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Rapport från projektmöte BIOGOV den 31:e 
maj 2022  

 

Den 31:e maj träffades 
samverkansgruppen i Valle 
på Flämslätt. På dagord-
ningen stod bland annat 
avsiktsförklaringen om 
fortsatt samarbete, frågan 
om vägunderhåll i Valle 
samt en genomgång och 
utvärdering av vad som 
gruppen har åstadkommit 
i projektet. 
 

 

Avsiktsförklaring om fortsatt samarbete. 

Projektet har under fyra år byggt upp en samverkan mellan olika aktörer i Valle 
kring hur vi tillsammans bevarar och utvecklar områdets naturvärden, så att de kan 
komma många till nytta. För att fortsatta det utvecklade samarbetet efter projektet 
(som tog slut den 31 maj) är tanken att de deltagare som önskar fortsätta samar-
betet skall underteckna en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete i ytterligare 3 år. 
På samverkansgruppens förra möte föreslogs några justeringar i ett framtaget ut-
kast. Dessa justeringar diskuterades och den justerade avsiktsförklaringen godkän-
des och kommer att skrivas under av alla de aktörer som var närvarande på mötet.  
Det innebär att samverkansgruppen kommer att fortsätta sitt arbete och träffas två 
gånger om året från och med hösten 2022. Länsstyrelsen kontaktar de som inte var 
närvarande och hör om deras intresse att fortsätta delta i samarbetet.  
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Underhåll av samfällda vägar 

Underhållskostnaderna för Valleområdets samfällda vägar har ökat i samband med 
det ökade besökstrycket som delvis beror på aktiv marknadsföring av Valleområdet 
från såväl statliga, kommunala och privata aktörer. Dessa kostnader riskerar att 
hamna på delägarna i vägarna. Samverkansgruppen har tidigare diskuterat denna 
fråga och anser att det är rimligt att stat och kommun tar ett större ansvar avse-
ende ökade bidrag med mera. 
 
Samverkansgruppen enades om att uppvakta de berörda kommunerna genom en 
skrivelse. För att stärka kraften i skrivelsen vill vi göra en gemensam aktion tillsam-
mans med övriga vägföreningar i området.  Tommy Ek åtog sig att författa ett ut-
kast till skrivelse som gruppen kan diskutera på nästa möte. Björn Malmgren åtog 
sig att kontakta andra vägföreningar för att samordna arbetet med dem. 
 
 
BIOGOV i Valle 2018 – 2022  

Eftersom detta var samverkansgruppen sista möte inom ramen för projekt BIOGOV 
gjorde gruppen en återblick på det arbete som gjorts i projektet och vad vi har 
åstadkommit hittills.   

 

• Vi har bildat en plattform, där 
aktörer som annars inte bru-
kar mötas kan utbyta syn-
punkter och erfarenheter 
som kan leda fram till hel-
hetsbaserade åtgärder. Vi har 
stärkt förtroendet för 
varandra, skapat ett öppet 
samtalsklimat där vi lyssnar 
på varandra och försöker 
hitta gemensamma lösningar. 
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• Vi har tagit fram en rapport med 
riktlinjer för hur man kan 
samverka på lokal nivå mellan 
olika aktörer.  Rapporten har 
skickats till Naturvårdsverket och 
förhoppningen är att liknande 
samverkan ska kunna ske på 
andra platser i landet.  

 

• Vi har tagit fram en önskelista på 
nya eller ändrade/förbättrade friluftslivsanord-
ningar i Valle.   
 

• Vi har bidragit i arbetet med att ta fram en  
gemensam logga för vandringslederna i Valleområ-
det.  

 

 

 

 

 

• Vi har medverkat till att ta fram vik-
tiga kunskapsunderlag för myndig-
heter och andra aktörer. Till exempel: 
Biologisk mångfalds indikator-analys 
av Vallelandskapet.  
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• Vi har bidragit till att ta fram förslag till nya beslut och skötselplaner för naturre-
servaten Höjentorp-Drottningkullen, Eahagen-Öglunda ängar, Jättadalen-
Öglunda grotta och Torp.   

Förslagen remitterades till mark- och sakägare med flera den 30:e maj och de in-
nehåller bland annat: 

- Bättre möjlighet att sköta och bevara naturvärdena 
- Restaurering av ca: 50 ha betesmark 
- Nya friluftsanläggningar, vandringsleder och bättre parkeringsmöjligheter 
- Sjöarna i landskapet ska bli mer synliga. 
- Möjlighet att ta om hand och städa upp bland döda träd 
 -Områdenas kulturlämningar framhävs tydligare. 

 
 
 

• Vi har diskuterat skötseln av 
de allmänna vägkanterna och 
träden längs med vägarna. Vi 
arbetar vidare med att ut-
veckla en plan för vägskötseln.  
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• Vi har utvecklat en Story Map som ger insyn i samverkansgruppens arbete och 
vari vi samlar allt framtaget kunskapsunderlag med mera. 
 

Ni hittar vår nya och tillgänglighetsanpassade Story Map på länsstyrelsens websida 
under Natur och landsbygd/Skyddad natur/Biogov. 
 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/skyddad-na-
tur/biogov.html 

 

Fortsatt arbete från hösten 2022 och framåt. 

Gruppen diskuterade det kommande arbetet i höst och vi kommer bland annat att 
arbeta med följande: 

• Möte mellan Länsstyrelsen, Skara kommun, Emten-Flämsjöns FVOF och  
Byalaget Rasmusvägen/Vallebrovägen om brygga i Ämten. 

• Fortsätta arbeta med friluftslivet utifrån framtagen önskelista. 

• Medverka i Länsstyrelsens revidering av fler naturreservat i Valle. Så att de 
nya reservaten väger in alla övriga frågor i denna lista. 

• Fortsätta diskussionerna om skötseln av vägkanter m.m. (Gruppen ska bidra 
till kontakter med markägare för att bland annat möjliggöra att nya träd 
kan planteras utanför befintligt vägområde, Gruppen ska se över möjlig-
heten att sköta alléer och träd på lokal entreprenad.) 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/biogov.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/biogov.html
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• Informera och stötta markägare i arbetet med att sanera invasiva främ-
mande arter. 

• Bidra till att kartera, planlägga och synliggöra Valleområdets gröna infra-
struktur och ekosystemtjänster. 

• Arbeta med att förbättra möjligheterna till informationsspridning och väg-
ledning om natur/kulturvärden i Valle. 

• Vara en resurs för såväl myndigheter som andra aktörer vid utformning och 
genomförande av olika åtgärder eller projekt i Valleområdet. 

 

Projekt BIOGOV avslutades med smörgåstårta och ett tack till alla som tagit sig tid 
att delta i samverkansgruppen.  

 

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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