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Förord

Västra Götalandregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län har sedan 2007 inom ramen för det s k Säveåprojektet, i bred 
samverkan med en lång rad organisationer och enskilda aktörer, 
arbetat för ett långsiktigt bevarande av Säveåns nationellt värdefulla 
vattenområde. År 2008 presenterades rapporten Säveåns landskap 
– en natur- och kulturmiljöstudie. Denna utgör en grund för arbetet 
med ett landskapsperspektiv på Säveån och dess omgivningar.

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra 
skyddet och förvaltningen av landskapet bl a genom att stärka 
allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet. Säveåprojektet 
är ett utmärkt forum för ett pilotprojekt om den regionala 
implementeringen av landskapskonventionen. Föreliggande 
projektrapport innehåller en sammanfattning av olika insatser 
som genomförts under 2008-2009 samt reflektioner och förslag.

Huvudsaklig utförare för pilotprojektet har varit Västarvet, Västra 
Götalandsregionens natur- och kulturarvsförvaltning, i samarbete 
med Länsstyrelsens naturvårds- och kulturmiljöenheter. Satsningen 
har delfinansierats genom Riksantikvarieämbetets medel för 
hållbar landskapsutveckling. Göteborgs Universitet och Västra 
Götalandsregionens kultursekretariat har medverkat i projektet.
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sammanFattning

Västra Götalandsregionen har goda förutsättningar att vara en 
central aktör i arbetet med att implementera den europeiska 
landskapskonventionen. Därför har regionen ansökt hos Sveriges 
regering/kulturdepartementet om att utgöra ett experimentområde 
vid implementeringen. Detta skedde i skrivelse 2008-02-25. Svar i 
frågan har ännu inte givits. En ansökan om medel för att arbeta med 
implementeringen inlämnades också till Riksantikvarieämbetet i början 
av 2008. Denna ansökan handlade om att låta Västra Götalandsregionen 
delta aktivt i det europeiska samarbetet kring konventionen och svara 
för regionala och lokala myndigheter i ENELC (European Network 
of Local and Regional Authorities for the implementation of the 
European Landscape Convention). Ansökan gällde också att låta 
Västra Götalandsregionen utröna ansvarsfördelningen mellan region 
och länsstyrelse, att belysa hur landskapsfrågorna kan integreras 
i den regionala utvecklingspolitiken samt arbeta med samarbete 
mellan region och kommuner när det gäller mål och visionsarbete för 
landskapet. Riksantikvarieämbetet beslöt 2008-01-15 att inte anslå 
medel till projektet utan angav att ämbetet behöver en kompletterande 
ansökan. I det informella nätverk som uppkommit i regionen utifrån 
hanterande av landskapskonventionen fann man att en konkretisering 
av konventionen i ett geografiskt område var att föredra som en första 
åtgärd vilket understöddes av Riksantikvarieämbetet och resulterade 
i det projekt som redovisas här.

Arbetet med detta projekt har haft sin utgångspunkt i Västarvets tidigare 
projekt Säveåns landskap – En natur- och kulturmiljöstudie.
Det nu redovisade projektet syftar till att förmedla landskaps-
konventionens intentioner att främja en ökad medvetenhet om 
landskapets värden och betydelse i samhället samt att tillgodose 
medborgarnas delaktighet i beslut och processer som rör landskapet.
Västarvet har, i två pilotområden, Kviberg i Göteborg och Hedefors i 
Lerum, fokuserat på fördjupning av metodutveckling med koppling 
till landskapskonventionen i vardagsnära natur- och kulturområden 
med ett sektorsövergripande synsätt. 
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Under arbetets gång har vi fått ett antal önskemål om vår medverkan 
även utanför de båda pilotområdena. Det är mycket angeläget att möta 
dessa önskemål och vi har genomfört eller kommer att genomföra 
aktiviteter utanför de valda pilotområdena, se s. 45. Möten ute i fält 
är oftast det bästa sättet att skapa förståelse för det landskap som 
diskuteras. Arbetet har därför huvudsakligen inriktats på ett antal 
möten ute i landskapet såväl som i traditionella möteslokaler.

Cirka 200 föreningar, företag, tjänstemän och politiker har blivit 
inbjudna att delta i arbetet med landskapskonventionen. Den sociala 
dimensionen med bildande av nätverk har betonats. Flera initiativ till 
aktiviteter i landskapet har tagits tillsammans med landskapsbrukaren 
och har eller kommer att mynna ut i projektaktiviteter, se sidan 32. 
Projektet har skapat förväntningar om en fortsättning, dels som 
stöd i de områden pilotprojektet fokuserat, men även i resten av 
avrinningsområdet.

Vi har även fokuserat på värdet av att så tidigt som möjligt identifiera 
motsättningar för att sedan arbeta med en bred dialog kring tänkbara 
lösningar. Dessa motsättningar är inte alltid så tydliga eftersom rösten 
från landskapsaktörerna är olika i styrka. Meningsskiljaktigheter  
utkristalliserar sig under dialogarbetet och vi har valt att presentera 
våra samlade erfarenheter under rubriken diskussion.

Projektet har också praktiskt resulterat i två redovisade och ett 
pågående examensarbete samt ett flerårigt forskningsarbete vid 
Göteborgs universitet. 
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riksantik varieämbetets besk rivning av 
euroPeisk a landsk aPskonventionen

Landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning 
och planering av europeiska landskap. Den syftar också till 
att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och 
till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets medverkan i 
det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap 
som människor möter i sin vardag och på sin fritid. Den gäller 
alla nivåer i samhället och alla som arbetar med landskapet.

gemensam tillgång – gemensamt ansvar

Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam 
tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika 
värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och 
ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser 
ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan 
myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets 
mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt.

Landskapet förändras. Landskapet formas och omformas ständigt 
av geologiska processer, av den levande naturen och genom 
människans bruk. Den ständiga förändringen är en naturlig process, 
då landskapet skiftar utseende i takt med att vårt samhälle förnyas 
och utvecklas. Gamla åkrar växer igen, gränser flyttas, tätorter växer, 
nya vägar byggs och äldre hus rivs för att ge plats för ny bebyggelse. 
Spåren av det förflutna finns omkring oss överallt, såväl i det öppna 
odlingslandskapet som i skogen eller mitt i storstaden. Att landskapet 
förändras är något vi varken kan eller bör förhindra. Samtidigt måste 
förändringar göras med varsamhet och utifrån principen om ett hållbart 
nyttjande av landskapet.
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vad innebär konventionen För sverige?
När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar vi oss 
att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med 
konventionens syften och principer. Detta innebär bland annat att 
Sverige ska
– erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen
– öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila 
samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter
– främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt
och regionalt
– utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning 
av dessa

– utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor
som rör landskapet.

vad är en konvention?
Konventioner är avtal som sluts mellan stater. Flera konventioner gäller 
för hela världen, medan andra är begränsade – till exempel till Europa 
eller delar av Europa. På europeisk nivå kan avtal förhandlas fram inom 
Europarådet. Landskapskonventionen är en överenskommelse mellan 
Europarådets medlemmar. Sverige har skrivit under konventionen 
och därmed accepterat den färdigförhandlade texten. Nästa steg är 
att ratificera konventionen, det vill säga att införa den.

ratiFiCering av landsk aPskonventionen

Till skillnad från exempelvis ett EU-direktiv måste landskaps-
konventionen ratificeras för att bli juridiskt bindande. Ratificering 
innebär att ett land inarbetar konventionens regler och syften i sin 
nationella lagstiftning och politik. Landskapskonventionen har hittills 
undertecknats av 35 länder av vilka 27 har ratificerat den.

riksantik varieämbetets uPPdrag

Riksantikvarieämbetet har fått regeringens uppdrag att ta fram 
ett förslag på hur den europeiska landskapskonventionen kan 
införas i Sverige. I uppdraget ingår bland annat att se över om och 
hur lagstiftningen behöver ändras eller kompletteras för att möta 
landskapskonventionens krav. Riksantikvarieämbetets förslag till 
svenskt införande av den europeiska landskapskonventionen var klart 
2007 men är i skrivande stund inte ratificerat. Ansvaret för att leva 
upp till konventionens avsikter delas av alla.
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miljömålen 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande nationella miljömål och ca 70 
delmål. Miljömålen har sikte på år 2020 och definierar de tillstånd för 
miljön som vi bör uppnå. Tanken är att miljömålen skall vara styrande 
för alla sektorer i samhället, exempelvis kommuner, företag, regioner 
och myndigheter. Målen följs upp och revideras kontinuerligt. Mer 
om miljömålen och hur det går med arbetet att nå uppsatta mål finns 
på http://www.miljomal.se/. Ett av målen är av särskild betydelse för 
arbetet i Säveån:

levande sjöar oCh vattendrag

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.

En formulering av avgörande betydelse i målbeskrivningen är att 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras. 
Här betonas nämligen vikten av att livsuppehållande ekosystemtjänster 
skall upprätthållas. Eftersom de inte ägs av någon samtidigt som 
deras värde helt gratis delas av alla, glöms dessa tjänster ofta bort 
i den vardagliga miljödebatten, trots att deras oerhörda betydelse 
för samhällsekonomin inte kan överskattas. Bland ekosystemets 
gratistjänster kan nämnas syreproduktion, stabilisering av lokalklimat, 
magasinering och rening av vatten, infångande av luftens koldioxid 
för lagring i marken (kolsänka), pollinering med åtföljande 
fruktproduktion.

I funktionsbegreppet ligger också möjligheten till anpassning till 
framtida ändrade förhållanden. Inom ekosystemforskningen talar 
man här om systemets resiliens, d.v.s. dess förmåga att motstå 
påfrestningar. I ett variationsrikt system är chansen stor att några delar 
kan svara mot förändrade förhållanden bättre än andra. Systemet har 
potential att utvecklas och leva vidare. I ett ensartat system kommer 
påfrestningen att slå ungefär lika hårt mot alla delar och risken är stor 
att det kollapsar.
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Pilotområdena Kviberg och Naturreservatet Säveån - Hedefors med gräns för avrinningsområdet.
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val av Pilotområden

Västarvet har ambitionen att i samverkan med Länsstyrelsen i Väs-
tra Götaland, regionens kultursekretariat och övriga aktörer såsom 
Göteborgs Universitet genomföra en pilotstudie under hösten 2008 
– sommaren 2009 i enlighet med den ansökan som lämnades till 
RAÄ med anhållan om att få utnyttja ”kunskapsunderlagsmedel för 
hållbar landskapsutveckling”. Här anges att vi kommer att fokusera 
på konkret fördjupning av metodutveckling med koppling till land-
skapskonventionen i vardagsnära natur- och kulturområden med ett 
sektorsövergripande synsätt. För att bryta ner arbetet i konkret verk-
lighet utgår vi från 2 provytor med olika förutsättningar.
 
Säveån - Hedefors:

Av staten utpekat värdefullt naturområde. Det är ur traditionell syn-
punkt områden med dokumenterat höga naturvärden som blir reser-
vat. Naturvärden, kulturvärden och rekreationsvärden tillsammans 
med den ekonomiska dimensionen kan komplettera varandra. När 
flera intressen ska samsas i landskapet kan det vara bra att utgå dels 
från områden där det redan finns konflikter mellan olika intressen 
men där ställningarna inte är låsta. I detta område har naturvården en 
stark ställning, kanske på bekostnad av kulturmiljövården. Området 
passar bra för att pröva hur man kan få ut mycket besökare i naturen, 
till exempel skolklasser, utan att störa eller förstöra.

Kviberg: 

Storstadsnära, anonymt område. Även områden som inte har höga 
natur- eller kulturmiljövärden kan vara lämpliga att arbeta med i ett 
projekt som detta. Det här är en del av vardagslandskapet, det land-
skap som man kanske inte tänker på i första hand men som mycket 
väl kan fylla en viktig funktion. Här kan det passa bra med turism 
för närboende och olika typer av invandrarsatsningar. Det är viktigt 
att den sociala dimensionen såväl som den ekonomiska beaktas och 
att vi försöker använda erfarenheter från andra kulturer genom t.ex. 
invandrarföreningar. Förstör man om man går in och förändrar i ett 
område som detta eller kan man skapa nya värden? Området går att 
nå med spårvagn från norra sidan. 
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Kartutsnitt med Kviberg och det omgivande landskapet. Ljusblå cirkel markerar pilotområdet utan att ange några exakta gränser.

