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Rapport från projektmöte BIOGOV den 28:e 
September 2020 

      
Efter ett oplanerat uppehåll från 1:e april på grund av Covid-19 har nu arbetet inom 
projektet BIOGOV startat upp igen. 

Det sjunde arbetsmötet med samarbetsgruppen hölls den 28:e september på 
Flämslätt. 

Mötet kretsade huvudsakligen kring det förslag till handlingsplan (Action Plan) som 
samarbetsgruppen tagit fram. 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 ar-
betet ska genomföras. Ett krav på de åtgärder som ska ingå i handlingsplanen är att 
de helst ska vara genomförda i maj 2022. 

 

Handlingsplanen skulle ha levererats till projektsekretariatet senast i maj 2020  men 
på grund av Covid-19 pandemin har leveransdatumet flyttats fram till sista oktober 
2020. 
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Projektgruppen har gemensamt identifierat ett antal åtgärder som är angelägna att 
arbeta med i Valleområdet. Dessa åtgärder är till stor del baserade på de ”gula lap-
parna” som togs fram vid det breda uppstartsmötet i oktober 2018. Under 7 möten 
har dessa gula lappar diskuterats, kategoriserats och prioriterats ner till de åtgärder 
som listas här nedan. 
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Åtgärderna är:  

Samverkansdokument  
Senast i maj -22 ska ett samverkansdokument som fastställer formerna och förut-
sättningarna för ett hållbart fortsatt samarbete efter projekttidens slut vara framta-
get.  

Nationella riktlinjer för samverkan på lokal nivå 
Senast i maj -22 ska en rapport skickas till Naturvårdsverket som innehåller förslag 
till riktlinjer för samverkan på lokal nivå kring naturvårdsfrågor. Dessa riktlinjer ska 
baseras på de erfarenheter vi fått genom arbetet med BIOGOV och förhoppningen 
är att projektet kan stå modell för hur man kan arbeta med samverkan i andra delar 
av landet.  

Revidering av naturreservaten i Valle 
Det finns ett behov av att förnya och revidera flera av naturreservaten i Valleområ-
det. Gruppen ska medverka i detta arbete och bidra till att de nya reservaten blir 
bättre utformade utifrån ett bredare/helhetsperspektiv. Detta ska förhoppningsvis 
innebära att reservaten på ett bättre sätt bidrar till att bevara Valleområdets natur-
värden såväl inom som utanför reservaten samtidigt som de blir bättre anpassade 
till olika aktörers behov och önskemål liksom den lokala samhällsutvecklingen i all-
mänhet.  I nuläget pågår arbete med revidering av Höjentorp – Drottningkullen, 
Eahagen -Öglunda ängar, Torp och Jättadalen – Öglunda grotta. 

Förbättringar av vandrings- och cykelleder, parkeringsmöjligheter m.m.  
Gruppen vill arbeta med att utveckla nätverket av vandringsleder och cykel- och 
parkeringsmöjligheterna i området. Arbetet kräver samverkan med många olika ex-
terna parter. Parkeringssituationen upplevs idag som problematisk på flera ställen. I 
samband med sommarens höga besökstryck har det ibland varit problem med ned-
skräpning, störning av betesdjur och slitage på naturen. 

Ökad tillgänglighet till sjöar för allmänheten 
Det finns ett behov av att förbättra allmänhetens tillgång till flera av sjöarna i Valle-
området bl.a. genom att utöka möjligheterna till kajakpaddling och fisketurism. 
Gruppen ska se över möjligheterna att utveckla detta. 
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Arbeta för att säkerställa bete på marker som riskerar att överges.  
Många av Valleområdets betesmarker med höga naturvärden riskeras att överges 
och växa igen. Gruppen ska arbeta med att identifiera vilka marker som utifrån grön 
infrastruktur och naturvärden är viktigast att bevara och samtidigt väga in ett 
brukarperspektiv i bevarandearbetet. För att möjliggöra ett fortsatt bete på dessa 
marker kan det t.ex. behöva genomföras andra åtgärder som gör dessa marker till 
attraktiva brukningsenheter. 

Tydliggöra kulturlämningarna bättre. 
Gruppen vill tydliggöra Valles kulturlämningar bättre. Detta kan bl.a. beaktas inom 
de nya reservatsbesluten som skall tas fram men kan kanske också göras genom 
projekt eller annat arbete utanför reservaten. 

