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Startmöte för projekt BIOGOV  
i Valleområdet den 4:e oktober 2018 

      
Torsdagen den 4:e oktober hölls ett startsmöte för projekt BIOGOV på Flämslätt, 
Skara. Uppslutningen var stor och nästan 50 personer var med på mötet. Delta-
garna representerade en bred skara av intressen. Bland annat så deltog markä-
gare, markägarorganisationer, lantbrukare, näringsidkare, statliga myndigheter, 
kommuner, turistnäringen, naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar och fiske-
vårdsföreningar. 

Värd för mötet var naturavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götaland. s natur-
avdelning. 

Magnus Ljung, forskare och verksamhetsledare för ett nationellt kompetenscent-
rum för lantbruksrådgivning på SLU i Skara, var moderator under kvällen. 

 

  

 

 

 

 

 

Syftet med mötet var att berätta om projekt BIOGOV samt att utse en grupp om 
cirka 15 – 20 personer som kan medverka i projektet.  Under mötet genomfördes 
också två workshops där deltagarna fick arbeta med följande frågeställningar: 

1. Vad är värdefullt i Valle för mig och vad krävs för att dessa värden ska be-
varas? 

2. Vad är min roll i bevarandet av Valles naturvärden? 

 

Intresserade 
deltagare lyss-
nar på Magnus 
Ljung. 
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Under mötets två workshops diskuterades bl.a. utebliva  
utbetalningar av miljöersättningar, igenväxning av hagmarker, brist på betesdjur, 
offentlig upphandling, skötsel av vägkanter, möjligheter för husbilar att parkera, 
restriktioner för bebyggelse, vandrings- och mountainbike-möjligheter, skötsel av 
fornlämningar, fladdermussafari och åtgärder för att gynna bin.  

Bakgrund till mötet 
Valletrakten är ett fantastiskt område som är välkänt för sitt vackra landskap, sina 
höga natur-, kultur- och friluftsvärden. Områdets rika mångfald är intimt förknip-
pad med människans historiska nyttjande av landskapet. Genom ett småskaligt 
brukande av landskapet har människan bidragit till att skapa områdets höga artri-
kedom. Idag är Valletraktens mångfald en av de viktigaste orsakerna till att områ-
det är ett uppskattat besöksmål och naturvärdena utgör därför en av grunderna 
för områdets turistverksamhet. Områdets höga mångfald och möjligheterna att 
bedriva verksamhet i området hänger alltså ihop och idag är de bägge i hög grad 
beroende av varandra. Det finns alltså ett stort behov av en bättre samverkan 
kring naturvärden mellan Valles olika aktörer. 

Länsstyrelsen har fått pengar från EU för att under två år arbeta med ökat samar-
bete kring naturvårdsfrågor i Valletrakten. Syftet med projektet är att skapa en 
modell/metod för samarbete kring nuvarande och framtida naturvårdsfrågor. 
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Om projekt BIOGOV 
Projektets övergripande syftet är att arbeta för att minska förlusten av biologisk 
mångfald genom att öka samarbetet mellan olika aktörer kring naturvård. 

BIOGOV är ett samarbetsprojekt mellan deltagare från åtta olika länder i Europa. 
Dessa länderna ska arbeta med olika typer av naturvårdsfrågor, men på ett lik-
nande sätt, dvs samla olika intressenter i ett område och försöka skapa funge-
rande samarbete kring bevarande av natur. Samtliga länder kommer att använda 
sig av speciella dialog-verktyg enligt en utarbetad metod som kallas multistake-
holder partnership (flerpartssamarbete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt BIOGOV vill samla representanter för olika intresse i Valle 
till en grupp som tillsamman ska titta på ”Hur kan vi jobba tillsammans”. Syftet 
med arbetet är att Valles naturvärden bevaras samtidigt som dom kommer byg-
den till nytta. 

Resultatet är tänkt att presenteras på ett möte dit alla är välkomna i maj 2020. 

Förhoppningen är att projektet ska kunna stå modell för hur man kan arbeta i 
andra delar av landet och att den etablerade samarbetsformen ska kunna fort-
sätta efter projektets två år och behandla framtida naturvårdsfrågor.  

