
Kortfattad version av handlingsplanen BIOGOV 2020-2022 
 
Följande åtgärder planeras att genomföras under år 2020-2022. De ska stärka möjligheterna att nå 
regionala mål för biologisk mångfald.  
 
Åtgärd 1 
Ta fram en rapport om samverkan som bygger på erfarenheter från projekt 
BIOGOV.   
Ta fram en samverkansmodell för hållbar markanvändning som stärker grön infrastruktur i 
landskapet. Modellen ska redovisas till Naturvårdsverket i form av en rapport med syfte att modellen 
ska kunna användas för lokal samverkan i andra områden och i andra delar av landet. 
Rapporten ska redovisa samverkansprocessen i Valle och erfarenheter av arbetet. 
 
Åtgärd 2 

Stärka biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster i 
Valleområdet 
Länsstyrelsen har givit Skövde högskola i uppdrag att ta fram ett biologiskt mångfaldsindex över 
kombinationen av grova lövträd och ädellövskog i Valle. Gruppen ska gemensamt arbeta med att 
kartera, planlägga och synliggöra Valleområdets gröna infrastruktur och ekosystemtjänster. 
 
Åtgärd 3 

Ta fram en story map 
En storymap eller berättelsekarta som ger en helhetsbild av projektet ska tas fram. Den ska fungera 
som en interaktiv plattform för samverkan i Valle. Den ska redovisa projektet, kunskapsunderlag om 
biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Den ska ge stöd för samarbete kring 
hållbar landsbygdsutveckling. 
 
Åtgärd 4 

Stärka förutsättningarna för friluftsliv 
Vi ska ta fram underlag som visar var det finns behov och bäst möjligheter att: 
· anlägga nya eller förbättrade vandringsleder och cykelleder 
· anlägga nya eller utvidgade parkeringsmöjligheter 
· genomföra åtgärder eller anläggningar som förbättrar möjligheten till bad, kanoting och uthyrning 
av båtar för fiske. 
 
Åtgärd 5 

Bevara och utveckla naturliga gräsmarker i Valle 
Vi ska ta fram ett underlag som visar var vi har betesmarker med höga biologiska värden viktiga för 
en grön infrastruktur.  
Vi ska identifiera betesmarker som är lämpliga att restaurera för att stärka grön infrastruktur och få 
en fungerande betesmarksstruktur som gagnar beteshållaren. 



Vi ska identifiera betesmarker som riskerar att överges med igenväxning som följd och ta fram förslag 
som begränsar risken. 
 
Åtgärd 6 

Ta fram nya skötselplaner för naturreservat i Valle 
Nya skötselplaner ska tas fram för fyra av naturreservaten i Valle (Höjentorp - Drottningkullen, 
Eahagen-Öglunda ängar, Jättadalen - Öglunda grotta och Torp). Skötselplanerna ska präglas av en 
helhetssyn på landskapet. De ska beakta de utmaningar och behov som samverkansgruppen kommit 
fram till. Kultur- och friluftsvärden ska tas tillvara och utvecklas i skötselplanerna. Skötselplanerna ska 
beakta hur invasiva främmande arter ska bekämpas inom naturreservaten. 
 
Åtgärd 7 

Ta fram en skötselplan för vägområdena längs allmänna vägar i Valle 
Planen ska anpassas till både trafiksäkerhet, artrikedom och upplevelsevärden Den ska stärka grön 
infrastruktur för träd och gräsmarker längs de allmänna vägarna. Den ska också omfatta åtgärder för 
att hindra spridning av invasiva främmande arter. Den ska tas fram av Trafikverket i samråd med en 
mindre arbetsgrupp. 
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