Rapport från projektmöte BIOGOV den 29:e
november 2018
Torsdagen den 29:e november hölls BioGovs första arbetsmötet med den projektgrupp som utsågs på startmötet den 4:e oktober. Platsen var Flämslätt, Skara.
På startmötet fick länsstyrelsen i uppdrag att, utöver de medlemmar som utsågs,
försöka engagera ett antal ytterligare representanter till projektgruppen. Länsstyrelsen har jobbat vidare med detta och Vadsbo Skog, Flämslätt/Skara Stift, Istrums
SK och Eggby, Istrum, Öglunda hembygdsförening har tackat jag till att medverka i
projektet. Projektgruppen består nu av 21 personer.
(se bilaga 1)
Projektets syfte är att förbättra arbetet med att bevara den biologiska mångfalden
i Valle genom ett ökat samarbete med områdets alla aktörer.
Samarbetsgruppens huvudsakliga uppgift i BIOGOV är att diskutera och gemensamt föreslå en modell för hur vi skapar ett hållbart samarbete kring naturvårdsfrågor i Valle. Det handlar dessutom om att utveckla en arbetsmodell som sedan
kan generaliseras och komma till nytta i andra områden och inte minst inom det
framtida arbetet med att stärka den gröna infrastrukturen.

-1-

Magnus Ljung, forskare och verksamhetsledare för ett nationellt kompetenscentrum för lantbruksrådgivning på SLU i Skara, var processledare.

Den huvudsakliga målsättningen för mötet var att diskutera och komma överens om samarbetsgruppens fortsatta arbete och process samt att bestämma
vad som är nästa steg i det gemensamma arbetet.

Gruppen fokuserade därför på att diskutera ramarna för arbetet och samarbetsgruppens roll och bidrag för att nå projektets syfte. Vi försökte också
identifiera vilka kunskapsbehov och underlag som behövs i det fortsatta arbetet.
I Bilaga 2 finns en tabell med de principer för arbetet som gruppen enades om
ska prägla arbetet. När det gäller samarbetsgruppens roll och uppdrag enades
vi om att den sammanfattningsvis ska:
•
•
•

bidra till bättre förslag och beslut genom att den kunskap och erfarenhet vi besitter tas tillvara.
bidra till att de förslag som läggs fram är realistiska och uppfattas som
legitima
bidra till att de förslag som läggs är förankrade och kan implementeras
i olika sammanhang
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Projektgruppen konstaterade att det redan finns väldigt mycket kunskapsunderlag som kan användas i projektarbetet. De mesta finns samlat hos länsstyrelsen och kommunerna. Det är dock svårt för den enskilde att få en överblick
över befintligt underlag. Lämpligen sammanställer länsstyrelsen befintligt kunskapsunderlag inför gruppens fortsatta arbete. Nedan listas några värdefulla
kunskaper som vi idag inte med säkerhet vet finns sammanställt på ett bra
sätt.

•

•
•
•
•
•
•
•

Turistkartläggning – vilka punkter i landskapet besöks mest och hur
rör sig turisterna mellan dessa punkter? Vilka besöksvärda punkter
finns som INTE besöks så mkt?
Företagskartläggning - geografiskt och branschvis (Inventering av
verksamheter som lever/är beroende av området)
Vad finns det för konflikthistorier i området
Markhistorik
Behov av betesmarker.
Vandring- cykel- och ridleder. Vad finns och vad behövs?
P-platser. Vad finns och vad behövs
Behov av fiber
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Aktörsanalys (Base-line study)
I projektet ingår att ta fram en analys av Valles olika aktörer och deras motiv
att delta i projektet samt de fördelar projektet och de medverkande får av
varandra.
Magnus Ljung redogjorde för arbetet hittills. De gula lapparna som skapades
under uppstartsmötet har varit ett viktigt underlag i arbetet med aktörsanalysen.

