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Rapport från projektmöte BIOGOV den 5:e 
mars 2019 

      
Det andra arbetsmötet med samarbetsgruppen i BIOGOV hölls den 5:e mars på 
Flämslätt, Skara.  

Gruppens huvudsakliga uppgift 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. 

 

Målsättningen för denna träff var att  
a) konkretisera visionen för Valle - hur förverkligar vi våra värden i Valle?  
b) Diskutera och ge riktlinjer inför arbetet med nya skötselplaner för naturreserva-
ten. 

Mötet inleddes med visning av den film som producerades från förra mötet i  
november 2018. Filmen finns att kika på här: 
https://www.youtube.com/watch?v=iPWqzwALKC4&feature=youtu.be 

Därefter byggde mötet vidare på tidigare diskussioner om vilka värden vi vill bevara 
och utveckla i Valle. Men nu tog vi ett steg vidare och diskuterade vad detta innebär 
i form av en vision – en önskad framtidsbild, samt var dessa värden kan konkretise-
ras i landskapet.  Denna visionsdiskussion är en viktig del av att skapa en gemensam 
målbild som alla kan vara med och påverka. Visionsdiskussionerna är därför vikti-
gare än själva visionen.  

https://www.youtube.com/watch?v=iPWqzwALKC4&feature=youtu.be
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Den andra delen av träffen handlar om att bli än mer konkreta och utveckla riktlin-
jer för arbetet med att ta fram skötselplaner. Frågan är: Vad innebär vår vision för 
hela Valle för hur vi ska tänka när det handlar om att ta fram en skötselplan för ett 
mer geografiskt avgränsat område? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Nedan följer en sammanfattning av vad som kom fram i diskussionerna. Detta utgör 
också de riktlinjer som länsstyrelsen ska förhålla sig till i arbetet med de nya sköt-
selplanerna för naturreservaten  

 
Två generella teman/huvudfokus för visionen identifierades, markanvändning och 
turism/tillgänglighet. 

När det gäller markanvändningen lyftes fram att: 

• Det är grundläggande att huvudsakligen bibehålla nuvarande markanvänd-
ning vilket ger en fortsatt stor variation och mosaik i Valle-landskapet. 

• Bevarandet av värden sker i hög grad genom att underhålla och utveckla 
det kulturellt präglade landskapet. I praktiken innebär det att öka arealen 
betesmark och få fler betande djur. 

• Vi behöver också skapa ökad blomrikedom i landskapet – detta kan göras 
genom att till exempel: 

- Öka arealen slåttermark. Det finns eventuellt en outnyttjad potential 
när det gäller ersättning för slåttermarker. Finns betesmarker som kan 
slås rationellt och har så hög kvalitet att de skulle kunna få slåtterängs-
ersättning med efterbete. Detta ger högre ersättning och möjliggör att 
betesdjuren istället mer kan beta på nyrestaurerade betesmarker  
(utökad areal), utan allt för stora merkostnader. 

- Optimera betestrycket och skapa småbiotoper både inne i och utanför 
beteshagarna. 
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- Skapa variationsrika övergångszoner med blommande buskar mm.  
I till exempel bryn mellan skog och jordbruksmark.  

- Skrapa bort det näringsrika översta lagret i diken. Blomrikedomen kom-
mer efter ett par år! 

- Bekämpa invasiva så som lupiner, parkslide med flera, som konkurrerar 
ut en stor mängd naturliga blommande arter.  
 

• Vi måste definiera vad vi vill med olika områden, inte minst våra skogsområ-
den, och då sätta enskilda åtgärder i ett större sammanhang såsom ”grön in-
frastruktur”. Ett område som identifierats utifrån perspektivet grön infra-
struktur är granplanteringen söder om Flämslätt där konkreta åtgärder kan 
skapa både stor naturvårds- och upplevelsenytta. Denna granplantering är 
en stor spridningsbarriär för värdefulla insekter (se länsstyrelsens rapport 
2016:09). En omvandling till betesmark skulle ta bort den spridningsbarriä-
ren och samtidigt skapa en fin utsikt ner mot Flämsjön för områdets besö-
kare. 

• Genom att koncentrera oss på specifika områden och få dem ordentligt 
skötta, till exempel i Höjentorp, Eahagen eller Drottningkullarna. På så sätt 
skapar vi både naturvårdsnytta och nytta för boende och besökare. 

• Hyggesfritt skogsbruk kan vara en möjlighet utifrån grön infrastruktur och 
friluftsliv, inklusive orientering. Vid höga sociala värden är alternativet hyg-
gesfritt alltid en möjlighet. 

Allt detta förutsätter en historisk förståelse för landskapet och dess olika avsnitt 
(geologiskt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt) – varje landskapsavsnitt har 
sin egen historia. 
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För turismen och tillgängligheten framfördes att: 

• Tillgängligheten måste vara god eftersom det är grunden för en levande be-
söksnäring. 

• För att öka tillgängligheten så bör vi göra riktade insatser, t ex att skapa 
ställplatser för husbilar. Tillgänglighet och säkerhet förbättras också om vi 
underlättar trafiken. Vi vill ha god framkomlighet men inte gärna bredda 
vägarna utan snarare skapa fler mötesplatser. Vid restaurering av alléer bör 
vi öka avståndet mellan väg och träd. Vi behöver stödja friluftsfisket bland 
annat genom att balansera strandskydd och allmännytta. 

