Rapport från projektmöte BIOGOV den 21:e
januari 2020
Det femte arbetsmötet med samarbetsgruppen i BIOGOV hölls den 21:e Januari på
Vallegården i Eggby.
Mötet kretsade huvudsakligen kring det förslag till handlingsplan (Action Plan) som
Länsstyrelsen tagit fram enligt det uppdrag Länsstyrelsen fick på mötet i november.

Handlingsplanen är ett dokument som ska lämnas in till projektsekretariatet i Bryssel. Planen ska, lite förenklat, bestå av en presentation av de utmaningar/frågor
projektet vill jobba med fram till maj 2022 och hur det arbetet ska genomföras. Ett
krav på de åtgärder som ska ingå i handlingsplanen är att de helst ska vara genomförda i maj 2022.
Projektgruppen har gemensamt identifierat ett antal åtgärder som är angelägna att
genomföra i Valleområdet och som man vill jobba vidare med. Dessa åtgärder är till
stor del baserade på de ”gula lapparna” som togs fram vid det breda uppstartsmötet i oktober 2018.
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Alla åtgärder har dock inte inkluderats i förslaget till handlingsplan, främst p.g.a. av
att några av aktiviteterna bedöms vara mer långsiktiga än fram till maj 2022. Några
har formulerats om för att bättre anpassas till Eu:s riktlinjer och önskemål.
Mot bakgrund av detta diskuterade gruppen följande frågor:
Handlingsplanen är i nuläget skriven på engelska. När väl den slutgiltiga versionen
har skickat iväg till projektsekretariatet i Bryssel kommer vi att göra en lättförståelig
svensk version som sedan kommer att skickas ut eller finnas tillgänglig för alla som
är intresserade.
Projektgruppen konstaterade att det är viktigt att de åtgärder som utelämnats från
handlingsplanen inte glöms bort och att projektet även kan jobba med dessa utanför handlingsplanen.
Vidare var gruppen enig om att det är viktigt att de av de gula lapparna som projektet har möjlighet att genomföra verkligen genomförs i praktiken och att det inte
bara blir en massa prat o planer m.m. istället för konkreta åtgärder.
Länsstyrelsen fick därför i uppdrag av projektgruppen att på nästa möte presentera
ett utkast till ett dokument som beskriver:
•
•
•

hur samarbetet ska gå till rent konkret
vilka frågor som gruppen ska arbeta med
hur samverkansmodellen löpande ska fånga upp aktuella frågor i bygden
som ligger inom gruppens arbetsområde.

Tanken är att detta i slutänden ska vara ett dokument som samtliga aktörer i projektgruppen ska kunna ställa sig bakom.
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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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