Plan för skötsel av vägkanterna i Valleområdet  
Trafikverket ska arbeta fram en plan för att stärka biologisk mångfald och grön in-
frastruktur i Valle för träd och gräsmarker längs med de allmänna vägarna samtidigt 
som trafiksäkerheten beaktas. Planen ska också omfatta åtgärder i syfte att hindra 
spridning av invasiva främmande arter. Planen skall tas fram i samverkan med pro-
jektgruppen. För att planen ska bli effektiv krävs dock även samverkan med markä-
garna längs med vägarna.  

Invasiva arter 
Problemen med främmande invasiva arter blir allt större i Valleområdet, liksom i 
stora delar av landet i övrigt. I nuläget utarbetas nationell lagstiftning och regelverk 
kring hur dessa arter skall bekämpas. Gruppen skall medverka i det lokala arbetet 
med detta problem och bidra till att arbetet genomförs så effektivt som möjligt uti-
från givna förutsättningar. 

Utveckla och bevara grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
Gruppen ska gemensamt arbeta med att kartera, planlägga och synliggöra Valleom-
rådets gröna infrastruktur och ekosystemtjänster. 

Kunskapslyft 
Gruppen vill undersöka möjligheterna för en interaktiv App med information om 
natur/kulturvärden i Valle. (t.ex. genom samarbete med Next Skövde). Skapa nät-
verk för spridning av information om Valles kultur- och naturmiljövärden. Här kan 
man med fördel samverka med områdets skolor. 
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Vaccinering av Almar mot almsjuka. 
På Gotland har man framgångsrikt vaccinerat Almar mot almsjukan. Detta är dock 
väldigt dyrt. Gruppen kan arbeta fram ett underlag till vilka Almar (både gamla och 
efterträdare) som man eventuellt kan försöka vaccinera…detta som underlag till en 
eventuell framtida medelsansökan. 

Utveckla en sk. Berättelsekarta (Storymap) 
Gruppen kommer att utveckla en sk. Storymap.  
En storymap är ett webb-baserat verktyg där information görs tillgänglig i form av 
texter, bilder, videofilmer och interaktiva kartor. Tanken är att denna storymap ska 
fungera som en gemensam kunskapsdatabas och vara gruppen huvudsakliga kom-
munikationsverktyg. Genom en storymap kan projektgruppens arbete göras till-
gängligt, lättförstått och transparent för alla. Här kommer vi att löpande samla all 
data och annat material som tas fram i form av olika analyser m.m. Här kan t.ex. de 
nya skötselplanerna för reservaten läggas in så att alla som vill kan gå in i kartor o 
se vilken skötsel som planeras i olika områden.  Storymapen kommer också inne-
hålla aktuell information om arbetet som pågår, gruppens syfte m.m. liksom möte-
santeckningar, kalendarium, kontaktvägar och mycket mer.  

Kompetensresurs m.m.  
Gruppen sammansättning medför en bred kompetens och erfarenhet, ett stort nät-
verk och en bra sammanvägd representation av Valleområdets olika aktörer. Grup-
pen kan därför fungera som en resurs för såväl myndigheter som andra aktörer vid 
utformning och genomförande av olika naturvårdsrelaterade åtgärder eller projekt. 

 

Alla dessa åtgärder har dock inte inkluderats i förslaget till handlingsplan, främst 
p.g.a. 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. 
Projektgruppen konstaterade dock att det är viktigt att de åtgärder som utelämnats 
från handlingsplanen inte glöms bort och att projektet även kan jobba med dessa 
utanför handlingsplanen. 

Handlingsplanen är i nuläget skriven på engelska.  När väl den slutgiltiga versionen 
är färdig kommer vi att göra en lättförståelig svensk version som sedan kommer att 
finnas tillgänglig för alla som är intresserade. 

  



 

- 6 - 

 

 

 

Utöver att diskutera själva utkastet till handlingsplan ägnades mötet åt att börja 
strukturera upp arbetet med de ovan presenterade åtgärderna. Dvs vi började dis-
kutera hur vi ska genomföra arbetet på bästa sätt. 

Nästa möte kommer bl.a. att ägnas åt att diskutera de framtagna förslagen till sköt-
selplaner för Höjentorp – Drottningkullen, Eahagen -Öglunda ängar och Torp. 

 

 

 

Tanken är att diskutera hur väl dessa planer fungerar utifrån ett helhetsperspektiv, 
dvs i kombination med naturmiljöerna och dess värden utanför reservaten och de 
behov och önskemål som finns från de aktörskategorier som finns representerade i 
gruppen. 

Dessa förslag kommer också inom kort att kommuniceras med de berörda markä-
garna och även göras tillgängliga för alla via länsstyrelsens hemsida. 

Nästa möte planeras till månadsskiftet oktober/november.  
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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/bio-
gov.html  
 

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.interregeurope.eu/biogov
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 
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