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Sammanfattning
Med pilotprojektet i Delsjön-Härskogenkilen kommer en arena skapas för samverkan och gemensamma
kunskapsunderlag i en av Göteborgsregionens gröna kilar. Projektet drivs av Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) och fem av dess medlemskommuner. En kartläggning av rekreations- och
naturvärden kommer göras utifrån känd kunskap följt av en fördjupning där kommunövergripande kartor tas
fram gemensamt med stöd av Kilanalys, en bred analysmetod som Stockholms läns landsting tagit fram.
Totalt förväntas ett tjugotal kartskikt bli framtagna. Kartläggningen kommer främst involvera
kommunekologer, fysiska planerare och annan kompetens i de fem kommunerna. Även andra offentliga och
ideella aktörer med intressen i den gröna kilen kommer bjudas in till dialog under projektet.Projektet ska
även öka kunskapen om vilka ekosystemtjänster som är relevanta att kartlägga i kilen för att bl.a. minska
sårbarheten i ett förändrat klimat. Initialt görs en utredning om ekosystemtjänster på den aktuella
geografiska skalan, som presenteras på ett seminarium med en workshop som involverar cirka 100 personer
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Projektet kommer även öka kunskapen om hur kartläggningar
kan göras utifrån ett landskapsperspektiv. En workshop för cirka 50 personer ordnas för att öka kunskapen
om landskap i planering och få en dialog kring hur den framtagna kartläggningen kan ingå i en framtida
analys med t.ex. indelningar i karaktärsområden.Resultat, metoder och erfarenheter från projektet kommer
att dokumenteras och spridas för att vara möjligt att använda i annat mellankommunalt samarbete.
Spridningen kommer ske i form av ett slutseminarium för cirka 100 personer med en bred inbjudan, samt
rapporter riktade till både experter och allmänhet.Projektet kommer stämmas av med en referensgrupp med
representanter från andra offentliga organisationer som länsstyrelsen, trafikverket, LRF med flera. Ideella
organisationer kommer bjudas in till de utåtriktade seminarier som ingår i projektet. Även GR:s nätverk för
samhällsbyggnadschefer och miljöchefer kommer löpande få ta del av projektets aktiviteter och resultat.
Projektet kommer också gå att följa på GR:s hemsida på adressen www.grkom.se/gronstruktur.
Projektansvarig och huvudman för projektet är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och
medsökande är de fem kommunerna Alingsås, Härryda, Göteborg, Lerum och Partille. GR och kommunerna
bildar tillsammans den arbetsgrupp som är projektets operativa del.
Syfte
Syftet med projektet är att skapa en arena för samverkan mellan kommunerna i Delsjön-Härskogenkilen.
Projektet är en fördjupning av GR:s arbete och för en av Göteborgsregionens gröna kilar.
Samverkansbehovet i kilen är mycket stort och aktuellt med tanke på exploateringstrycket i området. En rad
pågående och planerade projekt för byggnation och trafikinfrastruktur gör att behovet av kunskap och