• Genom information och infrastruktur kan vi styra besökarna att röra sig i 
landskapet. Vi behöver underlätta kunskapssökande genom att informera 
om befintliga värden och varför landskapet ser ut som det gör. Höjentorp 
och Silverfallet är besöksmål som i nuvarande utformning är på gränsen till 
det besökstryck som de tål. Dessa besöksmål skulle behöva stärkas samtidig 
som vi bör eftersträva en jämnare spridning av besökarna i landskapet. 
Detta kan uppnås genom att arbeta mer med vandringslederna till exempel 
få dem att gå mer i slingor, barnvagns- och rullstolsanpassa dem. Billinge-
kanten är underutvecklad – skapa fler leder där och utsiktsplatser. 

• Våra kulturmiljöer är en viktig del av besöksnäringen men är samtidigt styv-
moderligt behandlade i Valle. De bör lyftas fram tydligare både i diskussion, 
förvaltning och tillgänglighet till exempel Såntorpafältet. 

• Vi bör synliggöra sjöarna bättre i landskapet 
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Information och kunskap 

• Det finns en generell kunskapsbrist om de naturvärden som finns i Valle. Vi 
måste därför bli bättre på att tala om varför reservaten finns. Vi behöver till 
exempel tydliggöra varför vissa delar är orörda med döda träd kvarlämnade 
i skogen, medan andra delar brukas på ett sätt som skapar andra värden.  

• Vi får inte blunda för de konflikter som finns och som kan följa av ökad till-
gänglighet. Det kan gälla till exempel mellan turism och markslitage, bryg-
gor och strandskydd och mellan olika nyttjare (vandrare, ryttare, cyklister, 
mountainbike). En annan konflikt kan vara kopplat till bebyggelse om vi vill 
att fler ska bo här, det vill säga hur vi hanterar exploatering versus beva-
rande av naturmiljöer? 

• Vi kan också inventera olika förekomster i landskapet, bland annat diken i 
skogsmark (som underlag för beslut om att behålla vatten i skogen).  

• Det finns ett behov av att veta bland annat var det finns grillplatser och var 
man kan hitta hotade arter. Bättre skyltning vägleder besökarna till rast-
platser och utsiktspunkter. Det handlar om att få besökare att röra sig mel-
lan platser i landskapet med hjälp av bra skyltning. Det behövs ett samar-
bete kring skyltning och informationsspridning mellan alla aktörerna.  

 

Samanställning av befintliga skyltar i Valle-området 
Inför ansökan om att bilda platåbergens geopark (där Valle ingår) kommer det bli 
aktuellt att sätta upp informationsskyltar som informerar om geoparken. Arbets-
gruppen ser gärna att denna skyltning samordnas med andra befintliga skyltar som 
till exempel naturreservaten, kulturväg Skaraborg och Vandra i Valle. Samarbetet 
inom BioGov fyller en funktion här. Vi behöver göra en översyn av vilka befintliga 
skyltar som sitter uppe i landskapet idag. Varje deltagare i projektgruppen 
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uppmanas därför att fundera över, och så gott som möjligt sammanställa, vilken typ 
skyltar har den aktörsgrupp som jag representerar satt upp i landskapet. Samman-
ställningen skickas till Henrik via e-post. 

 
Inför våra projektpartners besök i Valle 
Den 10 – 14 juni kommer våra projektpartners från Polen, Spanien, Slovenien och 
Rumänien att besöka Valle. Syftet med besöket är att utbyta erfarenheter och lära 
av varandra kring samverkan och naturvård. Inför nästa möte uppmanas projekt-
gruppen att tänka till kring, vilken ”input” man vill ha från våra besökare. Besökarna 
utgör representanter från nationaliteter som besöker Valle i mindre omfattning. Ett 
exempel på fråga till besökarna skulle kunna vara: 

•  Vilka värden ser ni som mest intressanta att besöka och uppleva? Vad gör 
Valle unikt utifrån ert perspektiv? 

Nästa möte 
Nästa möte planeras till slutet av april/början av maj. Det mötet kommer att bli i 
fält och fokusera på de planerade restaureringarna av betesmarker i anslutning till 
Höjentorps slottsruin.  

Tilläggsinformation 
I september 2019 genomför Sveriges Mykologiska Förening en inventering av  
svampar i Valle.  

Intresserad av att veta mer? 
Vill ni läsa mer om projekt finner ni information på interreg europes  
hemsida: www.interregeurope.eu/biogov  
Här finns också de andra ländernas filmer att kika på.  

Det finns många skyltar 
i Valle. En samordning 
av skyltningen är  
önskvärt. 

http://www.interregeurope.eu/biogov
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Ni kan också läsa om projektet på länsstyrelsens webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/bio-
gov.html  
Här kommer material, anteckningar m.m. som produceras inom projektet att läggas 
ut löpande. 

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
mailto:Henrik.roos@lansstyrelsen.se
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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 

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 


	Rapport från projektmöte BIOGOV den 5:e mars 2019
	Intresserad av att veta mer?
	Projektgrupp – BioGov




