet med revideringen av naturreservaten Höjentorp – Drottningkullen, Eahagen 
– Öglunda ängar, Jättadalen – Öglunda grotta och Torp har gått framåt under vin-
tern. Det som återstår nu är att beakta vad som eventuellt kommer fram på mötena
om betesmarker och friluftsliv. Därefter är förslagen redo att remitteras formellt till
sakägarna och andra organisationer och myndigheter. Remiss planeras över som-
maren.
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Åtgärd 7 
Ta fram en skötselplan för vägområdena längs allmänna vägar i Valle 
Trafikverket har tagit fram ett första utkast till plan som samverkansgruppen kan ta 
del av och komma med synpunkter på. 

 

Avsiktsförklaring om fortsatt samarbete 

Gruppen har tidigare enats om att ta fram en avsiktsförklaring om fortsatt samar-
bete efter att projektet tagit slut. Det är upp till var och en av deltagarna att för-
ankra dokumentet inom sin egen organisation på den nivå de anser lämpligast.  
Länsstyrelsen erbjöd sig att ta fram ett första utkast till avsiktsförklaring. Innehållet 
diskuterades och gruppen enades om följande punkter: 

• Syfte och mål med gruppens arbete.  
• Principer för arbetet. 
• Praktiska frågor. Hur många möten mm, vem sammankallar m.m. 
• Avgränsningen - vilka frågor behandlar gruppen. 
• Gruppens löpande sammansättning, vad innebär det att vara representant 

(medlem) i gruppen? Vem/vilka kan vara med? 
• Finansiering. 
• Tidsaspekt - återkommande utvärderingar/ hur länge avser man delta. 
• Transparens -o tillgängliggörande för allmänheten. 
• Underskrift från samtliga deltagare som är villiga att fortsätta samarbetet 

Länsstyrelsen skickar ut ett utkast till avsiktsförklaring till samverkansgruppen inom 
några veckor för vidare diskussion på nästa möte. 
 

Ansökan om medel för restaurering av ängs- och betesmarker. 

Nu finns möjlighet att ansöka om medel för restaurering av ängs- och betesmarker 
hos Naturvårdsverket. Gruppen diskuterade lämpliga områden att restaurera och 
det kom fram några förslag på områden att inkludera i en ansökan. Tanken är att 
även diskutera detta på det planerade mötet om betesmarker. Tyvärr har detta 
möte fått flyttats fram pga Covid-pandemin, så det är nu ont om tid innan ansökan 
ska vara inlämnad (22:e mars). Länsstyrelsen åtog sig att skriva ansökan, men det är 
osäkert hur många områden som vi hinner inkludera i ansökan då dessa först måste 
förankras med markägarna och tilltänkta djurhållare. 
 
Återkoppling vägunderhållskostnader 
På förra mötet lyftes frågan om ökade vägunderhållskostnader pga. ett ökat be-
sökstryck i Valleområdet. Skövde kommun återkopplade om möjligheterna inom  
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Skövde kommun. Vi inväntar vidare återkoppling från Skara kommun och Trafikver-
ket. 

Kommande möten  
Samverkansgruppen enades om att träffas en gång i april och en gång i maj. Viktiga 
frågor på dessa möten blir att avsluta det som återstår att göra enl. handlingspla-
nen (främst avsiktsförklaringen) samt diskutera det material som kommer fram på 
mötena om betesmarkerna och friluftslivet. 

 

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 Lars Johansson 

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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Tilläggsanteckningar  

 
Sammanfattning av dialogmöte om betesmarker i södra Valle den 9:e mars och  
dialogmöte om friluftsliv i Valle den 14:e mars.  
 
Betesmarker 
Den 9:e mars träffades valda delar av sam-
verkansgruppen och inbjudna djurhållare i 
och i anslutning till naturreservaten Höjen-
torp – Drottningkullen, Eahagen -Öglunda 
ängar och Torp för diskussion kring hur vi kan 
utveckla områdets betesmarker. 

Syftet var att diskutera var det finns intres-
sen och behov av nya eller förändrade betes-
marker samt att diskutera de framtagna för-
slagen till skötselplaner för de tre naturreser-
vaten. 

18 personer deltog på mötet. 

Friluftsliv 
Den 14:e mars träffades valda delar av sam-
verkansgruppen och inbjudna friluftslivsaktö-
rer i Valle för diskussion kring hur vi kan ut-
veckla områdets friluftsliv. 

Syftet med mötet var att samla in tankar, 
idéer och önskemål kring hur vi kan utveckla 
friluftslivet i Valle. Fokus var på vilka nya an-
läggningar (p-platser, leder, grillplatser m.m.) 
kan behövas och var dessa bäst placeras. 

19 personer deltog på mötet. 

Sammanfattning 
Bägge mötena karakteriserades av god stäm-
ning och engagerade diskussioner. Många 
tankar och förslag kom fram och samverkansgruppen har nu ett bra material att 
analysera och arbeta vidare med. Till att börja med kommer gruppen att prioritera 
hur vi kan inkludera förslagen och övriga synpunkter i de nya skötselplanerna för de 
naturreservat som är under revidering.  
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