Säveån - Hedefors i sitt  sammanhang, med befintliga naturreservat markerade. Ljusblå cirkel markerar pilotområdet utan att ange några exakta gränser.
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områdesbesk rivningar

Naturreservatet Säveån - Hedefors:
Säveån är ur naturvårdssynpunkt ett av Västra Götalands läns mest 
värdefulla vattendrag och utpekad som ett nationellt särskilt värde-
fullt vatten. I ån finns en genetiskt unik ursprunglig laxstam och en 
värdefull bottenfauna. Fågellivet utmed ån är rikt med flera skydds-
värda arter som strömstare, forsärla och kungsfiskare. Här finns 
också värdefulla ädellövdominerade strandskogar med höga natur-
värden. Säveån har ett avrinningsområde på ca 1500 km2 och en 
normal medelvattenföring på 17 m3/s. Högsta högvattenföring är 86 
m3/s och lägsta lågvattenföring 1,2 m3/s Huvudfåran är opåverkad 
av försurning och fosforhalterna är låga eller måttliga. Fallhöjden 
vid Hedefors kraftverk är ca tio meter.

Naturreservatet innefattar ur naturvårdssynpunkt värdefulla ström-
sträckor och strandpartier från Lerums tätort fram till befintligt re-
servat uppströms Hedefors. Genom bildandet av naturreservatet Sä-
veån-Hedefors blir nästan hela Säveåns dalgång från Lerum upp till 
Floda skyddad som naturreservat.

Säveåns dalgång utgör ett karakteristiskt landskap med en åfåra som 
ringlar sig fram i stora meanderbågar. Genom vattnets eroderande 
verkan har ån skurit sig ner i lersedimenten och efterhand bildat de 
landskapsformer med ravinbildningar, meanderbågar m.m. som vi 
ser idag. 

Hedefors kraftverk
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Strandskog i reservatet. 
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Sluttningarna ner mot ån har nyttjats som åker och betesmark sedan 
mycket lång tid. Under senare delen av 1800-talet och i början på 
förra seklet uppfördes ett antal större villor på ömse sidor av dal-
gången. Dessa omgavs av parkliknande ägor som i flera fall gick 
ända ner till åstranden där bryggor, tvätt- och båthus uppfördes. Ex-
empel på detta är Kastenhof, Bäckenäs, Villa Arla och ytterligare ett 
antal villor. 

Strandbrinkarna upptas numera i huvudsak av lövskogar, ängsmarker, 
igenväxande betesmarker och i mindre utsträckning av tomtmark. I 
strandzonen finns vanligen en bård av klibbal. De vanligaste löv-
trädsarterna finns representerade liksom enstaka inslag av tall, gran 
och en. I några avsnitt, bl.a. nedströms Holma bro och vid området 
kring den s.k. Paradisebäcken, finns något äldre klibbalsdominerade 
ädellövskogar med en rikare flora. Här finns också en del intressanta 
vedsvampar, exempelvis kantarellmussling och sotdyna, den senare 
rödlistad. I buskskiktet är hassel vanlig liksom hägg. Brakved och 
skogstry förekommer också. Markfloran är anpassad till lövträds-
dominansen i skogspartierna och under tidig vår blommar vitsippor 
och svalört i riklig mängd. Senare under året märks arter som strut-
bräken och springkorn. 

På den aktuella sträckan inramas Säveåns dalgång av järnvägen 
(Västra stambanan) på dess norra sida och motorvägen (E20) på den 
södra. Ungefär mitt på sträckan mellan Hedefors och Lerum ligger 
en vägförbindelse med högbro över Säveån. 

Forsarna vid Hedefors har nyttjats för kvarnar och vattenkraft sedan 
medeltiden.  Stora förändringar har under århundradena gjorts av det 
som en gång var ett relativt måttligt fall. Den nuvarande dammen 
byggdes i mitten av förra seklet och  Hedefors kraftstation etablera-
des. 

Bebyggelsen i Hedefors idag har sitt ursprung i den textilindustri 
som anlades här 1883-84 och som drevs av vattenkraft. Här liksom 
på flera andra platser längs Säveån finns en lång industriell tradition 
och ca 500 m norr om Hedefors finns spår efter Sveriges första me-
kaniska spinneri, Kullen, anlagt på 1790-talet. I Hedefors var fabri-
ken i huvudsak ett väveri för tillverkning av konfektiontyger. Kring 
industrin växte ett mindre brukssamhälle fram och idag finns i den 
kulturhistoriskt intressanta miljön bevarade fabriksbyggnader från 



18           Västarvet rapport

tiden omkring 1900. Sydost om fabriken finns de tidigare arbetarbo-
städerna, som är relativt kraftigt  ombyggda. Väster om fabriksmil-
jön, på behörigt avstånd, finns den tidigare disponentbostaden, Villa 
Arla.

I kraftverket finns en Francis- och en Kaplanturbin. Turbinerna kan 
nyttjas ner till ett flöde på ca 5 m3/s. Ägare till kraftverket är Lerums 
Fjärrvärme AB. De utredningar och beräkningar som gjorts tyder på 
att laxen sannolikt kunnat vandra förbi forsarna i Hedefors under ti-
digare epoker. Under början av 1900-talet fanns här en laxfälla eller 
trappa som senare förstördes.

De fiskeribiologiska värdena i ån är mycket stora.  Forsar och ström-
mande vatten i ån är viktiga reproduktionsområden för lax och öring. 
Säveålaxen är genetiskt skild från övriga stammar och har en stor ge-
netisk variation, vilket gör den särskilt värdefull. Laxen är av dessa 
skäl och genom sin storvuxenhet en stor tillgång även från avelssyn-
punkt. Säveåns avrinningsområde är också ett viktigt uppväxtom-
råde för ål som numera är en rödlistad art.

Efter de åtgärder som vidtagits nedströms reservatet vid kraftverket 
i Jonsered bedöms förutsättningarna för lax och annan vandringsfisk 
ha förbättrats. Genom reservatsbildningen vid Hedefors och skapan-
det av fiskväg här förbättras laxens reproduktionsmöjligheter, dels  
genom att ytterligare 4 ha lekområden görs tillgängliga, dels genom 
biotopvårdande insatser i reservatet. 

I forsar och starkare strömmande partier är strömstare och forsärla 
vanligt förekommande. Kungsfiskaren uppträder främst vintertid 
men har något år också häckat i de konstgjorda ”betongholkar” som 
1994 byggdes i samband med en omläggning av åsträckan uppströms 
Dageborgsleden för att förbättra stabiliteten för järnvägen. I de ras-
branter som uppstår häckar tidvis även backsvalor. 

En mer utförlig beskrivning av området lämnas i skötselplanen.
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Kvibergsområdet:
Storstadsnära område med stort exploateringstryck i Göteborgs östra 
delar. Området är beläget på Säveåns norra strand vilken till stor 
del kantas av lövträd, utmärkt livsmiljö för den rödlistade mindre 
hackspetten, på en del ställen går de stora gräsytorna ända ner 
mot ån. I området finns en gångväg längs Säveån som startar öster 
om Kvibergsbron och fortsätter mot Partille. Det finns även flera 
småstigar i området vid Officerskullen. Området används flitigt för 
rekreation. Som storstadsnära rekreationsområde har dessa stigar 
utmed Säveån stor betydelse. Här finns bland annat sevärdheter som de 
naturminnesmärkta Kvibergs jättegrytor där det förekommer mindre 
vattensalamander.

Området är till stora delar präglat av den tidigare militära verksamheten. 
Ett dominerande inslag i miljön är Kvibergs f.d. kaserner, byggt på 
mark från det tidigare landeriet Kviberg. Regementet, som invigdes 
1895, är byggnadsminne enligt kulturminneslagen och ett fascinerande 
exempel på medeltidsinspirerad tegelarkitektur. I närheten finns 
byggnader som har haft anknytning till regementet, t ex. de f.d 
underofficersbostäderna i ”officersvillan” vid officerskullen och ett 
tidigare soldathem. I nära anslutning till Säveån, i områdets östra 
del finns det f.d. landeriet Kvibergsnäs, en bebyggelsemiljö av stort 
kulturhistoriskt värde. Landeriet går tillbaka till 1600-talet och är 
det enda av Göteborgs många landerier med bevarade ekonomi- och 
mangårdsbyggnader. Landskapet kring Kvibergsområdet har till stora 
delar en industriell prägel. Söder om Säveån finns Renovas stora 

Båtvarv med Officerskullen i bakgrunden.

Vy mot fd. soldathemmet från Kvibergsbron 
med Säveån i förgrunden.

Övergivna odlingslotter i Kviberg mellan  
Säveån och Kvibergsvägen.
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avfallskraftvärmeverk och nedströms ån på båda sidor breder SKF:s 
anläggningar ut sig med flera generationer av industribebyggelse.

Inom området finns ett odlingsområde utmed Kvibergsvägen. 
detta kommer att bebyggas och de som odlat här har erbjudits 
alternativa odlingsområden via fastighetskontorets försorg. Det 
aktuella odlingsområdet har inte varit en del av fastighetskontorets 
verksamhet utan har hyrts ut av den närliggande plantskolan.
Möjligheterna att tillskapa odlinglotter nära ån får anses som 
mycket små då området är detaljplanerat och ska bebyggas med 
750 lägenheter. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för 
området Öster om Bellevue av GF konsult AB (numera Norconsult). 
Det finns även ett förslag till skötselplan framtaget av park- och 
naturförvaltningen i Göteborg ”Norr om Säveån från Officerskullen 
till Kvibergsbäcken”.

Omfattande schaktningsarbeten kommer att ske nere i Säveån och 
inom det strandskyddade området för de stabiliseringsåtgärder som 
behövs för att kunna använda området för bostadsbyggnation och 
den värdefulla strandskogen kommer att försvinna, se figurer sid. 21 
och sid 22. Den negativa påverkan anses ringa. Negativa åtgärder 
vid förändring av landskapet bör adderas till varandra för att få en 
helhetsbild, bort från stuprörsperspektivet. 

Det finns tankar och idéer på att utveckla området för såväl natur- som 
kulturupplevelser bland annat Kvibergs marknad som ett centrum för 

”knallemarknad” och seconhandvaror likt bondens marknad på söder 
i Stockholm. Framtidens stormarknad när vi måste tänka kretslopp 
istället för tillväxt skriver Ingrid Atlestam, bibliotekschef Göteborgs 
Stad Kortedala. Hon efterlyser också, bland annat, en permanent 
konsert- och kulturscen i anslutning till kasernerna, en utvecklad 
restaurangverksamhet, med konferensmöjlighet i Kantinen på gamla 
LV6-området och bra promenadstråk för att lätt nå både natur och 
kultur inom Kvibergsområdet.
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Naturmiljöer i dagsläget, öster om Bellevue. Figur från Norconsult/Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
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Föreslagen utbyggnad öster om Bellevue. Figur från Norconsult/Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
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dialogProCessen

För att fokusera på medborgarinflytande har fyra dialogmöten 
arrangerats. Ett uppstartsmöte hösten 2008 på Göteborgs Naturhistoriska 
Museum, där Västarvet och Länsstyrelsen gemensamt redogjorde för 
Länsstyrelsens Säveåprojekt och för Västarvets båda delprojekt. Mötet 
delades upp i två block. 

1. Presentation av Säveåns landskap – En natur- och kultur-
miljöstudie och av Pilotprojekt– regional implementering av 
landskapskonventionen, Västra Götalands län

2. Gruppdiskussioner i tre grupper, en för naturvårdsfrågor, en 
för kulturvårdsfrågor och slutligen en grupp där Europeiska 
landskapskonventionen var utgångspunkt för diskussionen.

Inbjudan till ett första 
möte på Göteborgs 
Naturhistoriska Museum

SÄVEÅN
OCH

EUROPEISKA LANDSKAPSKONVENTIONEN
VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORGS NATURHISTORISK MUSEUM

2008-11-27
Klockan 18.30

Informations- och dialogmöte angående Europeiska landskapskonventionen - Säveån
tillika uppföljning av Säveåns landskap – En natur- och kulturmiljöstudie

Passa på att vara på museet redan klockan 18.00 
om du, utan kostnad, vill gå runt i utställningarna en stund innan mötet börjar.

18.30  Kaffe och fralla
19.00  Anders Nilsson, Västarvet och Lennart Olsson Länsstyrelsen hälsar   

 välkomna 
19.10  Rolf Danielsson, Västarvet, redovisar rapporten om 

 Säveåns landskap
19.25  Anders Nilsson redogör för tankarna om det fortsatta arbetet kring

 Säveån och Europeiska landskapskonventionen
19.50  Agneta Olsson pratar om LEADER metoden
20.00  Introduktion till gruppdiskussioner. 