I projekt BioGov  
deltar partners från 
Sverige, Nederländerna, 
Belgien, Spanien, Polen, 
Slovenien, Bulgarien 
samt två partners från  
Rumänien 



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

  

I BIOGOV samlas representanter för 
olika intressen i Valleområdet. Vi dis-
kuterar hur vi på bästa sätt ska samar-
beta så att Valles naturvärden beva-
ras samtidigt som dom kommer byg-
den till nytta. 

Under gruppens sammankomster 
kommer vi att behöva diskutera och 
hantera en mängd olika frågor. Det 
kan gälla till exempel samverkan, na-
turvård och utveckling av bygden. Det 
material som togs fram under mötets 
workshop är underlag för gruppens 
arbete. 

I maj 2020 ska gruppen presentera en 
modell för hur samverkan kring  
naturvård bör fungera och bestå 
framöver.  
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Revidering av naturreservat. 
I Valleområdet finns 15 statliga naturreservat. Flera av naturreservaten i området 
är i behov av uppdaterade skötselplaner. Inom projektet ska skötselplaner för na-
turreservatet Höjentorp – Drottningkullen, Eahagen - Öglunda ängar, Jättadalen – 
Öglunda grotta samt Torp (inringade i svart på bilden nedan) revideras. Projekt-
gruppen kommer att inkluderas i detta arbete så att skötselplanerna får en så 
bred förankring i bygden som möjligt. Om detta faller väl ut har vi ytterligare cirka 
tio reservatsbeslut som vi kan arbeta med på samma sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

De statliga naturreser-
vaten i Valle samt det 
år som de bildades.  
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Bildande av projektgrupp 
Mötet utsåg följande att ingå i projektgruppen: 

 

 

 

 

 

 

Myndigheter  
Länsstyrelsens naturavdelning Henrik Roos (projektledare och ansvarig för re-

videring av naturreservaten 
Maria Thordarson (ansvarig för Länsstyrelsen 
Västra Götalands uppdrag kring grön infrastruk-
tur) 

Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning Marina Bengtsson 

Skogsstyrelsen Representant ännu ej utsedd 

Skara kommun Abbe Sahli, (Kommunekolog) 

Skövde Kommun Aron Sandling, (Kommunekolog) 

Trafikverket Mats Lindqvist, (Miljöspecialist/ekolog) 

Näringslivet  

Vallevägen Cecilia Wadenbäck (Ordförande) 

Besöksstrateg i Skara kommun Marie Wennerholm 

Markägarrepresentanter  

LRF Jenny Nilsson 

Orgelgården Björn Malmgren 

Karstorp Helena Lidberg 

Backgården Sten Catoni 

Utbildning  

Skövde Högskola Annie Jonsson/Jenny Lennartsson 

Ideella föreningar  

Naturskydsföreningen, Skaraborg Sofia Berg 

Fiskevårdsområdesföreningar  

Emten-Flämsjöns FVOF Rolf Pettersson (Ordförande) 
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Mötet identifierade också lämpliga organisationer som i nuläget inte ingår i grup-
pen. Enligt mötets åsikt bör följande organisationer engageras i projektet.  

• Timmersdala utvecklingsgrupp 
• Istrums SK 
• Skogssällskapet 
• Skara stift 
• Någon av hembygdsföreningarna 

Länsstyrelsen fick i uppdrag av mötet att kontakta dessa och försöka få dem  
engagerade i projektet. 

Vad händer nu? 
Nästa sammankomst för projektgruppen blir i slutet av november. Gruppen kom-
mer då att fördjupa diskussionerna kring en modell för samarbete. En redogörelse 
från mötet kommer att upprättas och skickas ut till intresserade. 

Intresserad av att veta mer? 
Vill ni läsa mer om projekt finner ni information på interreg europes  
hemsida: www.interregeurope.eu/biogov 

Ni kan också läsa om projektet på länsstyrelsens webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/skyddad-natur/bio-
gov.html  

Här kommer material, anteckningar m.m. som produceras inom projektet att pub-
liceras regelbundet. 

Mötet dokumenterades i form av en kort film.  
Den kommer inom kort att publiceras på länsstyrelsens webbplats. 

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
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