samordning mellan olika intressen krävs för att hitta bra helhetslösningar.Med ökad dialog och kunskap kan
bebyggelse- och trafikplanering bättre integreras med arbetet att värna och utveckla den gröna kilens värden.
Dialogen ska generera nya kunskapssammanställningar och peka på lösningar som långsiktigt bevarar och
utvecklar kilens värden.
Bakgrund
Göteborgsregionen har en fantastisk tillgång till stora sammanhängande naturområden som sträcker sig över
kommungränserna ända in i det sammanhängande stadsområdet – De gröna kilarna. Ett långsiktigt arbete
med att värna och utveckla grön- och blåstrukturen i regionen påbörjas 2013 av Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR). I Strukturbild för Göteborgsregionen pekas De gröna kilarna ut som ett viktigt
strukturelement mellan huvudstråken in till Göteborg, som behöver tas till vara och utvecklas för att bidra
till regionens attraktionskraft.Projektet kommer bli en pilot och en fördjupning i en av de gröna kilarna där
både rekreationsvärden och exploateringstryck är som störst. Flera av projektets aktiviteter blir ett
komplement till GR:s övergripande arbete med regional grön- och blåstruktur. GR kommer parallellt ha mer
grundläggande kunskapsseminarier och översiktliga kartläggningar riktade till samtliga 13
medlemskommuner. Arbetet ska präglas av öppenhet mot olika intressenter och synsätt, samt söka efter
lösningar som har den helhetssyn som krävs för att skapa en långsiktigt hållbar struktur i regionen.
Projektets långsiktiga effekter
Projektet kommer pröva samverkansformer mellan yrkesgrupper och över kommungränser som saknas idag.
Projektet kommer inte bara tillgängliggöra och sammanställa befintlig kunskap, utan även göra
kommunövergripande analyser och öka kunskapen om begrepp och angreppssätt som bedöms ha stor
potential i framtiden. De långsiktiga effekterna är svåra att förutse, men målet är att nya samarbetsformer,
analyser, kunskapsunderlag och metoder ska prövas, dokumenteras och spridas. Framtagna kartläggningar
kan på sikt tillgängliggöras ytterligare, till exempel via en karttjänst som är möjlig att använda för alla GR:s
medlemskommuner. Utredningar och kunskapsseminarier kring ekosystemtjänster och landskapsbegreppet
syftar till att få ett underlag för att i framtiden utveckla kartläggningsmetoder även inom dessa områden i de
gröna kilarna. Med nya samverkansformer och kunskapsunderlag är förhoppningen att bebyggelse- och
trafikplanering integreras bättre med arbetet för att värna och utveckla den gröna kilens värden, med målet
att göra bra avvägningar och nå så bra helhetslösningar som möjligt.
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Projektet bidrar framförallt till att uppnå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Levande skogar och Ett
rikt växt- och djurliv.Delsjön-Härskogenkilen är ett stort sammanhängande tätortsnära naturområde i en
storstadsregion. Betydelsen idag och potentialen i framtiden för att bidra till en god och hälsosam livsmiljö
är därför mycket stort. Delsjöområdet centralt i Göteborg är regionens mest populära rekreationsområde
med över 1,5 miljoner besökare per år och har ett värde som är ömsesidigt beroende av utvecklingen och
kopplingen till övriga kommuner i kilen. De gröna kilarna i Göteborgsregionen är en del av strukturbilden,
som är en överenskommelse mellan kommunerna om att lokaliseringar av ny byggnation främst ska ske nära
god kollektivtrafik och annan service. Detta främjar god hushållning med mark, vatten och andra
resurser.Stora delar av Delsjön-Härskogenkilen är skogsområden som är av riksintresse för friluftslivet och

mindre delar är naturreservat eller riksintresse för naturvård. I kilen bedrivs skogsbruk, vilket motiverar
valet att ha med markägare i projektets referensgrupp. Resultaten är tänkta att vara ett stöd vid avvägningar
mellan riksintressen, naturvärden, närings- och exploateringsintressen. Bra kunskapsunderlag krävs för att
biologisk mångfald och sociala värden ska kunna värnas och utvecklas.Projektets långsiktiga perspektiv och
kommunövergripande angreppssätt är viktigt för att bevara ett rikt växt- och djurliv. Både kartläggningen av
ekologiska värden och ekosystemtjänster syftar till ökad kunskap om arternas livsmiljöer och ekosystem
med dess funktioner och processer. De gröna kilarna är stora sammanhängande naturområden som sträcker
sig långt in i den sammanhängande staden. Förutom att ge tillgång till naturen för många människor, ger de
gröna kilarna också förutsättningar för arter att kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd och skapar
spridningsvägar i ett förändrat klimat.Projektet bidrar även till andra miljökvalitetsmål som Levande sjöar
och vattendrag. Kilen har t.ex. flera värdefulla sjöar.Projektet kommer bidra till ett varaktigt
naturvårdsarbete i de fem deltagande kommunerna på flera olika sätt. Med projektet blir befintlig kunskap
mer tillgänglig. Den samverkan som sker genererar både nya kunskapssammanställningar, utvecklar
samverkansformer och ger enskilda naturvårdare kompetensutveckling. Kartläggningen av känd kunskap
följt av en fördjupning med hjälp av Ekologisk landskapsanalys och Upplevelsevärden kommer generera
kommunövergripande kartor, visa ekologiska samband över stora områden och ge beslutsunderlag som ger
en bättre helhetsbild av hur naturvärden påverkas. Projektets målsättning är att fungera som ett pilotfall vars
erfarenheter sprids och fungerar som förebild i naturvårdsarbete på andra platser.
Lokala aktörer
Ideella föreningar med intressen i området kommer bjudas in till seminarier och informeras i ett tidigt skede
om projektet. Ideella föreningar som ska bjudas in är Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningens kretsar i
området, lokalklubbar för Sveriges Ornitologiska förening i området, Sportfiskarna, ”Delsjögruppen”,
Svenska Jägarförbundet, hembygdsföreningar, orienteringsklubbar med flera.Projektet kommer även ha en
referensgrupp med representanter från offentliga organisationer. Aktuella organisationer är bl.a.
Trafikverket, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Bollebygds kommun, LRF, Skogsstyrelsen,
Västkuststiftelsen, Hållbar Utveckling Väst, Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionen och
Västarvet.

Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2013-04-01

2014-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

445 600 kr

192 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
02 - Framtagande av underlag
t.ex. i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed
sammanhängande friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

13 - Övrigt

1

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

04 - Skog

11 - Övrigt

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Ta fram kommunövergripande kunskapsunderlag om rekreativa och ekologiska värden. Resultat i kartskikt,
som arbetas fram gemensamt. Projektledning och GIS på GR. 1. Sammanställa känd kunskap. Inledande
workshop om behov i ÖP:er. Sammanfoga GIS-skikt från kommuner, lst m.fl. 2. Utveckla framtagna skikt
m.h.a. Kilanalys, skapa gemensamma kartor. Arbetsgruppsmöten (GR och kommuner) ingår i åtgärd 1.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att förvalta framtagna kartskikt.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

2

2013-04-01

2014-06-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

253 000 kr

216 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
01 - Kunskapsuppbyggnad
som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

06 - Övrigt

1

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

04 - Skog

10 - Ej relevant

01 - Naturvärde

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Utredning om ekosystemtjänster i kilen som är relevanta att kartlägga bl.a. för att minska sårbarheten i ett
förändrat klimat. Metod: Upphandling, referensgrupp, konsultarbete. Resultat i rapport och redovisning.
Utredningen kan bli underlag vid framtida kartläggning.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att utredningens resultat är tillgängliga.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

3

2014-07-01

2014-09-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

149 000 kr

60 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
01 - Kunskapsuppbyggnad
som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

06 - Övrigt

1

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

04 - Skog

10 - Ej relevant

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Seminarium och workshop om ekosystemtjänster. Belysa begreppet, presentera utredning och skapa dialog
och kunskapsutbyte. Bjuda in Mistra Urban Futures om ekosystemtjänster i projekt Hållbar förtätning för
debatt om beroendet mellan stad och omland. Inbjudan till GR-kommuner, referensgrupp och ideella
organisationer. Resultat: kunskapsutbyte, dialog och underlag för framtida kartläggningar.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och tillgängliggöra seminariets
resultat.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

4

2014-10-01

2014-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

97 700 kr

30 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
01 - Kunskapsuppbyggnad
som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

06 - Övrigt

1

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

12 - Levande skogar

04 - Skog

10 - Ej relevant

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Seminarium och workshop om landskapsperspektivet och presentation av framtaget kunskapsunderlag.
Begreppet är okänt, men intressant då det väger samman många värden och har fokus på områdens karaktär
och attraktivitet. Projektets underlag ska belysas ur ett landskapsperspektiv. Inbjudan till kilens kommuner
och referensgrupp. Resultat; kunskapsutbyte, dialog, underlag för framtida kartläggning.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och tillgängliggöra seminariets
resultat.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

5

2013-01-01

2015-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

34 800 kr

0 kr

0 kr

Åtgärdskategori
01 - Kunskapsuppbyggnad
som syftar till att skapa underlag för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande
friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

06 - Övrigt

3

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

12 - Levande skogar

04 - Skog

10 - Ej relevant

4 - Övrigt

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Möten med referensgrupp främst bestående av offentliga organisationer med intressen i området. Aktuella
organisationer är bl.a. Trafikverket, länsstyrelsen, Bollebygds kommun, LRF, Skogsstyrelsen,
Västkuststiftelsen, HUV, GU, VGR och Västarvet. Minst tre möten; uppstarts-, avstämnings- och slutmöte.
Resultat; informationsspridning, dialog för utveckling av projektet.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och arbeta in synpunkter från
referensgruppen.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

6

2015-01-01

2015-06-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

106 000 kr

40 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
06 - Information, folkbildning
och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

57 - Annan publikation

2

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

04 - Skog

10 - Ej relevant

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Projektrapport och populärrapport med dokumentation av hela projektet. Projektrapport; kartor och andra
kunskapsunderlag, samt dokumentation av erfarenheter av samverkan, metoder och slutsatser så att de kan
användas i andra områden. Populärrapport; kortversion, layoutad och tryckt för allmän spridning. Metod; tas
fram gemensamt i arbetsgruppen.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att sprida rapporterna. GR och de fem
kommunerna lägger ut rapporterna för nedladdning på sina hemsidor.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

7

2015-06-01

2015-09-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

161 000 kr

60 000 kr

0 kr

Åtgärdskategori
06 - Information, folkbildning
och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

63 - Evenemang (t.ex. invigning)

1

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

04 - Skog

10 - Ej relevant

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Slutseminarium med presentation av projektets resultat inklusive projekt- och populärrapport. Inbjudan till
alla GR-kommuner (tjänstemän och politiker), offentliga och ideella organisationer liksom övriga
storstadsregioner i Sverige. Worskshopdel med reflektion kring potential för att utveckla och sprida
resultaten.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ansvarar för att dokumentera och tillgängliggöra seminariets
resultat.

Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Summa

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

1

445 600 kr

192 000 kr

0 kr

2

253 000 kr

216 000 kr

0 kr

3

149 000 kr

60 000 kr

0 kr

4

97 700 kr

30 000 kr

0 kr

5

34 800 kr

0 kr

0 kr

6

106 000 kr

40 000 kr

0 kr

7

161 000 kr

60 000 kr

0 kr

1 247 100 kr

598 000 kr

0 kr

Omfattar projektet åtgärder för vilka stöd har sökts eller beviljats enligt förordningen (2007:481) om
stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder?
Nej

Finansiärer
Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Annan

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

1:1

Period från

2013-01-01

Period till

2015-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2013

0 kr

63 000 kr

0 kr

2014

0 kr

135 000 kr

0 kr

2015

0 kr

83 000 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Alingsås

1:2

Period från

2013-01-01

Period till

2015-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2013

0 kr

17 000 kr

0 kr

2014

0 kr

38 000 kr

0 kr

2015

0 kr

19 000 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Göteborg

1:3

Period från

2013-01-01

Period till

2015-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2013

0 kr

8 000 kr

0 kr

2014

0 kr

19 000 kr

0 kr

2015

0 kr

10 000 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Göteborg

1:4

Period från

2013-01-01

Period till

2015-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2013

0 kr

8 000 kr

0 kr

2014

0 kr

19 000 kr

0 kr

2015

0 kr

10 000 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Härryda

1:5

Period från

2013-01-01

Period till

2015-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2013

0 kr

17 000 kr

0 kr

2014

0 kr

38 000 kr

0 kr

2015

0 kr

19 000 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Lerum

1:6

Period från

2013-01-01

Period till

2015-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2013

0 kr

17 000 kr

0 kr

2014

0 kr

38 000 kr

0 kr

2015

0 kr

19 000 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Lerum

1:7

Period från

2013-01-01

Period till

2015-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2013

0 kr

17 000 kr

0 kr

2014

0 kr

38 000 kr

0 kr

2015

0 kr

19 000 kr

0 kr

Totalt

0 kr

651 000 kr

0 kr

Villkor
Id

Beskrivning

Inga
villkor

Ingen beskrivning

Motivering till beslut
-

Politikområden
• Regional utveckling (40 %) Projektet är kopplat till ett större regionalt arbete med att utveckla
strukturbilden i Göteborgsregionen med fokus på blå- och grönstruktur. Erfarenheterna från projektet
kommer bidra till att GR:s medlemskommuner fördjupar kunskaper och samverkan kring de gröna kilarna,
vilket gör det möjligt att på lång sikt värna naturvärden och bibehålla regionens attraktionskraft.
• Tätortsnära (30 %) Delsjön-Härskogenkilen är en av Göteborgsregionens gröna kilar, det vill säga ett
större kommunövergripande grönområde som når djupt in mot det sammanhängande stadsområdet. I
Strukturbild för Göteborgsregionen har medlemskommunerna kommit överens om att ägna särskild
uppmärksamhet åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd och/eller
grönområden. Kilen i projektet har ett stort värde som tätortsnära rekreationsområde för flera kommuner
med både vildmark, populära badsjöar med mera, inte minst gäller det Delsjöområdet med över 1,5
miljoner besökare per år.
• Övrigt av betydelse för naturvård (30 %) En viktig del av projektet är att kartlägga ekologiska och
rekreativa värden. Kopplingen till naturvård och översiktlig planering i kommunerna är stark i projektet,
vilket borgar för att de kunskaper som projektet tar fram tillgängliggörs och blir en del i den fysiska
planeringen. Projektet ger breda kunskapsunderlag och har ett kommunövergripande synsätt, vilket är en
viktig förutsättning för att långsiktigt skydda värdefulla områden och arter. Projektets erfarenheter ska
spridas och fungera som förebild i naturvårdsarbete på andra platser.

Bilagor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilaga 1.1_medfinansieringsintyg GR.pdf
Bilaga 1.4_medfinansieringsintyg SBK.pdf
Bilaga 1.5_medfinansieringsintyg Harryda.pdf
Bilaga 1.6_medfinansieringsintyg Lerum.pdf
Bilaga 1.7_medfinansieringsintyg Partille.pdf
Bilaga 2_Intyg om GRs huvudmannaskap.pdf
Bilaga 3_Budget och tidplan LONA-projekt.xls
Bilaga 4_Karta med geografisk avgransning.pdf
Bilaga 1.2_medfinansieringsintyg Alingsas.pdf
Bilaga 6_Strukturbild for Goteborgsregionen.pdf
Bilaga 1.3_medfinansieringsintyg P&N.pdf
Bilaga 5_Svaga samband_utdrag om kilanalys sid 51-55.doc

Underskrift och Godkännande
________________

____________________________________________

Datum

Underskrift

__________________________________________________________________
Namnförtydligande

För________________________________________________________Kommun

