
Avsiktsförklaring om samarbete kring Valle-
områdets mark- och vattenanvändning med 
inriktning på natur- och kulturvärden  
 

Bakgrund 
Under perioden oktober 2018 till maj 2022 har en bred samverkansgrupp i Valle utvecklat och 
förankrat ett nytt arbetssätt i syfte att hantera landskap och grön infrastruktur ur ett 
helhetsperspektiv. Syftet är att bevara Valleområdets biologiska mångfald och ta tillvara de nyttor 
som mångfalden ger för lokalsamhället. Arbetet har genomförts inom ramen för Interreg Europe-
projektet BIOGOV.  

Inom projektet har samverkansgruppen identifierat ett antal frågeställningar som är viktiga att 
arbeta med. Denna avsiktsförklaring syftar till att skapa förutsättningar att fortsätta samarbetet efter 
BIOGOV-projektets avslut. 

Syfte med fortsatt samarbete 
• Gemensamt utveckla förslag på konkreta åtgärder som bevarar och stärker den gröna 

infrastrukturen i Valle och ger förutsättningar för ett långsiktigt hållbart nyttjande av 
landskapet.   

• Gemensamt bidra till att överenskomna åtgärder genomförs.    
• Vara en kompetensresurs för myndigheter och aktörer inför beslut samt ett forum för 

informationsutbyte mellan intressenter i Valleområdet. 
 

Ansvar och skyldigheter 
• Samverkansgruppen är ett rådgivande organ och ansvarar inte för beslut som fattas av 

deltagande myndigheter.  
• Att delta i samverkansgruppen innebär i sig inte någon skyldighet att genomföra föreslagna 

åtgärder.  

 

Vägledande principer för arbetet 
Samverkansgruppens arbete ska kännetecknas av att alla kommer till tals, blir respekterade och har 
möjlighet att påverka arbetet. Samverkansgruppen har kommit överens om att följande principer ska 
vägleda arbetet: 

• Vi ska ta tillvara deltagarnas kunskap och erfarenhet vilket bidrar till bra förslag och 
bättre beslut. 

• Vi ska lägga fram realistiska förslag vilket bidrar till förtroende och ökad legitimitet. 
• Vi ska vara överens om vilka åtgärder som ska genomföras och hur det ska ske, vilket 

möjliggör ett effektivt genomförande med bred delaktighet. 



Frågeställningar  
Samverkansgruppen har inom projekt BIOGOV identifierat ett antal frågeställningar som man 
gemensamt bedömt vara viktiga att arbeta med. Dessa frågor presenteras i storymapen 
Valleområdets värden-vårt gemensamma ansvar. (länk) 

Nya frågeställningar kan lyftas in efter det att gruppen enats om att de är viktiga och relevanta och 
följer samverkansgruppens syfte och principer. 

Samarbetsgruppens sammansättning 
Samverkansgruppen ska så långt möjligt representera ett brett urval av intressenter och aktörer i 
Valle. Dessa intressenter har vi bedömt står för de viktigaste perspektiven kring mark- och 
vattenanvändning i Valle-området.  
 
 
Myndigheter (tjänstemän) 
• Länsstyrelsens natur- och 

landsbygdsavdelning 
• Trafikverket 
• Skogsstyrelsen 
• Skara kommun 
• Skövde kommun  
 
Turism och handel 
• Vallevägen 
• Turistkontoret Skara/Skövde kommun 
• Skogsnäringen 
• Flämslätts konferens  

Markägare och brukare 
• LRF 
• Två till tre markägare 
 
Forskning/utbildning 
• Skövde högskola/SLU 
 
Organisationer 
• Naturskyddsföreningen 
• Hembygdsförening  
• Istrum SK 
• Fiskevårdsförening   

 
Över tid bör förhållandet mellan de olika aktörsgrupperna vara ungefär enligt ovan. 
Nya personer kan efterhand ingå i samverkansgruppen. De personer som ingår i samverkansgruppen 
ska representera sin aktörsgrupps intressen och frågor och bidra till en gemensam lärande- och 
beslutsprocess. Det åligger representanterna för de olika aktörsgrupperna att så långt möjligt 
vidareförmedla samverkansgruppens arbete inom respektive organisation/aktörsgrupp och fånga 
upp nya frågeställningar som kan vara relevanta.  
 
 

Möten  
Möten bör hållas två gånger per år. Mellanliggande möten ordnas om det finns särskilda behov. 
Aktuella frågor skall anmälas till sammankallande på Länsstyrelsen minst två veckor i förväg. 
Agenda ska vara mötesdeltagarna tillhanda senast en vecka före respektive möte. 
Länsstyrelsen är sammankallande och håller i mötena. Vid behov anlitas en facilitator.  
Anteckningar görs tillgängliga via storymap. 
Mindre arbetsgrupper kan bildas för fortsatt arbete med enskilda frågor. Till dessa möten kan fler 
aktörer eller expertkompetens bjudas in.  
 



Finansiering 
Länsstyrelsen finansierar lokalkostnader och fika i samband med möten. 
Länsstyrelsen betalar inte ut kostnadsersättning för deltagande i samverkansgruppen. 
 

Insyn i samverkansgruppens arbete 
Allmänhetens insyn i samverkansgruppens arbete skall säkerställas genom den storymap som tagits 
fram inom projekt BIOGOV. (Länk) Länsstyrelsen skall vara huvudansvarig för storymapen och 
ansvara för drift och löpande uppdateringar. 
Storymappen ska uppdateras regelbundet med information om samverkansgruppens arbete och 
resultat.   
Storymappen ska göras tillgänglig via Länsstyrelsens hemsida och får gärna länkas från övriga 
intressenters hemsidor. 
 

Återkommande utvärdering 
Utvärdering av samverkansgruppens arbete ska göras var tredje år. Utvärderingen ska visa om syfte 
och mål med samverkansgruppens arbete har uppnåtts, att de vägledande principerna efterlevs, om 
det finns behov av förändringar och om det finns fortsatt intresse och möjlighet att upprätthålla 
samverkansgruppen. 
 

Underskrift 
Vi är villiga att fortsätta samarbetet i en samverkansgrupp för Valleområdet 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
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