 Tre grupper:
Grupp 1: Leif Lithander och Lennart Olsson Naturvårdsfrågor
 
Grupp 2: Mats Herklint och Lars Bergström Kulturvårdsfrågor

Grupp 3: Anders Nilsson, Rolf Danielsson och Agneta Olsson 
      Fortsättningen med ELC - Säveån

 
21.00  Avslutning
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Nästan fyrtio personer deltog i detta informations- och dialogmöte 
och diskussionerna i de tre grupperna var stundom livlig. Den korta 
tid som var avsatt för mötet under kvällen räckte inte för att ta vara 
på det stora engagemang som fanns bland deltagarna men utgjorde 
en grund för fortsatt dialog ute i landskapet. Vi har träffat flera av 
mötesdeltagarna ute i fält och tagit del av den breda lokalkännedom 
som finns och arbetat in detta i rapporten. 

Deltagarna fick välja vilket ämne de var mest intresserade av att dis-
kutera under kvällen. Vi hade förslag på tre inriktningar, naturvårds-
frågor, kulturvårdsfrågor och Europeiska landskapskonventionen. Vi 
hoppades att det på detta sätt skulle bli ungefär lika många i varje 
grupp, vilket det också blev. Nedan följer en sammanfattning av 
diskussionerna och tankarna inom respektive grupp.

Resultatet av arbetet i grupperna 1, 2 och 3 har utgjort grund för en 
del av vårt fortsatta arbete inom projektets ramar. En viktig del av 
projektet var att återknyta till de dialogmöten som fördes under det 
förra projektet ”Säveåns landskap”. Vi ville presentera rapporten och 
berätta om fortsättningen med den Europeiska landskapskonventionen 
samt ta del av medborgarnas inställning till ett antal frågor.

Grupp 1 Naturvård
Naturvårdsgruppen diskuterade hur riksintressen förhåller sig 
till kommunala planer och att naturvårdsfrågorna har en politisk 
dimension där en dialog är viktig. Reservatsfrågan engagerade flera 
av deltagarna och det fanns en oro för att mycket resurser läggs på 
nya reservat samtidigt som skötseln av redan befintliga tycks eftersatt 
medan andra undrade hur man kan motivera att åtgärder för flera 
miljoner riktas mot restaureringsarbete till förmån för lax.

Fortsättningen på reservatsdiskussionen handlade om kopplingar 
mellan det planerade kommunala reservatet kring Lerån och den 
pågående reservatsbildningen vid Hedefors samt vikten av att ge 
ett gott skydd kring Säveån även genom Lerums tätort, men även 
om trädridåer och nedhängande grenar utgör ett hinder för sikt 
och naturupplevelse eller om de är en förutsättning för biologisk 
mångfald?

Även frågan om avvägningar mellan minskad kraftproduktion för 
fiskvägar och klimatmålet som bland annat handlar om att producera 
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mer ren energi utan koldioxidutsläpp diskuterades. Lerums kommun 
praktiserar lokalt omhändertagande av dagvatten, något som gruppen 
ansåg viktigt och här pågår också ett arbete med att ta fram ett 
naturvårdsprogram. Många undrar vad Säveåprojektet egentligen är 
eftersom det finns flera projekt med samma namn.

Grupp 2 Kulturvård
Länsstyrelsen och Västarvet förklarade Säveåprojektet och dess 
delprojekt. Säveåprojektet har sin utgångspunkt i naturvärden 
och behov av naturvårdsåtgärder längs ån. Det finns också stora 
kulturmiljövärden som ofta samverkar med naturvärdena. Västarvet är 
en relativt ny stor natur- och kulturarvsorganisation i Västra Götalands 
län där bl. a. de gamla länsmuseerna och Göteborgs Naturhistoriska 
Museum ingår. Genom och i samarbete med Länsstyrelsen har 
Västarvet ett uppdrag att arbeta med natur- och kulturfrågor inom 
Säveåprojektet. 

Föreningen Hillefors grynkvarn i Stenkullen förvaltar den 
kulturhistoriskt värdefulla anläggningen och driver den som ett 
arbetslivsmuseum. Mycket arbete åtgår till att renovera byggnaden 
och för att återigen kunna få kvarnen i drift. Nyligen har en av de två 
turbinerna renoverats och den andra är på gång.

Representant från arbetslivsmuseet Tollered Öfre Kraftstation och 
det nybildade  team Tollered, ett samarbetsorgan för föreningar och 
organisationer i Tollered, bl. a byalaget och Nääs fabriker underströk 
de stora kulturvärden som finns i området kring Floda, Tollered, Nääs 
m.m. 

Senare under diskussionen framfördes de historiska och miljömässiga 
paralleller som finns mellan Tollered och Jonsered. Här skulle kunna 
finnas möjlighet att hitta mötespunkter och inspiration från det 
planerade leaderprojektet ”Vision Jonsered”.

Frågan om ekonomisering av kulturvärden återkom. Ofta har kulturen 
ekonomiska argument emot sig och betydelsen av kulturvärden 
är svår att mäta ekonomiskt. Kulturvärde generar dock mycket 
ekonomiska värden bl. a. för turism- besöksnäring och kvaliteter i 
samhällsutveckling. Kultursektorn borde därför rimligen få ta del 
av medel för produktutveckling. Nya metoder borde utvecklas för 
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att lösa problematiken då kulturlämningar utgör vandringshinder i 
vattendrag för lax, öring och andra fiskar. (Tilläggas kan att Västarvet 
har varit och är inblandade i flera ärenden av detta slag tillsammans 
med Länsstyrelsen och fiskevårdsföreningar.)

I diskussionen nämndes en tvärvetenskaplig utbildning, applicerad 
på lokala geografiska områden, bland annat Åkers Styckebruk, som 
engagerat många lokalt aktiva människor och finns vid Mälardalens 
universitet/högskola.

Kulturarvsfrågor ur olika perspektiv betonades, bland annat utifrån 
integrationsfrågor och stadsutveckling liksom möten mellan människor 
och natur. Föreningen världsbyn i Angered arbetar bland annat med  
frågan om hur man ser på kulturarvet i Angered, kulturmöten och 
ekologi. Planer finns bl. a. på att skapa en utbildning i Angered utifrån 
dessa frågeställningar.

Utby och Utbynäs hembygdsförening (Östra Göteborg) betonade att 
det finns viktiga kulturhistoriska värden men också en hotbild i form 
av skredrisk längs Kvibergsbäcken som kan hota fastigheter där. En 
geologisk undersökning har givit oroväckande resultat.

Uppströms Vamme bro i Lerum har bävrarna blivit ett problem. De 
orsakar stor skada på träd och annan växtlighet. Vikten av ett integrerat 
natur- och kulturarvsarbete betonades. Det är bra med förankring 
och fokus mot gräsrotsnivån i Säveåprojektet men här efterlystes en 
tydligare förankring av projektet bland politiker och beslutsfattare. 
Vikten av dialog mellan medborgare och politiker understryks av 
fler i gruppen. Den politiska nivån i Säveåprojektet är nog i första 
hand representerad av Säveåns vattenråd men arbetet där har till 
stor del handlat om vattenkvaliteten beroende på vattendirektivets 
utformning.
 
Banverkets planer på utbyggnad av det s.k. fjärde spåret längs 
stambananan Göteborg-Stockholm kan få stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljöerna längs Säveån. Den planerade utbyggnaden kommer 
i vissa fall att direkt beröra ån och dess närmaste omgivningar. Frågan 
borde lyftas inom Säveåprojektet.

Avsågad bävergnagd stam i Lerom
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Grupp 3 Europeiska landskapskonventionen
Även i denna grupp diskuterades bäver. Bäverns behov av mat skapar 
vissa konflikter eftersom en del ser det som ett problem när bävern 
fäller träd utmed stranden och andra tycker det är något man får ta 
hänsyn till vid planeringen av skötseln utmed ån ända ner i Lerums 
tätort. Det poängteras att det inte, som nu sker, är en bra ide att kapa 
träden bävern börjat bearbeta och sedan forsla bort dem. Bävern 
kommer att övergå till ett annat träd och påbörja fällningen av det, 
mat behöver den ju ändå.

Diskussionen fortsatte på den inslagna vägen med problem i direkt 
anslutning till vattnet såsom rasbrinksproblematik, meandring och om 
det är en god idé att sko stränderna med konstgjorda stålkassar istället 
för att låta träden i en bred kantzon vara de som armerar strandbrinken.
Det påpekas i sammanhanget hur viktigt det är med intakta stränder 
och funktionen av vegetation utmed strandbrinkarna för att armera 
dessa även i området kring Kviberg.
Arbeta med naturen inte emot den!

I Kvibergsbäcken som mynnar i Säveåns nedre del planeras det stora 
åtgärder och det uttrycks farhågor för vilka konsekvenserna av detta 
kan bli.

Alingsås har goda erfarenheter av naturvandringar som genomförs 
under ledning av naturvårdare varje år och som främst vänder sig till 
invandrare. Deltagarna har upplevt dessa naturvandringar mycket 
positivt. Liknande arbete har påbörjats av Göteborgskretsen inom  
Svenska naturskyddsföreningen. Diskussionen om Alingsås med 
omnejd fortsätter med våtmarker och hur olika skogsbruksmetoder 
påverkar vattnet på dess väg genom landskapet.

Mjörns Ångbåtsförening saknar samordning mellan kommunerna 
som delar Mjörn. Föreningen har en mängd idéer om olika aktiviteter 
som skulle kunna genomföras om det fanns bra angöringsbryggor i 
de olika delarna av sjön.

Föreningar kan driva egna Leaderprojekt via Leader Göteborgs 
insjörike och möjligen knyta dessa till redan pågående projekt.

Ett stormöte med alla kommunekologer i hela avrinningsområdet 
för att diskutera ett gemensamt och kommungränsöverskridande 
arbetssätt efterlyses.
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SÄVEÅPROJEKTET
EUROPEISKA LANDSKAPSKONVENTIONEN

Arbetet med Säveån och dess omgivningar fortsätter.
Västarvets arbete pågår under våren med utgångspunkt från den 

Europeiska landskapskonventionen.
Du inbjuds till en informationskväll med kaffe och fralla.

 

Frågor:
Anders Nilsson 
anders.m.nilsson@vgregion.se
Tel. 031-775 24 04

Borås 
23 Mars 19.00-21.00

Plats: Vänga Kvarn
för kommunerna 

Borås, Vårgårda och Bollebygd

Partille 
24 Mars 19.00-21.00

Plats: Partille kulturhus, Hörsalen
för kommunerna 

Partille och Göteborg Alingsås 
25 Mars 19.00-21.00

Plats: Utbildningens hus, Mjörn
för kommunerna 

Alingsås och Lerum

VÄLKOMMEN!
Sprid gärna denna inbjudan!

Ingen föranmälan!

tre dialog- oCh inFormationsmöten i  kommunerna

De tre dialogmöten som genomfördes var kommunvis sammanslagna 
så att representanter från två kommuner kom till ett möte. Fördelen 
med detta ansåg vi vara att det skulle medföra en ökad interkommunal 
dialog, bort från stuprörsperspektivet, och öka förståelsen för 
sammanhangen i landskapet. Åtgärder uppströms påverkar nedströms 
och åtgärder nedströms kan påverka uppströms vid exempelvis 
biotopförstörelse eller vandringshinder, detta medför ett ansvar även 
för områden utanför respektive kommuns gränser. En interkommunal  
dialog finns inte i någon större utsträckning och i vissa fall anses den till 
och med, av kommunala tjänstemän, vara onaturlig!? Planeringen av 
landskapet måste ske ur ett landskapsperspektiv med alla intressenter 
inte minst de som ansvarar för planfrågor.

1. Borås, Vänga kvarn 
 2009-03-23
2. Partille, kulturhuset 
 2009-03-24
3. Alingsås, utbildningens hus 
 2009-03-25
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Diskussionen utgick från följande förslag till frågeställningar:

1. Är dialogmöten en bra form för medborgardialog?
2. Finns det andra möjligheter?
3. Behövs det en konflikt för att dialogen ska kännas angelägen?
    (Not in my backyard)
4. Deliberativt eller elitistiskt demokratibegrepp?
5. Är det bra att tjänstemän, politiker och medborgare träffas
    samtidigt?
6. Vem ska initiera medborgardialogen?
7. Kontinuerlig dialog eller bara i akutlägen, t.ex. exploateringshot?
8. Finns det redan en bra dialog mellan samhällsplanerare och
    föreningar/allmänheten?

Innan frågorna presenterades förklarades begrepp som till exempel 
deliberativt och elitistiskt demokratibegrepp (se vidare under 
diskussion).

Nedan följer ett urval av några viktiga synpunkter som framkom vid 
dialogmötena. Ytterligare idéer och tankar från dessa möten utgör en 
del av diskussionen på sidan 48.

