Rapport från projektmöte BIOGOV den 26:e
september 2019
Det fjärde arbetsmötet med samarbetsgruppen i BIOGOV hölls den 26:e september
på Vallegården i Eggby och som ett fältbesök vid Eggby kyrka.
Fokus på mötet var alléer o vägnära träd. Trafikverket har i en skrivelse till Länsstyrelsens redogjort för problemen med att många träd nära vägar, både i alléer och
andra miljöer, är döda/döende och riskerar att falla m.m. På mötet diskuterade
gruppen hur man på ett bra sätt hanterar situationen och hur vi kan arbeta med att
anlägga nya alléer m.m. (kompensationsåtgärder) i Valleområdet.

Vallegården i
Eggby var denna
gång platsen för
mötet.

Mötet började med en kort genomgång av vad som har skett inom projektet hittills.
Gruppens huvudsakliga uppgift är ju som bekant att arbeta fram en modell för ett
hållbart samarbete kring naturvårdsfrågor i Valle och de tre första mötena var huvudsakligen ”processinriktade”. Mötet i våras (29:e april) var mer av en ”case-studie” där vi diskuterade konkret kring några av de frågor som identifierats som viktiga på de tidigare mötena (skötsel av slottsområdet vid Höjentorp samt restaurering av betesmarker m.m.).
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Även detta möte blev mer av en ”Case-studie” med anledning av skrivelsen från
Trafikverket.
De återstående mötena fram till maj 2020 får gruppen ägna åt att strukturera fram
en samarbetsmodell utifrån erfarenheterna från projektarbetet.
Några av de frågor som har identifierats på tidigare möten och som bör diskuteras
framöver, dvs efter maj 2020 är bl.a.
•
•
•
•
•

Allmän åtkomst till sjöarna för fiske
Hur utvecklar vi vandrings- och cykellederna?
Säkerställa bete på marker som riskerar att överges – kan vi hitta lämpliga
nya betesmarker?
Tillgänglighet/p-platser, skyltning m.m.
Fortsatt revidering av Valles naturreservat

Mats Lindqvist från Trafikverket redogjorde för situationen med döda träd i alléerna
i Valle. Vilka åtgärdsbehov som finns och vilka möjligheter och verktyg Trafikverket
har att jobba med.
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Som underlag inför grupparbete presenterade Länsstyrelsen lite kring arbetet med
grön infrastruktur samt en analys av dom gamla grova ädellövträden i Valle, var
dom finns och hur dom fungerar som livsmiljö för flera hotade skalbaggar samt vilken möjlighet som skalbaggarna har att förflytta sig mellan dessa träd idag.

Därefter vidtog grupparbete där varje grupp utifrån kartor med de gamla grova
trädens funktioner bl.a. diskuterade var i landskapet det kan vara lämpligt att anlägga nya alléer. Det gällde att väga in många olika perspektiv så som biologisk
mångfald, kulturmiljö, landskapsbild, ägoslag, klimatförändringar samt andra praktikaliteter m.m.
Andra saker som diskuterades var vilka trädslag som bör planteras samt om det
finns andra bra sätt att kompensera för dom döda träden på.
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Resultatet från grupparbetet kommer att sammanställas och utgöra underlag för
Trafikverkets och Länsstyrelsens fortsatta arbete framöver.
Mötet avslutades vid Eggby kyrka. Där gruppen fortsatte att diskutera situationen
med de döda träden. Vad är ett vägområde? Vilka träd hävdar Trafikverket förvaltarskap för och hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Trafikverket, fastighetsägare,
Länsstyrelsen m.fl.?
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Tilläggsinformation
Den 30:e september träffades Trafikverket, Statens fastighetsverk, arrendatorn på
Höjentorp och Länsstyrelsen för att diskutera trädsituationen på Fastighetsverkets
mark längs sträckan Höjentorps slottsruin – Eggby Kyrka. För de träd som ligger
inom vägområdet ansvarar Trafikverket. De flesta av dessa träd bedöms ingå i
Alléer. Alléer är skyddade enligt miljöbalken som s.k. biotopskydd. För att ta bort eller beskära träd inom biotopskyddet krävs en dispens från Länsstyrelsen. Trafikverket kommer inom kort att lämna in en dispensansökan och arbeta fram en plan för
nyplantering av träd i området.
Förhoppningen är att övriga döda träd nära vägen ska åtgärdas i samband med att
Fastighetsverket och Länsstyrelsen genomför restaurering av betesmarker runt
Grönsjön, slottsruinen samt söder om Trädgårdssjön. Vid avverkning kommer vissa
av de döda träden att lämnas som högstubbar medan de nedersta 5 metrarna av
stammarna på de övriga träden kommer att lämnas som lågor i terrängen på ett sådant sätt att de stör betesdrift m.m. så lite som möjligt. Planen är att restaureringen ska genomföras nu i vinter om markförhållandena tillåter detta.
Tips om projektstöd.
Till sist ett tips om att det finns projektstöd att söka för den som önskar bidra till
den lokala utvecklingen av natur- och kulturmiljöer. Gå gärna in och läs mer om
detta på följande länk:
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/stod-till-utveckling-av-natur--och-kulturmiljoer.html
Sprid gärna länken och kanske har just du en passande projektidé!?
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Besök av Biogovs projektpartners
I juni hade vi besök från några av våra projektpartners i Europa. Besökarna kom från
Spanien, Slovenien, Nederländerna, Polen och Rumänien. Många av deltagarna i
projektgruppen deltog också i detta evenemang. Under besöket utbytte vi erfarenheter om hur vi jobbar med biologisk mångfald och dialog med olika berörda aktörer.
För den som vill läsa mer om detta finns en rapport (på engelska) på länsstyrelsens
projektsida
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/biogov.html
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Nästa möte
Nästa möte planeras till november och då kommer gruppen att behöva börja ”sy
ihop säcken” och mer handgripligt utforma en samarbetsmodell.

Intresserad av att veta mer?
Vill ni läsa mer om Biogov finner ni information på interreg europes
hemsida: www.interregeurope.eu/biogov
Här finns också de andra ländernas filmer att kika på.
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 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
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Projektgrupp – BioGov
Myndigheter
Länsstyrelsens naturavdelning

Henrik Roos
Maria Thordarson

Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning

Marina Bengtsson

Skogsstyrelsen

Anna Nordh

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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