Bilden nedan visar en sammanställning av de värden som aktörerna lyfter som
centrala för Valle och som bör vara en del av kommande processer/dialoger.
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Arbetet framöver kommer fokusera på att hitta gemensamma nämnare bland alla
dessa perspektiv på samma landskap. Konkret så kan det handla om ev. synergier,
dvs där en och samma åtgärd i landskapet kan bidra till att stärka flera av de identifierade värdena. Om man hittar dessa och kan arbeta aktivt med dem skapas
ofta engagemang och känsla av framsteg.

Restaureringar av betesmarker i naturreservatet Höjentorp – Drottningkullen
Fastighetsverket planerar en utbyggnad av ladugården vid Höjentorps kungsgård.
I samband med detta önskar dom restaurera vissa skogsbestånd till betesmarker
inom naturreservatet Höjentorp – Drottningkullen. Denna restaurering planeras
ske under 2019. Länsstyrelsen har tillsammans med markägarna i naturreservatet
tagit fram ett utkast till ny skötselplan. Tanken är att detta utkast ska ”processas”
inom BioGov för att fånga upp eventuella ytterligare synpunkter, önskemål och
förväntningar på reservatet från en bredare krets. Därefter ska skötselplanen remitteras enligt gängse rutiner. De planerade restaureringarna är i linje med det
framtagna utkastet till skötselplan, men att genomföra dessa redan under 2019
vore att föregripa processen i BioGov samt remitteringen.
Projektgruppen diskuterade hur den ska hantera Fastighetsverkets önskemål och
kom fram till att Länsstyrelsen sammanställer en beskrivning av planerade restaureringsåtgärder och ev. konsekvenser av detta. Sammanställningen skickas ut till
projektgruppen för vidare diskussion på mötet i februari.

Slutord.
Slutligen konstaterade Magnus Ljung att den diskussion som projektgruppen haft
under detta möte är normalt en av de svåraste och minst konkreta delarna av en
process som denna. Kommande möten kommer sannolikt att bli mer konkreta och
mer ”lättförståeliga”.

Vad händer nu?
Nästa sammankomst för projektgruppen planeras till februari. Gruppen kommer
då bl.a. att arbeta med visionsbeskrivning och beslut om övergripande processdesign. En redogörelse från det mötet kommer att upprättas och skickas ut till intresserade.
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Intresserad av att veta mer?
Vill ni läsa mer om projekt finner ni information på interreg europes
hemsida: www.interregeurope.eu/biogov
Ni kan också läsa om projektet på länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/biogov.html
Här kommer material, anteckningar m.m. som produceras inom projektet att publiceras regelbundet.
En film från startmötet i oktober finns här.
https://youtu.be/Cb52DJe70jo
Även mötet den 29:e kommer att dokumenteras i form av en kort film.
Den kommer inom kort att publiceras på länsstyrelsens webbplats.
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
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Bilaga 1. Projektgrupp - BioGov

Myndigheter
Länsstyrelsens naturavdelning

Henrik Roos
Maria Thordarson

Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning

Marina Bengtsson

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

Karstorp

Helena Lidberg

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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Bilaga 2: Vägledande principer för arbetet inom BioGov.
•

Ha ett helhetsperspektiv i allt vi gör, inkl tillgång till relevanta omvärldsanalyser

•

Testa nya arbetssätt och samarbetsformer för att hantera komplexa utmaningar

•

Utgå från ett dialogorienterat arbetssätt (att komma till tals, respekt,
inflytande)

•

Säkerställa transparens och öppenhet under hela processen

•

Ha högt i tak i samtalen, dvs tillåta kritiska perspektiv i alla sammanhang

•

Vara medveten om och fokusera på det vi kan påverka (en del frågor
ligger utanför vårt mandat)

•

Nyttja kompetensen i hela gruppen och skapa synergier mellan oss

•

Säkerställa en projekt- och processledning, men också ett delegerat ansvarstagande

•

Sätta upp mätbara mål för att skapa ökad förändringskraft

•

Våga vara konkreta, dvs visa en förmåga att gå från ord till handling

•

Inte blunda för inneboende konflikter i en del av de frågor vi diskuterar

•

Beakta att tiden är begränsad, både i projektet och för varje deltagare
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