Några viktiga synpunkter från deltagarna
Dialogmöten ansågs allmänt vara en bra form för medborgardialog, 
förutsatt att det som sägs inte bara noteras. Många ansåg att det bör 
vara politikerna som tar initiativet, men dialogen får inte fungera 
som alibi för en skendemokrati. Här framhölls särskilt betydelsen 
av att dialogen sätter avtryck i vad som händer i praktiken. I annat 
fall finns risk att intresset svalnar – mycket snack och lite verkstad. 
Skogsstyrelsen är en myndighet som initierar dialog och från Lerum 
meddelades att kommunen där aktivt arbetar med medborgardialog. 
Här har man en ”visionsnämnd” som dock ibland kunde upplevas 
som lite väl abstrakt. I övrigt visade det sig att erfarenheterna var 
olika kommunerna emellan. I mindre kommuner som Vårgårda upp-
levs avståndet mellan medborgare och förtroendevalda som mindre. 
Dialogen fungerar här bättre än i folktätare kommuner, vilket faller 
sig naturligt eftersom medborgare och politiker ofta är personligt be-
kanta med varandra. I folktäta kommuner försvåras dialogen också 
av att det är fler medborgare per politiker. En förtroendevald har här 
inga möjligheter att stå i kontakt med alla sina väljare.
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En tanke som framfördes var att samhällsstrukturen som sådan för-
svårar medborgardialogen. Samhällsbygget vilar i hög grad på or-
ganisationsform. Medborgarna går samman i ideella föreningar och 
verkar främst genom dem. Valberedningar har här en viktig funktion. 
Det är ofta svårt för enskilda medborgare att delta i samhällsdebatten 
och relativt få medborgare engagerar sig. Många bryr sig inte förrän 
man själv berörs av ett ärende. Men det har sin naturliga förklaring.  
Det är först när man har utflugna barn eller blir pensionär som man 
får tid och ork att engagera sig i samhällsfrågor. Kanske kan internet 
utgöra en framkomlig väg att engagera ungdomar?

Frågan hur man aktiverar fler medborgare i Säveåprojektet diskute-
rades en hel del och olika förslag framfördes. Från Partille föreslogs 
att Västarvet borde besöka fullmäktigemöten och från Lerum och 
Alingsås föreslogs besök hos olika organisationer. Partille Natur-
skyddsförening presenterade ett förslag att anlägga ett Naturum vid 
Säveån i anslutning till köpcentret Allum. Tanken är att locka besö-
kare från strömmen av kunder till köpcentret. Den främsta attraktio-
nen skulle vara ett fönster i strandbrinken under vattenytan. Genom 
detta fönster skulle man bl.a. kunna följa laxens rörelser.

Frågeställningar kring politisk styrning och hur kommuner överva-
kas av länsstyrelsen behandlades. Det finns ofta väletablerade loja-
litetsband mellan kommunpolitiker och exploatörer. Samråd kan då 
urarta till rena föreläsningar och risken är betydande att allmänhe-
tens representanter hamnar i underläge. Kunskapsnivån är här av-
görande för hur diskussioner avlöper. Problematiskt är att politiker 
ibland inte tar vederbörlig hänsyn till den kunskap som tjänstemän 
tar fram inför beslut. Olika värderingar och prioriteringar leder till 
konflikter som måste hanteras. Konflikter behöver emellertid inte 
alltid ses som enbart negativa, utan kan även betraktas som natur-
liga företeelser i samhället som rätt hanterade kan stimulera nödvän-
digt och kreativt engagemang samt driva på utvecklingen. De kan 
t.o.m. vara positiva då de belyser viktiga problem. Då är det mycket 
allvarligt om ”operativa” avdelningar inom t.ex. kommuner (stads-
byggnadskontor) inte släpper in medborgardialogen i planerings-
processen. Många organisationsråd representerar särintressen och 
ibland motarbetas allmänhetens och ideella föreningars deltagande i 
demokratiska processer. Som exempel kan nämnas vattenrådsmöten 
som läggs på dagtid. Den som inte får sina synpunkter tillgodosedda 
måste få en välgrundad motivering till orsaken. Så upplevs inte ske 
idag utan den enskilde medborgarens körs ofta över. 
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God bebyggd miljö diskuteras nästan aldrig i miljömålsarbetet. 
Mycket av miljömålsarbetet har delegerats ner på kommunal nivå 
utan att motsvarande resurser i form av ekonomi och kunskap till-
förts. Ofta uppfattas olika former av områdesskydd som hinder för 
tätortens utveckling istället för som resurs. Men detta är egentligen 
inget annat än ett tydligt tecken på undermålig planering från början. 
Avsikten med att upprätta Natura 2000- områden är att skapa ett nät-
verk av habitat inom EU. Nätverket ska göra det möjligt för hotade 
arter att överleva på lång sikt. Om undantag skall göras varje gång 
en kommun önskar uppföra fler bostäder eller bygga en väg urholkas 
respekten för konstruktionen.  Även om skadeverkan i varje enskilt 
fall bedöms vara liten, kan den sammanlagda effekten av alla ”mar-
ginella skador” likväl bli betydande om fallen är många. Stor oro 
uttrycktes för den framtida vindkraftsetableringen. Rätt placerade 
utgör vindkraftverken en miljöriktig energikälla, men felplacerade 
kan de bli rena katastrofen för till exempel fladdermöss och stora 
rovfåglar.

Den centrala frågan om målsättningen med samhällsutvecklingen 
diskuteras sällan eller aldrig. Här efterlystes en mer levande debatt 
om vad som menas med god livskvalitet. Tryggheten i att veta att 
man har ett arbete att gå till imorgon och att slippa oron för att det 
ska hända tonåringarna något när de är ute på kvällarna framfördes 
som exempel på livskvalitet. Ett annat exempel är känslan av samhö-
righet med sin boendemiljö. Hembygdsföreningarna påpekar här att 
de inte lever i det förflutna – de verkar även i dagens samhälle, men 
har inte glömt vikten av den historiska förankringen i bygden som 
utgör grunden för de boendes identitetskänsla. 

Dialogmöte i Alingsås
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Projektaktiviteter

Under processperioden har genom samverkan och dialog med 
föreningar, ideella organisationer och andra ett antal aktiviteter startats , 
dels genom vårt initiativ, men också till stor del genom de idéer vi haft 
förmånen att forma tillsammans med dessa andra aktörer i landskapet. 
Dessa presenteras nedan.

- examensarbeten

Under projekttiden har tre examensarbeten med anknytning till 
projektet påbörjats, alla vid Göteborgs universitet. Två är färdiga och 
hittas via http://vastarvet.se/savea. Det tredje arbetet kommer att bli 
färdigt under 2009 och läggs då in under samma länk. Nedan följer 
en sammanfattning av respektive examensarbete.

1. ”Kommungränsen är ju bara skapad av människan medan 
pilgrimsfalken jagar på båda sidor om den”

Om samverkan mellan kommuner i Säveåprojektet
Förvaltningshögskolan
Examensarbete Offentlig förvaltning, 15 HP 2008
David Söder, Niklas Åkerström

Syftet med arbetet var att beskriva och jämföra förutsättningarna för 
interkommunal samverkan inom Säveåns avrinningsområde. Genom 
intervjuer med tjänstemän från tre utvalda kommuner, Alingsås, 
Vårgårda och Göteborg framtogs ett material som sedan analyserades 
med hjälp av olika teorier rörande processutvärdering och samverkan. 
Det visade sig att de tre olika kommunerna till viss del hade olika 
förutsättningar att samverka över kommungränserna, men även att 
det fanns stora likheter. Från samtliga uppgavs exempelvis brist på 
resurser samt hård arbetsbelastning utgöra hinder för samarbete med 
angränsande kommuner.    

Pilgrimsfalk.
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2. En studie om människors kunskap och tankar kring natur och 
naturvård
En enkätundersökning i Säveåns dalgång
Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig magisterexamen i 
botanik 15 HP
Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs Universitet
Linnea af Kleen

Detta arbete syftar till att utröna huruvida människors kunskap 
kring natur och naturvård påverkas efter en informativ guidning 
och, om så visar sig vara fallet, beskriva denna påverkan. Ett antal 
försökspersoner delades in i två grupper som vid ett första tillfälle 
promenerade från Knavra bro till Hillefors grynkvarn utan guide, 
varefter de besvarade en enkät med frågor om sina upplevelser och 
upptäckter utmed vägen. 
Vid ett andra tillfälle upprepades promenaden med den skillnaden 
att ena gruppen nu ledsagades av guide. Efter avslutad vandring 
besvarade båda grupperna samma frågor som tidigare. 
Resultatet visade att en muntlig guidning ger kunskap och berikar 
naturupplevelsen för många, men passar inte alla människor. Några 
föredrar andra sätt att ta till sig information.
Således bör olika metoder att informera om natur och naturvård 
prövas.

Guidning vid Säveån för ”Enkätundersökning  
i Säveåns dalgång”.
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3. Alluviala pionjärsamhällen intill Säveån
Beskrivning av småmiljöer av exponerad mineraljord med avseende 
på skillnader och likheter i mossflora och skalbaggsfauna.
Arbetet redovisas i september 2009.
Institutionen för växt och miljövetenskaper, Göteborgs universitet.
Anita Sjöstrand.

Artbestämmning pågår.

Alluviala pionjärsamhällen (rasområden) vid Brittaniadämmet i Säveån.
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- Forsk ningsarbeten

Madeleine Prutzer är doktorand på Institutionen för globala 
studier och skriver sin avhandling i ämnet humanekologi. Den 
ökande urbaniseringen, expanderade infrastrukturen liksom 
skogsavverkningen och minskade våtmarkerna bidrar till att minska 
markens vattenhållande förmåga, vilket innebär ökade risker för 
översvämningar framför allt i de nedre delarna av vattendragen. 
Samverkan mellan olika intressenter som verktyg för att nå fram till 
ett hållbart avrinningssystem, liksom utgångspunkten i landskapet 
är ett grepp som tagits av länsstyrelsen. Med landskapet, det vill 
säga naturen, kulturmiljöer och vardagslandskap, som utgångspunkt 
frångås separationen av natur och kultur. I stället samverkar natur- 
och kulturvetare på regional nivå för att höja natur- och kulturvärdena 
längs Säveåns avrinningssystem. Genom att försöka få till stånd 
trans-kommunikation mellan lokala parter (föreningar, företag), 
kommunala politiker och tjänstemän och regionen, men också 
trans-kommunikation mellan intressenter över kommungränserna i 
avrinningsområdet ges möjligheten till utbyte av kunskap och dialog 
kring de många olika intressena som finns representerade.

Avhandlingsarbetet handlar om styrning av hållbara socio-ekologiska 
system. Madeleine följer Säveåprojektets samverkansprocess mellan 
intressenter som representerar olika intressen i bygden. Det handlar om 
bevarande- kontra utvecklingsintressen; natur- kontra kulturintressen; 
och områdesspecifika intressen. Madeleine arbetar induktivt och 
intresserar sig för hur projektet drivs och för samverkansprocessen. 
Resultatet av projektets arbete inkluderar såväl vilka naturliga som 
sociala landskap som har transformerats och skapats. Hur människor 
förhåller sig till landskapet de har runt omkring sig, vad de har för 
relation till sitt landskap och förståelsen för det är viktiga aspekter 
som påverkar arbetet med landskapet. Dessa delar transformeras och 
skapas under arbetets gång med landskapet, vilket också står i fokus 
för avhandlingsarbetet.

Madeleine kommer att presentera ett paper på SHE-konferensen 
(http://www.societyforhumanecology.org) i Manchester (juni-juli 
2009) om vikten av samverkan i vattenavrinningssystem och hur det 
har kommunicerats till berörda parter av Säveåprojektet.

Forskning pågår.
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Kontakta kennert.danielsson@vgregion.se

Säveåprojektet – Tillämpning av Europeiska landskapskonventionen 

Specialinbjudan till skolor/arbetslag inom: 
Kortedala och Bergsjöns Stadsdelsområden i Göteborg samt i hela Lerums kommun  

Västarvet och Göteborgs Naturhistoriska museum i samarbete med  
Världsnaturfonden WWFs undervisningsprogram Naturväktarna

Inbjuder er till att vara med i en skolsatsning där vi studerar natur och kultur inom 
avrinningsområdet till Säveån. Syftet är att utgå ifrån ett landskapsperspektiv, för att 
stimulera helhetstänkande och förståelse kring hållbar utveckling. Ett vattendrags 
avrinningsområde är då en lämplig enhet eftersom allt som händer i vattnet uppströms 
påverkar miljön nedströms. 
Projektet vänder sig till skolans alla stadier. 

• Hur ser ån ut idag? 
• Hur kan vi skydda ån och låta den utvecklas bra? 
• Vad spelar det för roll i framtiden hur Säveåns vatten är? 
• Vad hade Säveån för betydelse förr? 
• Natur och kultur längs ån hänger samman – Hur? 

Säveån börjar ända uppe vid Vänga i Borås, men i denna första satsning skall vi rikta in oss på 
Göteborgs- och Lerumselever som vill studera ån. Vi hoppas på att projektet skall stimulera 
samarbete, idéutbyte, upptäckariver och kreativitet . WWF kommer att belöna en av de 
medverkande grupperna med ett särskilt stipendium om 10.000:- för särskilt kreativa och 
aktiva lösningar. Genom att rapportera in sina erfarenheter av Naturväktararbeten till 
Naturväktarna finns möjlighet även för andra klasser att få stipendieanslag till sina 
projektplaner. Läs mer på www.wwf.se/naturvaktarna 

 I samband med projektet erbjuds intresserade skolor/lärarlag en tretimmars kurs med 
inriktning på att processinriktat arbeta med vatten och livet i vatten. Kursen förläggs nära er 
egen skola och är kostnadsfri för de första 6 arbetslagen som anmäler sig. 

Med vänlig hälsning 
Kennert Danielsson Naturhistoriska museet, Västarvet 
Germund Sellgren WWF, Naturväktarna 
Anders Nilsson Säveåprojektet, Västarvet 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Projektwebbar/saveaprojektet/
http://vastarvet.se/Kultur_Default.aspx?id=1006
http://www.wwf.se/naturvaktarna/

- världsnatur Fonden natur väktarna

Som ett led i regionens fokus på barn och unga har vi under projekttiden 
genomfört Uppströms - nedströms - medströms, ett samarbetsprojekt 
med Världsnaturfondens naturväktare.

Under hösten 2008 tog Västarvet kontakt med  Världsnaturfondens 
naturväktare för att undersöka möjligheterna för samverkan inom 
detta projekts ramar. Sammarbetet har utmynnat i en satsning på 
lärarutbildning för lärare verksamma inom avrinningsområdet och i 
skolor som har relativt nära till Säveån där det praktiskt går att arbeta 
med natur och kultur i vattnets direkta närhet.

Specialinbjudan till skolor.
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Kennert Danielsson, WWFs naturväktare/ 
Göteborgs Naturhistoriska Museum utbildar 
lärare från Fjällboskolan.

Tre grundskolearbetslag nappade på erbjudandet, två i Göteborgs 
kommun samt ett i Lerum. Bägge gymnasierna i områdena, Lerums 
gymnasium samt SKFs tekniska gymnasium var också intresserade 
av att delta. Inledningsvis presenterades naturväktarkonceptet, förut-
sättningarna för Säveåprojektet samt hur Västarvets undervisnings-
funktioner kunde bidra till skolornas arbete.
Därefter lämnades arbetslagen att under ett par veckor själva tänka 
igenom hur de ville gå vidare med projektet, inom vilka skolämnen, 
eventuella samarbetsprojekt mellan skolorna etc. Under vårterminen 
hann vi starta något som förhoppningsvis eller troligtvis kommer att 
sätta sin prägel på undervisningen flera terminer framöver.

Kommentar från en av lärarna:

”Hej, och stort tack för ert besök hos oss i spåret!!
 
Alla lät sig inspireras och tycker att det verkar både kul, bra och han-
terbart - de flesta dock mest inför nästa termin, som ni redan vet.
 
Själv har jag tagit ut klassen till den lilla sjön - där vi var - och gjort 
samma sak med dem. Jag tryckte ut bilder på vattendjur från Natur-
väktarnas sida och plastade in dem, slängde ut dem på ett lakan på 
marken, hade burkar och små håvar med, några små böcker - och det 
funkade KANONBRA! Barnen är heltända på det hela och vill ut 
mera, så så fort “elevens- val -veckan är över kommer vi att vara ute 
varenda gång det ges en möjlighet!! 
Nästa gång kommer det också att handla om veketåg bl. a!….
 
Hälsningar
Marica -3A, Fjällboskolan”

Klassen från Fjällboskolan fick instruktioner hur deras vattenunder-
sökning skulle redovisas på Naturväktarnas hemsida och var första 
klassen i projektet som också anmälde intresse för att söka det utlo-
vade stipendiet.

Under följande hösttermin har de bägge gymnasierna för avsikt att 
samverka genom utbyte mellan elevgrupperna och jobba gemensamt 
för att nå resultat. De bägge grundskolorna i Kortedala och Lerum 
kommer att besöka varandra. Samtidigt som de utbyter idéer och 
kunskap blir det ett integrationsprojekt. Vi ser med spänning fram 
emot det fortsatta arbetet.
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- koloniodling

Intresset för koloniodling och närodlat är i Göteborg med sina 4000 
odlare stort. Tanken med koloniodlat var från början att mindre 
bemedlade skulle ha råd med ett litet område avsett för odling. 
Kolonistugor går nu att sälja till högstbjudande vilket gjort att priserna 
rakat i höjden, uppåt en miljon kronor för en liten stuga vid kusten som 
det dessutom är förbjudet att bo i permanent. Det finns i skrivande stund 
inga planer på att anlägga några nya odlingslotter eller kolonistugor 
inom Kvibergsområdet men det planeras ett 40-tal stugor i Kallebäck 
och ytterligare ett 80-tal i Lilleby samt cirka 50 kolonistugor och 100 
odlingslotter i Vättlefjäll. Även i Tolered och i Angered finns planer 
för både odlingslotter och så kallade storodlingsområden.Det finns 
i dagsläget odlingsområden i Kortedala, nära Kvibergsområdet, via 
odlarföreningen Almenacksplan.

Flera av de som har sina odlingslotter i Kviberg har visserligen blivit 
erbjudna att ta kontakt med Göteborgs fastighetsförvaltning via den 
slitna skylt som fortfarande står i utkanten av området men det har 
ingen gjort. De grupper som idag använder odlingslotterna (det finns 
ett fåtal ännu i maj 2009) har svårt att göra sig hörda eftersom det finns 
tydliga språksvårigheter, en skylt med ett telefonnummer är kanske 
inte den bästa vägen att gå om man vill nå de resurssvaga grupperna 
i samhället och öka deras möjligheter att odla nära. Flera av dem vi 
pratat med skulle vilja fortsätta att odla i området och ser det också 
som ett litet sommarviste dit man kan komma och koppla av. 

Flera kommunala bostadsbolag i Göteborg kan erbjuda små 
odlingslotter i direkt anslutning till bostaden något som visat sig vara 
mycket populärt i vissa av områdena men i andra till exempel Amhult 
finns det inget större tryck och de som vill kan få två lotter att odla 
på. Sådana områden finns även i Brunnsbo, Järnbrott, och Gårdsten 
och där är önskan att närodla stor.

Utöver det traditionella koloniodlandet finns goda initiativ för hållbar 
stads- och landskapsutveckling genom Föreningen Världsbyns 
arbete med interkulturellt arbete för det goda livet som syftar till 
en samverkan mellan natur, kultur och stadsnära odling genom ett 
mångkulturellt ömsesidigt kunskapsutbyte.

Sista odlingssäsong.

Övergivna odlingslotter i Kviberg mellan  
Säveån och Kvibergsvägen.
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- globala gymnasiet

Fyrtio elever från Globala gymnasiet deltog i en heldagsträff om 
Europeiska landskapskonventionen och om natur- och kulturvärden 
utmed Säveån.

Dagen inleddes med en rundtur på Göteborgs Naturhistoriska 
Museum och därefter en timmes föreläsning om projektet och om 
den Europeiska landskapskonventionen. Eftermiddagen anordnades 
tillsammans med Jonsereds hembygdsförening. Bengt Samuelsson, 
själv en del av historien, född och uppvuxen på ort och ställe, 
visade sekonderad av Kenneth Herpel eleverna runt i Jonsered och 
levandegjorde Jonsereds historia.

Globala gymnasiet i Göteborg har ett specialutformat samhälls-
vetenskapligt program och ett specialutformat naturvetenskapligt 
program. Dessa är universitets - och högskoleförberedande. Globala 
gymnasiet i Göteborg bygger sin verksamhet på följande hörnstenar - 
globalisering, hållbar utveckling, världskultur, mänskliga rättigheter, 
genus, hälsa och miljö. Ambitionen är att dessa kommer att synas i 
all undervisning.

Samarbetet med Globala gymnasiet genomsyras av att elevernas syn 
på landskapet tydligt kommer fram och att eleverna kan diskutera sin 
syn på landskapet med andra jämnåriga. De skulle lättare nå andra 
elever i diskussioner om hur landskapet de en dag ska ta över ska 
förvaltas av dagens beslutsfattare. Vi tänker oss att eleverna lättare 
når andra ungdomsgrupper 

Naturdiskussion vid Säveån med globala gymnasiets elever.

Jonsereds hembyggdsförening utomhusförelä-
ser om Jonsereds historia.
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- utek lassrum oCh skolskogar

I samarbete med Park och naturförvaltningen i Göteborg pågår 
planeringen av uteklassrum och skolskogar i Säveåns närhet. 
Uteklassrummen och skolskogarna är ett pedagogiskt hjälpmedel för 
skolor i närområdet i deras undervisning.

Uteklassrum
Skolor i Göteborg börjar mer och mer förlägga undervisning och 
fritidsverksamhet utomhus. Man har börjat förstå värdet av att ha 
tillgång till två olika klassrum, ett inomhus och ett utomhus s.k 
uteklassrum. Att arbeta och vara i naturen berikar undervisningen 
och fria aktiviteter på många sätt. Alla olika ämnen kan med fördel 
förläggas utomhus.I naturen kan man direkt översätta sina teoretiska 
kunskaper i praktiken. Detta ökar och snabbar på förståelsen för det 
eleverna lär in. Utomhus används alla sinnen och intelligenser och 
här får eleverna/barnen också röra på sig vilket befrämjar hälsan och 
ökar koncentrationen. Den fria leken ute i naturen är en viktig del av 
barns utveckling. I form av 4-5 sittstockar i naturområdet nära skolan 
s.k ”uteklassrum” blir en spännande utgångsplats för undervisning 
och fritidsaktiviteter för förskolor och skolor. Eldstad kan placeras 
vid sittstockarna om platsen/naturen är lämplig fördetta.

Skolskog
En skolskog är ett naturområde nära skolan/förskolan som skolan/
förskolan kan förlägga undervisning och fri tid i. Syftet är att utveckla 
elevernas kunskaper om och ansvarskänsla för naturen och låta 
eleverna upptäcka den kringliggande naturens möjligheter när det 
gäller friluftsliv. Här får man i praktisk och teoretisk handling låta 
eleverna lära sig hur man undersöker och vårdar ett område. Alla 
ämneskategorier kan med fördel förläggas i naturområdet. Vill skolan/
förskolan åta sig skötsel av området skriver man en skötselplan.

Forskning
Elever kan undersöka ett specifikt område och göra inventeringar av ex 
salamander, grodor, växter, ph-värde mm. Inventeringarna kan göras 
i dammar och områden i närheten av skolan. Klassen får tillgång till 
ett inventeringsprotokoll och vi lär dem hur man går till väga vid en 
inventering. Rapporten skickas in till Park och naturförvaltningen.
Med detta kommer klassen i kontakt med arbetslivet och förvaltningar 
som sköter områden vilket har stor betydelse för elevernas 
kunskapsinhämtning.

Planering av uteklassrum tillsammans med 
Park och naturförvaltningen vid Säveån.
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- svensk a För invandrare sFi
Under en solig Aprildag genomfördes en gemensamhetsdag i 
Kviberg vid Säveån tillsammans med Lernia, ett statligt ägt bolag 
som bland annat bedriver SFI- utbildningar. Cirka trettio personer 
med invandrarbakgrund medverkade och intresset var över lag stort. 
Västarvet anordnade dagen i samarbete med Göteborgs ornitologiska 
förening som genom Hampus Lybeck på ett mycket pedagogiskt och 
trevligt sätt förklarade vilka fåglar vi såg och hörde under vår vandring 
vid vattnet och på den närbelägna officerskullen.

Utöver fåglar och deras sång diskuterade vi allemansrätt och vilka 
hälsofrämjande effekter naturvistelser medför. Vi pratade om 
möjligheterna att plocka svamp och bär samt vad som gäller för de 
som vill ge sig ut och fiska.

Till vår hjälp när det uppstod språkförbistringar kom Omar Ashraf 
Abdalkader, biolog från Irak tillika SFI-elev, och förklarade 
knepiga sammanhang om vatten, döda träd och nedbrytning på 
arabiska. Vår förhoppning är att kunna vidareutveckla möjligheten 
att erbjuda naturvandringar på olika språk, arabiska skulle kunna 
vara en god början på ett sådant arbete. Kontaktytan mot natur- och 
kulturföreningar kan utvecklas och Säveåns avrinningsområde passar 
utmärkt eftersom stora delar är lätta att nå med lokaltrafiken och det 
finns en stor variation av områden.

Naturen som plattform för språkträning och integration är mycket 
viktig, här erbjuds alternativa klassrum, öppna dygnet runt, lätta att 
nå med buss eller spårvagn, och dessutom helt gratis.

Omar Ashraf Abdalkader, en av SFI-eleverna, 
översätter till arabiska .

Göteborgs ornitologiska förening genom Hampus Lybeck förklarar vilka fåglar vi sett och hur de låter.
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- våtmarker

För att undvika dubbla dialoger under bildandet av det nya reserva-
tet Säveån - Hedefors har Västarvets arbete till stor del fokuserat på 
möjligheterna för ågärder i reservatets omgivningar, i området ut-
anför själva reservatsgränsen. Ett sådant arbete har varit att försöka 
hitta områden för återskapande eller nyskapande av våtmarker. Vi 
har med Lerums naturskyddsförenings hjälp hittat ett lämpligt om-
råde, där en privat markägare vill anlägga en våtmark på sin mark.

Under de senaste 200 åren har det i Sverige försvunnit omkring tre 
miljoner hektar våtmarker. I intensiva jordbruksområden har så mycket 
som 90 % av alla våtmarker försvunnit. Funktionen av våtmarker är 
många och viktiga. En funktion som i sammanhanget knappast kan 
underskattas är den vattenhållande förmågan, förmågan att sakta ned 
vattnets hastighet genom landskapet och på så sätt minska flödena 

Här planeras för en våtmark i Leroms kommun.
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   Vattenbalansekvationen:  
   Nederbörd = Avdunstning + Magasinsförändring + Avrinning

och riskerna för översvämningar. Återskapandet av våtmarker måste 
intensifieras. Detta bör ske i ett landskapsperspektiv. Administrativa 
gränser, avvattningsföretag och vattendomar kan här utgöra hinder. 
Genom dialog mellan olika aktörer kan man finna former för att 
övervinna dessa. Kostnaderna för återskapadet och nyskapadet av 
våtmarker bör delas mellan flera aktörer. 

En allt större del hårdgjorda ytor vid bostadsbyggnation och 
vägbyggen gör det angeläget att återskapa och nyskapa våtmarker 
högt upp i vattensystemen för att få vattnet att stanna kvar längre tid 
i landskapet. Vattnet bör inte dräneras bort ur våtmarker, skog och 
odlingslandskap för produktionshöjande effekter eller för vägar och 
bostäder.

Det finns mycket goda möjligheter att nyskapa våtmarker i anslutning 
till åtminstone ett av delområdena i projektet. Dels är det i anslutning 
till Lerån, som planeras bli kommunalt naturreservat i Lerum. Lerån  
mynnar i Säveån. Dels är det ett område norr om Aspen på en 
privat markägares initiativ. Området norr om sjön Aspen besöktes 
tillsammans med bland annat markägaren och våtmarksexpertis från 
Skogssällskapet. Området visade sig vara inte helt optimalt men det 
bedömdes vara fullt möjligt att bygga ett dämme för att på så sätt 
översvämma ett några hektar stort område uppströms bäcken och på 
så sätt tillskapa en våtmark. Funktionen utöver vinster i biologisk 
mångfald blir att det går att visa på goda exempel för möjligheten 
att sakta ner vattnets framfart genom landskapet. Åtgärden kunde 
på plats beräknas kosta cirka sextiotusen kronor. En summa allt för 
stor för en privat markägare att klara av men skulle möjligen kunna 
lösas i diskussion med kommunen som till del skulle vara vinnare 
på en ökad andel våtmarker uppströms genom minskade risker för 
framtida översvämningsproblem samtidigt som det skulle kunna 
knyta an till det nya naturvårdsprogram som Lerums kommun håller 
på att ta fram.

Här tillverkas fler grodor, land och vatten 
hänger ihop lika intimt.

Blågrön mosaikslända, larv i vatten, vuxen 
på land.För en utförlig beskrivning av vattenbalansekvationen se rapporten 

Säveåns landskap en natur- och kulturmiljöstudie.
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Regresskrav
Alla kommuner har ett underhållsansvar för bäckar, åar och avlopp.
Om det på grund av dåligt eller eftersatt underhåll uppstår 
översvämningar så kommer de drabbade att kontakta sina 
försäkringsbolag för att få ersättning för sina skador. Försäkringsbolaget 
kommer att ersätta försäkringstagaren men de kommer också att 
ställa ett regresskrav på kommunen eftersom den varit medveten 
om det eftersatta underhållet. Regresskravet motsvarar de kostnader 
försäkringsbolaget haft för försäkringstagarens skador och kan lätt 
uppgå till mångmiljonbelopp, som till exempel Valdemarsvik där 
regresskravet uppgick till 17 miljoner kronor i augusti 2006. Liknande 
ärenden med regresskrav finns på en mängd andra orter runt om i 
landet till exempel Kungsbacka, Sölvesborg, Hörby, Växjö, Tibro 
och Staffanstorp för att nämna några.

Det finns inte någon tvekan om att vi i framtiden kommer att ställas 
inför stora svårigheter när nederbördsmängderna, på grund av 
klimatförändringarna, ökar. Eftersom kommunerna är medvetna 
om detta och om den ökande havsnivån bör de vidta åtgärder för att 
minska de negativa effekterna. Översvämningskatastroferna kommer 
troligen att avlösa varandra (Klimat- och sårbarhetsutredningen  SOU 
2007:60) och regresskraven  uppgå till enorma summor. Vetskapen om 
dessa framtida och nutida risker för stora ekonomiska bakslag borde 
rimligen stämma till eftertanke. Efter kontakt med försäkringsbolag 
är det ingen tvekan om att det ligger i kommunernas ansvar att vidta 
åtgärder för att minska dessa översvämningsrisker för att inte bli ställda 
inför stora regresskrav i framtiden. En god landskapsövergripande 
interkommunal planering skulle kunna ge stora fördelar genom 
minskade översvämningsrisker.

Översvämningsskydd i Floda.
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- utanFör Pilotområdena

För att möta de förväntningar och önskemål ett projekt med 
medborgardialog skapar har vi efter förfrågan även genomfört 
aktiviteter utanför pilotområdena, fortfarande inom Säveåns 
avrinningsområde.

- Mjörns Ångbåtsförening

Vid Mjörns Ångbåtsförenings årsmöte 25 februari höll Västarvet en 
föreläsning om den Europeiska landskapskonventionen och Säveån. 
Vi var inbjudna av föreningen, som har deltagit i dialogmöten, 
och vars medlemmar har ett stort intresse av Säveån och dess 
omgivningar, för att prata om vårt arbete med landskapskonventionen 
men även om natur och kulturarvsarbete i stort. Efter ett föredrag 
om landskapskonventionen med vackra natur- och kulturbilder var 
ordet fritt. De cirka 40 åhörarna var mycket intresserade dels av 
konventionen men kanske främst av vattenfrågor som till exempel 
översvämningsproblematik.

-Alingsås miljönätverk

Tillsammans med miljöskyddskontoret i Alingsås genomfördes i maj 
ett möte med Alingsås miljönätverk. Nätverket består av representanter 
från olika företag i Alingsås och syftet är att skapa kontaktytor och 
möjlighet att diskutera miljöanknutna frågor. Västarvets representanter 
förklarade hur vi arbetat med Säveåprojektet och dialogen med 
medborgarna och efterlyste en fortsatt dialog med nätverket. 

-Lerums PensionärsUniversitet

Tillsammans med Lerums pensionärsuniversitet planeras för en 
studiecirkel i Säveåns avrinningsområde. Studiecirkeln kommer att 
utgå från Västarvets båda rapporter om Säveån och arrangeras med ett 
antal lokala studieförbund och föreningar. Västarvets roll blir att dels 
presentera innehållet i rapporterna vid ett första kurstillfälle och att 
därefter fungera som stöd under cirkeln hösten 2009 och våren 2010. 
Studiecirkeln beräknas omfatta cirka tio tillfällen, en del förlagda i fält 
där vi bland annat kommer att bistå med en laxvandring vid Jonsereds 
fabriker i november 2009. Studiecirkeln kommer att ledas av Lerums 
pensionärsuniversitet med stöd från Västarvet och vända sig till en 
intresserad allmänhet.

Föreläsning om Europeiska landskapskon-
ventionen och Säveån för                            
 Mjörns Ångbåtsförening.

Alingsås miljönätverk i Nolhagaparken.
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Här planeras för Leaderprojekt vid Hillefors grynkvarn.

-leader
-Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi. 

Leadermetoden är ett landsbygdsprogram som syftar till att underlätta 
för olika aktörer såsom enskilda, företagare, föreningar, nätverk 
etc. att samarbeta kring utvecklingen i hembygden. Leader är alltså 
inte en egen stödform, utan ett sätt att tillämpa en del av stöden i 
programmet.

hilleFors gr ynk varn

Hillefors grynkvarn med omgivningar skulle kunna utvecklas till ett 
attraktivt besöksmål. Säveån rinner här genom vacker och omväxlande 
natur. En liten lantgård med en mindre djurbesättning kan utöva ett 
varierat betestryck på de nu igenväxande hagmarkerna. Olika slag 
av friluftsverksamheter med koppling till naturen och till tamdjuren 
kan erbjudas. Hillefors grynkvarn är ett byggnadsminne som ägs av 
Lerums kommun och brukas av Hillefors Grynkvarns museiförening. 
Den drivs idag som ett litet arbetslivsmuseum. I kvarnen kan man ha 
olika slag av kulturverksamheter med öppna verkstäder. Planer finns 
även på att öppna kafé. 

Leaderprojektets bärande tanke är att skapa en avstressande och 
tillåtande miljö som kan erbjuda reella arbetstillfällen för människor 
med intellektuella funktionshinder. Även om de inte fullt ut klarar av 
alla de krav som vardagslivet ställer, upplever ändå dessa människor 
ofta ett starkt behov av att kunna utföra en normal arbetsinsats. Att 
kunna aktivt bidra till driften av verksamheten stärker självförtroendet. 
Initiativtagare till projektet är Anna Bergendahl och Kajsa Cresso.
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vision jonsered

Jonsered är ett unikt brukssamhälle av riksintresse för kulturmiljövården 
och ett välbevarat industriminne. Leaderprojektet vill väcka samhället 
ur sin törnrosasömn och skapa ny karriär för bygden med satsning på 
besöksnäring. De som ska genomföra projektet är Partille kommun, 
Jonsereds hembygdsförening, Företagarföreningen i Partille, 
Göteborgs universitet, Västarvet, Fastighetsägarna ISS-fs, och 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet med flera.

Jonsered.
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diskussion

Vad kan den europeiska landskapskonventionen förväntas tillföra 
samhällsutvecklingen i Sverige? Riksdagen har slagit fast att vårt 
land ska bli det första i världen som förverkligar det uthålliga sam-
hället. Den uttalade målsättningen är att miljöproblemen ska vara 
lösta inom en generation. Miljömålsarbetet utgår från sexton mät-
bara, nationella miljömål. Så har inte vårt land redan en framsynt, 
demokratiskt förankrad miljöpolitik? Denna fråga är inte alldeles 
enkel att besvara. Miljömålen är förvisso välformulerade och veten-
skapligt förankrade, men deras omsättning i praktisk politik är långt 
ifrån problemfri. Steget från ord till handling är synbarligen långt. 
Vad skulle en regional implementering av Europeiska landskapskon-
ventionen kunna innebära i Säveåns avrinningsområde? De centrala 
frågeställningarna vid våra medborgardialoger har inriktats på att 
försöka ringa in de viktigaste hindren mot det nödvändiga, praktiska 
miljömålsarbetet, samt hur arbetet för en uthållig samhällsutveck-
ling kan underlättas.

Vår västerländska demokrati vilar på idén att flertalet människor för-
väntas vara varken ondsinta eller dumma. Därför bör politiska beslut 
grundade på majoritetens uppfattning också vara kloka, förutsatt att 
medborgarna har god insikt i berörda frågeställningar och att kun-
skaper inte är alltför ojämnt fördelade. 

Två av de viktigaste förutsättningarna för att utforma en strategi för 
en uthållig samhällsutveckling formuleras i Miljömålskommitténs 
betänkande ”Framtidens miljö – allas vårt ansvar” (SOU 2000:52). 
”Miljöfrågorna behöver vävas in i all politik, i vardagsliv, i myndig-
hets- och samhällsarbete. Det är viktigt att miljöarbetet inte lever sitt 
eget liv, utan kopplas till samhällsutvecklingen i stort för att man ska 
se möjligheterna.”

”För förankringen av målen är det viktigt att såväl kommuner och 
näringsliv, som organisationer och enskilda medborgare deltar i det 
fortsatta arbetet.” 

På högsta politiska nivå (riksdag och regering) råder det som sy-
nes ingen tvekan om att samhällsbyggets planering och utformning 
är en fråga som berör alla som lever och verkar i samhället. Detta 
kommer bl.a. till uttryck i lagstiftningen, som ställer tydliga krav 
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på medborgarinflytande i det kommunala planeringsarbetet. I förar-
betena (prop. 1994/95:230) till Plan & Bygglagen (PBL) framhålls 
att dialogen mellan medborgare och beslutsfattare ska utvecklas. 
Politiskt valda representanter förväntas lyssna på medborgarna och 
skaffa relevanta kunskaper i aktuell frågeställning. Dialogen anses 
nödvändig för att garantera ett så fullständigt beslutsunderlag som 
möjligt och betraktas som ett viktigt komplement till den represen-
tativa demokratin. Avsikten med dialogen är att underlätta en bred 
diskussion i tidigast möjliga stadium när det finns stora möjligheter 
att påverka det fortsatta arbetet. Resonemanget utgår ifrån att man 
i ett modernt, tekniskt avancerat samhälle knappast kan förvänta att 
tillräcklig kunskap beträffande samhällsutvecklingens alla aspekter 
återfinns enbart inom en snäv krets av förtroendevalda och tjänste-
män inom t.ex. en kommun. För att planeringsarbetet ska fungera 
effektivt måste kompletterande kunskaper tillföras utifrån. Här finns 
en rik källa att ösa ur, eftersom många medborgare numera är välut-
bildade och besitter specialistkompetens av skilda slag. 

Hur avgörande blir då medborgardialogen för en samhällsplanering i 
linje med de krav miljömålen ställer? Boverket är ansvarigt för mil-
jömålet ”God bebyggd miljö”. Myndigheten följer upp hur arbetet 
fortskrider och åtgärder ses över kontinuerligt.  Boverket ger stöd 
och riktlinjer men ingriper inte praktiskt i kommunernas planering. 
Det kommunala planmonopolet innebär att kommunerna har mycket 
stort handlingsutrymme i mark- och exploateringsfrågor. Med detta 
följer dock inte ett lagreglerat egenansvar att följa upp miljömålen. 
Frågor som gäller hälsa, säkerhet och interkommunala frågar kan 
prövas av länsstyrelserna men i övrigt kan kommunerna själva av-
göra i vilken mån de vill ta hänsyn till övergripande miljömål. Miljö-
målsformuleringarna skapar därmed intryck av att samhället omfat-
tas av en framsynt miljöpolitik, som dock riskerar att förvandlas till 
en papperstiger då tillämpningen är beroende av kommunledning-
arnas kunskapsnivå och goda vilja. Tanken bakom PBL var att föra 
beslutsnivån närmare medborgarna genom att ge kommunerna större 
ansvar för den egna markanvändningen. Slutsatsen måste då bli att 
om vi eftersträvar en ändamålsenlig, lokalt anpassad samhällsplane-
ring utan hård myndighetsstyrning, utgör en fungerande medborgar-
dialog en avgörande förutsättning.

Lerums naturskyddsförening vid Lerån.
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Vid våra dialogträffar framkommer dock att den praktiska hante-
ringen av beslutsärenden på kommunal nivå alltför ofta är bekym-
mersam. Ideellt arbetande föreningar, enskilda medborgare och fri-
tidspolitiker kan ibland, sitt stora engagemang till trots, få svårt att 
hinna reagera på alla ärenden, i synnerhet i kommuner med högt 
exploateringstryck. Professionella tjänstemän och förtroendevalda 
får därmed ett visst övertag eftersom de kan ägna sig åt frågeställ-
ningarna på heltid. Det föreligger då risk för uppkomst av en gråzon 
i den representativa demokratin. Politiker som med rätt eller orätt 
anser sig mer informerade än sina väljare faller då ibland för frestel-
sen att tillämpa den s.k. elitistiska demokratiteorin enligt vilken de 
bör fatta beslut efter eget gottfinnande. De hävdar att de är förtroen-
devalda på basis av sitt goda omdöme och att väljarna har sin chans 
att göra sig av med dem vart fjärde år om de är missnöjda med deras 
beslut. Men om medborgaren endast förväntas att i efterhand via val-
proceduren ”betygsätta” fattade beslut reduceras styrelseskicket till 
ett slags ”åskådardemokrati”, något som riskerar att leda till ett ur-
holkande av den representativa demokratins legitimitet. Denna risk 
påtalas i Demokratiutredningens betänkande (SOU 2000:1) där man 
varnar för tendensen att representativa organ ”bara får till uppgift att 
formellt registrera beslut som avgjorts i andra sammanhang med be-
tydligt mindre möjligheter till medborgerligt deltagande, brett kun-
skapsinhämtande och offentligt ansvarsutkrävande”. Av Riksrevisio-
nens rapport (RiR 2005:12) framgår också att intentionerna bakom 
lagstiftningen inte fått genomslag på kommunal nivå. Man ser all-
varligt på att de nationella miljömålen inte i tillräcklig utsträckning 
tillgodoses i den kommunala planläggningen.

För att ytterligare komma närmare pudelns kärna och försöka pre-
cisera var problemen uppkommer i kontaktytan mellan medborgare 
och beslutsfattare kan vi välja ett aktuellt exempel, nämligen den i 
skrivande stund pågående planeringen av ett nytt bostadsområde i 
Kviberg, strax norr om Säveån. De nya husen kommer att avsevärt 
öka trycket på marken varför rasrisk föreligger. För att eliminera 
denna risk erfordras stabiliseringsåtgärder såväl i Säveån som i Kvi-
bergsbäcken. Ärendet kompliceras av att Säveån utgör Natura 2000-
område och att schaktningsarbeten riskerar att omintetgöra lämpliga 
lek- och yngelplatser för lax, laxöring samt den rödlistade fiskarten 
asp (Aspius aspius). Även den numera starkt hotade ålen förekom-
mer i området.    
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Göteborgs Sportfiskeklubb är den organistion som har störst sak-
kunskap i fiskevattensfrågor i Kvibergsområdet. Vid samrådet inför 
planprogrammet tillställde klubben 2005 Göteborgs stadsbyggnads-
kontor en skrivelse i vilken man ifrågasatte om planområdet mot 
bakgrund av behovet av stabiliseringsåtgärden  överhuvudtaget var 
lämpligt för bostadsbyggnation (jmf Naturresurslagen – mark ska 
användas till vad den är lämpligast för). Denna frågeställning är cen-
tral men utmynnade enbart i en notering i samrådsredogörelsen.

Det förefaller som om Sportfiskarnas förening här inte betraktades 
som en jämbördig samtalspart sina sakkunskaper till trots. Såg Stads-
byggnadskontoret det som axiom att bebyggelsen måste uppföras, 
oavsett konsekvenserna? Frågan om markens lämplighet är central 
och borde besvarats. Om man trots svårigheterna avsåg bygga, borde 
man motivera sitt ställningstagande – varför man ansåg att behovet 
av nya bostäder var överordnat övriga aspekter.

I MKBn hänvisas denna besvärliga fråga helt enkelt till översikts-
planeringen och man befattar sig inte vidare med den. Detta är helt 
naturligt eftersom uppdraget inte var att ifrågasätta om bygget bör 
bli av, utan vilka konsekvenserna det resulterar i. På så sätt faller 
lämplighetsfrågan mellan stolarna – ingen tar i den. Här är proble-
met att även om översiktsplanen (ÖP) är grundad på en fungerande 
medborgardialog utgör den inte ett skarpt instrument vid samhälls-
planeringen. Den är vägledande men inte juridiskt bindande. Den 
springande punkten är att det är på detaljplanenivå som den prak-
tiska samhällsplaneringen sker. Det är här alla avgörande beslut fat-
tas. ÖPn är endast rådgivande och man är inte tvingad att ta hänsyn 
till den. 

När högt ställda miljömål, beslutade av regering och riksdag, i de-
taljplanearbetet ska omsättas i praktiken kommer de i många fall 
oundvikligen att bringas i konflikt med motsatta särintressen. Ideella 
organisationer, enskilda medborgare och tjänstemän med stora kun-
skaper om natur och kultur hamnar då vanligen i den otacksamma 
situationen att tvingas framhålla de negativa konsekvenserna av den 
tilltänkta exploateringen. Det handlar då i regel inte om framförande 
av åsikter, utan om kunskaper. Nu inträffar tyvärr alltför ofta det 
intressanta fenomenet att beslutsfattare på kommunal nivå uppfattar 
sådana sakargument som partsinlagor från särintressen (det är bara 
några som vill se på fåglar och fiska…) medan exploateringsintres-
sena som ju de facto utgår från ekonomiska incitament ses som all-
mänintressen.
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Att argument för bevarande och utveckling av naturresurser också 
utgår från de övergripande miljömålen bemöts vanligen med att ”de 
är nog bra, men just i detta fall kan vi inte ta hänsyn till dem…” 
Att den sammanlagda effekten av alla avsteg ifrån de övergripande 
målen i förlängningen leder till att de inte kan uppnås alls reflekterar 
man överhuvudtaget inte över. Och visionen att väva in miljöfrågor-
na i all politik, vardagsliv, myndighets- och samhällsarbete förefaller 
alltjämt avlägsen. På kort sikt är det ju så mycket enklare och be-
kvämare att tillämpa ”stuprörsperspektivet” där varje detaljplan kan 
betraktas som enskilt ärende utan koppling till vare sig ekosystem, 
landskap eller vattenavrinning.

Europeiska landskapskonventionen kan, under förutsättning att den 
vid ratificeringen kommer till tydligt uttryck i lagtext, innebära ett 
kraftfullt instrument för att förstärka medborgardialogen. På så sätt 
skulle den kunna bidra till att de ursprungliga intentionerna bakom 
miljömål och nuvarande lagstiftning förverkligas. 



Regional implementering av Europeiska landskapskonventionen          53

Betesmarker i Lerådalen.
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ut veCk lingsmöjligheter

Denna projektfas har inneburit att vi testat olika arbetssätt och sökt 
kontakter med olika grupper på lokal och regional nivå. Vi menar 
att följande inriktningar kan vara viktiga att prioritera under de 
två kommande åren och hoppas på ett aktivt stöd från regionens 
kulturnämnd, Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och de 
aktuella kommunerna inom avrinningsområdet. Västarvet kommer 
att avsätta resurser i kommande verksamhetsplanering och budget 
för de aktuella åren.

1.Vi ser goda möjligheter att fördjupa vårt arbete med avseende på 
den interkommunala samverkansprocessen genom att initiera och 
medverka vid seminarier och möten med kunskapsutbyte mellan 
ansvariga inom natur och kultur på kommunal nivå för att utveckla ett 
mer integrerat arbetssätt och öka förståelsen. Vi kan med erfarenhet 
från vårt arbete stödja kommunerna i deras skyldighet att öka 
medborgarens möjligheter att göra sin röst hörd i samhällsplaneringen 
enligt de intentioner som finns i Landskapskonventionen och som ett 
led i demokratiutvecklingen.

2. En satsning på integration med natur och kultur utmed Säveån 
som plattform har goda möjligheter att lyckas. Säveån och dess 
omgivningar kan användas för språkträning i SFI-utbildningen i 
en avstressande och alternativ lärmiljö samt underlätta kontakterna 
mellan invandrare och föreningar med natur- kulturanknytning. Vi 
tänker oss främst bildningsförbund där SFI- undervisning sker, Lernia, 
Folkuniversitetet, ABF för att nämna några, som målgrupp för ett 
sådant arbete men även invandrarkulturföreningar.

3. Samarbetet med WWFs naturväktare har varit mycket uppskattat 
av deltagare och av WWF. Vi vill utveckla detta samarbete och 
erbjuda lärare stöd i deras utomhuspedagogiska verksamhet genom 
ett långsiktigt arbete med skolorna i avrinningsområdet. Detta vill vi 
göra genom att undersöka intresset bland lärare i de olika kommunerna 
för att se vilka som kan medverka under en fortsättning.
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4. Vi vill genom samarbete med privata markägare, Skogssällskapet, 
Skogsstyrelsen, universitetet och kommunerna fortsätta arbetet 
med försök till åter- och nyskapande av våtmarker som ett led i att 
öka landskapets viktiga vattenhållande förmåga. Vi vill under 2010 
och 2011 identifiera lämpliga områden för våtmarksåterskapande 
och genom seminarier och kurser öka förståelsen för våtmarkernas 
funktion och visa på det praktiska genomförandet.

5. Landskapsövergripande utbildningar med flera delar av universitetet. 
Idag finns utvecklade kontakter med Zoologiska instutionen, 
Institutionen för växt och miljövetenskaper, Institutionen för kulturvård, 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS). Vi tänker oss 
samverkan under ett gemensamt paraply med direkt anknytning 
till Säveåns avrinningsområde, för en landskapsövergripande 
helhetssyn.

ProjektgruPPens sammansättning

Västarvet
Anders Nilsson, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Leif Lithander, Göteborgs Naturhistoriska Museum
Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland
Rolf Danielsson, Västarvet centralt

Västra Götalandsregionens Kultursekretariat
Birgitta Adler 

Länsstyrelsen Västra Götaland
Mats Herklint
Lennart Olsson

Göteborgs universitet:
Frank Götmark Zoologiska institutionen
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kontaktlista

Borås kommun

Kommunledningen
Miljöförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

NBV Väst 
Kasernvägen 6
504 31 Borås

LRF Sjuhärad
Lagercrantz plats 5
504 31 Borås

Studieförbund Vårgårda
Sensus studieförbund
Box 393
503 12 Borås

Töllsjö Fornminnesförening
Holmen Ekåsen, 
517 93 Töllsjö

Töllsjö kultur och intresseförening
Holmareds Kvarn
517 93 Töllsjö

Hultafors Bygdegårdsförening och Byalag
Kärnåsenvägen 9
517 96 Hultafors

Hultafors Intresse
& Bygdegårdsförening
Vikhultsvägen 7
517 96 Hultafors

Sandareds Scoutkår
Husvägen 11
518 33  Sandared

Bredareds Hembygdsförening
Habeltorp Hagen
504 96 Borås

Fristads Hembygdsförening
Spireavägen 5
513 35 Fristad

Gingri Hembygdsförening
Björkhemsgatan 37
506 46 Borås

Hedareds Byalag
Skogstorp
504 92 Hedared

Tämta Hembygdsförening
Tämta Skattegården
513 93 Fristad

Viareds Natur- och Hembygdsförening
Frälsegården 3
504 94 Borås

Vänga Hembygdsförening
Vänga, Tålyckan
513 92 Fristad

Borås Naturskyddsförening
Vilegränd 8 
504 46 Borås

Alingsås kommun

Kommunledningen
Miljöförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

ABF-Alingsås 
Södra Strömgatan 15
441 30 Alingsås

Bilda 
Göteborgsvägen 10
441 43 Alingsås

Folkuniversitetet
Box 365 
441 28 Alingsås

Medborgarskolan 
Sveagatan 10
441 32 Alingsås

Studiefrämjandet 
Kungsgatan 2 
Box 282 
441 26 Alingsås
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Studieförbundet Vuxenskolan
Kungsgatan 4 
441 30 Alingsås

Folkuniversitetet Södra Älvsborg
Norra Strömgatan 15
441 31 Alingsås

Studiefrämjandet Mitten-Älvsborg
Box 282
441 26 Alingsås

Stora Lundby Scoutkår
Torsgatan 38
441 51 Alingsås

Lena Bergstena Hembygdsförening
Lenahed Hagalyckan 2
441 92 Alingsås

Hols Hembygdsförening
Ambjörnsgården Hol
441 93 Alingsås

Skogsbygdens Hembygdsförening
Näverhult
441 94 Alingsås

Alingsås Friluftsklubb
Box 252
441 25 Alingsås

Friluftsfrämjandet
Box 315
441 28 Alingsås

Ömmern-Ören-Nären Fiskevårdsomr. För
Ödenäs 4741 
441 95 Alingsås

Färgensjöarnas Fiskevårdsområdesför.
2241 Edsås
441 96 Alingsås

Alingsås Fornminnesförening 
Nygatan 32
441 30 Alingsås 

Alingsås Hembygsförening 
Götagatan 21
441 39 Alingsås

Gendalens Bygdegårdsförening 
Gendalen 78
466 94 Sollebrunn

Gräfsnäs Bygdegårdsförening 
Kungsallén 17
466 95 Sollebrunn

Hemsjö Hembygdsförening 
Rydbovägen 12
441 96 Alingsås

Långareds hembygdsförening
Prästavägen 31
441 91  Alingsås

Bjärke hembygdsförening
Lilla Mjölseredsvägen 9
466 95 Sollebrunn

Östad hembygdsförening
Kyrkvägen 32
443 74 Sjövik

Ödenäs Hembygdsförening 
Ödenäs Hembygdsgård
441 95 Alingsås

Brobacka Naturum
Sveagatan 41
441 32 Alingsås

Angsjöns Byalag
Lurerundan 10
448 96 Tollerded

Björkekärrs byalag
Simmenäsvägen 72
441 91 Alingsås

Gräfsnäs Samhällsförening ’Byalaget’
Bäckvägen 39
466 95 Sollebrunn

Ingareds Byalag
Ingaredsgatan 1
441 65 Alingsås

Intresseföreningen St Mellby m omejd
Lindgatan
466 94 Sollebrunn
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Kvarnabo Bryggförening 
Tegelberga
441 91 Alingsås

Westmans Byalag
Bergabovägen 3
441 63 Alingsås

Västra Bodarne Byalag
Almvägen 12
441 60 Alingsås

Naturskyddsföreningen i Alingsås
Svarteviksvägen 15
441 91 Alingsås

Alingsås Miljögrupp
Ödenäs 4595
441 95 Alingsås

SPF Bjärkebygden
Bygatan 2
466 94 Sollebrunn

Alingsås Scoutkår
Dammtorpsgatan 19
441 57 Alingsås

Bjärke Scoutkår
Älboliden 7
466 91 Sollebrunn

Scoutkåren Alströmer
Norska gatan 22
441 56 Alingsås

Unga Örnar i Alingsås
Vintergatan 3G
441 36 Alingsås

Unga Örnar Sollebrunn
Tulpangatan 18
466 33 Sollebrunn

Alingsås kretsen av Svenska Turistfören.
Skånegatan 10
441 57 Alingsås

Vårgårda Kommun

Kommunledningen
Miljöförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

SISU-Västergötland 
Box 104 
447 23 Vårgårda

ABF
Box 30
447 22 Vårgårda

SISU Idrottsrörelsens Studieförbund
Box 104 Centrumgatan 3
447 23 Vårgårda

Vårgårda naturskyddsförening
Kvarngatan 15
447 35 Vårgårda

Horla hembygdsförening
Hans Rydetorp
Finnatorp 6
447 95 Vårgårda

Södra Härene Hembygdsförening
Fötene Västergården 2
447 91 Vårgårda

Vårgårda Hembygdsförening
Tumberg Karsgården 2 
447 91 Vårgårda

Nårunga Hembygdsförening
Bäcketorp Nårunga
447 94 Vårgårda

Algutstorps byalag
Kilatorp 1807
447 91 Vårgårda

Asklanda Ornunga Byalag
Ornunga Ekebo
447 93 Vårgårda

Lagmansholms Byalag
Lövås 2257
447 91 Vårgårda



Regional implementering av Europeiska landskapskonventionen          59

Lida Byförening
Ladåsen Lida
447 94 Vårgårda

Vårgårda Scoutkår
Torggatan 20
447 30 Vårgårda

Fullestads Bygdegårdsförening
Fullestad Höjden
447 91 Vårgårda

Partille kommun

Kommunledningen
Miljöförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Studieförbundet Vuxenskolan 
Göteborgsvägen 64
433 60 Sävedalen 

Partille Hembygdsförening 
Box 212 
433 24 Partille

Partille Hemslöjds- och Konsthantverksförening 
Box 197
433 24 Partille

Soldattorpets Vänner 
Lilla Tulteredsvägen 49, 
433 31 Partille

Internationella Kulturföreningen 
Galoppvägen 9 B
433 33 Partille

Friluftsfrämjandet 
Göteborgsvägen 101
433 63 Sävedalen

Naturskyddsföreningen i Partille
Dammvägen 54, 
433 38 Partille

Partille Fältbiologer 
Pl 3074, 
433 51 Öjersjö

Utby Scoutkår NSF
Bäcksorlet 3
433 75 Jonsered

Hembygdens Vänner i Jonsered 
Bykällevägen 12
433 76 Jonsered

Kåhögs Byalag
Ängsvägen 4
433 76 Jonsered

Jonsereds Hembygdsförening
Gibraltargatan 102 
412 79 Göteborg

Lerums kommun

Kommunledningen
Miljöförvaltningen
Kultur och fritidsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

ABF Sydvästra Götaland
Pomonavägen 10
443 35 Lerum

Studieförbundet Vuxenskolan
Hedeforsvägen 58  
443 38 Lerum

Hillefors Grynkvarn
Slätthultsvägen 43  
443 95 Stenkullen

Lerums Bygdegille
Vänskapen 1A
443 34 Lerum

Lerums Byggnadshytta
Kristina Wahlfeldtsväg 3C
448 30 Floda

Skallsjö Hembygds-o Fornminn.f
Gräsvägen 6A
448 36 Floda

Stora Lundby Hembygdsförening
Tolsjöhultsvägen 38
443 71 Gråbo
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Tollereds Öfvre Kraftstation
Prästkragsvägen 34
448 36 Floda

Östad Hembygdsförening
Hovgårdsvägen 15
443 45 Sjövik

Lerums Naturskyddsförening
Torphagebacken 11
443 38 Lerum

Tollereds byalag
Brännabbenvägen 32
448 95 Tollered

SPF-föreningen Lerumsbygden
Eklövsvägen 174
443 50 Lerum

Lerums Scoutkår
Rosenvägen 1
443 31 Lerum

SMU i Lerum
Brogårdsvägen 3
443 30 Lerum

Tollereds Scoutkår
Volrath Bergs väg 9
448 30 Floda

Lerums Pensionärsuniversitet
Lindvägen 13
443 31 LERUM

Göteborgs stad

Kommunledningen
Fastighetskontoret
Miljöförvaltningen
Park och naturförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

Folkuniversitetet
Box 2543
403 17 Göteborg

Björkekärr Scoutkår
Box 53028
400 14 Göteborg

Skogssällskapet
Alfred Wigelius Väg 10
Göteborg

Skogsstyrelsen
Frihamnen 16 B
417 55 Göteborg

Göteborgs naturskyddsförening
Fjällgatan 3 E
413 17 Göteborg

Göteborgs Ornitologiska Förening
Södra Dragspelsgatan 32
421 43 Västra Frölunda

Sportfiskarna
Sjölyckan
416 55 Göteborg

Lernia
Gårdatorget 1
Box 8080
402 78 Göteborg

Bollebygd

Bollebygds Hembygds- o. Fornminnesförening
Hembygdsv.
Box 37
51721 Bollebygd

Gesebols Bygdegård
Gesebol Pl 4397
51795 Olsfors

Stenkulla Byalag
Stenkulla 401
517 92 Bollebygd

Friluftsfrämjandet Bollebygd
Box 40, 
517 21 Bollebygd
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Medverkande från Alingsås miljönätverk

Svante Ingemarsson      Notec Trading AB
Leif Johansson       Notec Trading AB
Stellan Andersson       Miljöskyddskontoret, Alingsås kommun
Marianne Werner      Alingsås Bildelar
Mikael Andersson      TEKA AB
Karl-Gustav Westerdahl   Elteknik AB
Bo Norling       Kommunledningskontoret, Alingsås kommun
Rolf Blomgren      Mannroz AB
Pär-Uno Ström      Alingsås Tidning
Sara Forsberg       Upphandling, Alingsås kommun
Mattias Backlund      Alingsås-Kuriren
Ann Linde Koolman      Upphandling, Alingsås kommun
Fredrik Bergman      Alströmergymnasiet
Dan Skarpsjö       Luna
Catharina Pettersson      Miljöskyddskontoret, Alingsås kommun

Bollebygds Scoutkår
Spånvägen 2
517 37 Bollebygd

Bollebygds Kulturförening
Längdhoppsvägen 12
517 35 Bollebygd
Övriga

Svensk våtmarksfond
Östermalma
611 91 Nyköping

WWF
Naturväktarna
Ulriksdal Ulriksdals Slott
170 79 Solna

Firma Hans von Essen
Ottarp
260 22 Tågarp
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