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Sammanfattning
Med samarbetsprojektet i Slottsskogen-Sandsjöbackakilen kommer en helhetsbild tas fram och
kommuniceras som visar hur den gröna kilen kan göras mer tillgänglig, sammanhållen och attraktiv.
Projektet innebär en kanalisering av flera idag fristående initiativ att värna och utveckla kilens värden och
skapar en samverkan mellan nyckelaktörer i den regionala gröna kilen över kommun- och
organisationsgränser. En rad konkreta åtgärder ingår också i projektet, vilket kommer ge nya fysiska
attraktioner, annorlunda evenemang och åtgärder för att öka friluftslivet.
En övergripande åtgärd i projektet (Åtgärd 1) är att göra en konkretisering av hur den gröna kilen från
Slottsskogen till Kungsbacka kan bindas ihop och bli mer lättillgänglig under mottot ”från storstadsdjungeln
till landsbygdsljungen”. Genom att presentera kilen som en helhet kan hela områdets attraktivitet och många
värden öka ytterligare. Konkretiseringen ska fungera som en kunskapssammanställning som inkluderar de
många idéer och infrastrukturprojekt som finns kring hur entréer och svaga samband, inom kilen och till
andra kilar, kan stärkas.
Konkretiseringen, av hur entréer (både fysiska och virtuella) och svaga samband kan stärkas, ska göras så att
besöksmål och ekologiska värden gynnas. Ett förslag på sträckning för en vandringsled från Slottsskogen till
Kungsbacka tas fram som en sammanbindande struktur med besöksmål och nyckelbiotoper längs vägen.
Besöksmålen ska lyftas fram utifrån olika målgruppers preferenser utan att öka slitage i känsliga miljöer.
Extra möda ska läggas på att illustrera konkretiseringen och paketera kilens värden på ett sätt som upplevs
som modernt och anpassat efter stadsmänniskans förutsättningar. Det kan till exempel handla om
möjligheter till stadsnära odling med koppling till kilen, eller god tillgänglighet med hållbara
transportmedel, som cykel från kringliggande stadsdelar till Sisjöbadet.
För att öka tillgängligheten längs kilens sidor ska projektet också utreda kopplingar mot bebyggelseområden
och andra grön- och blåstrukturer, exempelvis Safjället, Lackarbäckskilen, Billdals park, Vallda dalar och
vidare mot havet (Åtgärd 2). Detta görs genom inventering kommunvis i Göteborg, Mölndal och
Kungsbacka följt av åtgärdsförslag för att stärka kopplingarna ut från kilen och en sammanställning över den

totala tillgängligheten och potentialen på regional nivå. Resultatet är tänkt att kunna användas inom fysisk
planering inom respektive kommun och vid regional planering.
Som ett konkret sätt att tillgängliggöra information om områdets natur- och kulturhistoria för besökare
planeras (Åtgärd 3) dels att utveckla en befintlig, enklare webbaserad audioguide, dels att utreda
förutsättningarna för att skapa en skräddarsydd, mer avancerad guide med geokodad information. En sådan
app, med kopplad information om rekreation, natur och kultur, kan även användas av skolor och i samband
med studier av dessa värden i kilen. Den kan exempelvis byggas upp så att användaren kan skräddarsy
innehållet för en viss målgrupp eller en viss tidpunkt på året.
För att förstärka besökarens intryck av områdets kärnvärden, med stora kontraster mellan tät skog och öppna
kustnära marker, ska projektet utreda möjligheten att skapa bra utsiktspunkter som en del av infrastrukturen
i den gröna kilen (Åtgärd 4). Idag saknas i hög grad tillgång till utsiktspunkter, särskilt med obrutna
naturvyer. Utsiktspunkterna kan ge överblick och förståelse för landskapets topografi och historia, något
som blir mer angeläget när skogen växer till i området och marker inte hålls öppna som tidigare. Vissa
utsiktspunkter kan kompletteras med plattformar. Resultatet kan komma att bli en del av Göteborgs
lustgårdar 2016.
Som ett sätt att hejda igenväxning av området, kommer projektet att utreda möjligheterna till en
arbetsmarknadssatsning, där ungdomar tillsammans med volontärer får hjälpa till med naturvårdsinsatser så
som ljunghedsbränning, slåtter, lättare röjning mm (Åtgärd 5). Även samarbete med lantbrukare som kan
placera ut betande djur i området och med inslag av vallning av boskap skulle kunna ingå i en sådan
satsning. Resultatet presenteras i form av en genomförandeplan med finansiering av handledning, inhyrd
naturvårdsexpertis och nödvändig materiel. I bästa fall kan åtgärden generera konkreta naturvårdsinsatser
redan under projekttiden.
För att skapa intresse för de naturvärden som är kopplade till brukandets historia kommer projektet att
levandegöra området med ett antal historiska interaktiva skådespel under två säsonger (Åtgärd 6). Åtgärden
innebär en tidsresa kopplat till ljunghedslandskapet, vilket exempelvis kan erbjuda deltagarna att, under
några timmar på plats och med alla sinnen, få uppleva hur områdets kulturlandskap kan ha tett sig under en
viss tidsperiod. Liknande evenemang har med framgång genomförts av exempelvis Bridging Ages och
kören Rabalder.
För att minimera konflikter mellan fotgängare och mountainbike-cyklister i Änggårdsbergen ska projektet
dels genom skyltning och webb informera om de regler som faktiskt gäller idag, dels i samarbete med
cykelklubbar, förbättra vissa stigar så att de bättre passar cyklister (Åtgärd 7). Därigenom kan cykling styras
bort från känsligare områden såsom Botaniskas trädplanteringar och fuktstråk, men främjas i områden med
mindre känslig vegetation. I vissa områden kan störning vara motiverad från naturvårdssynpunkt.
Projektet kommer ha kontinuerlig dialog med en referensgrupp med representanter från andra offentliga och
ideella organisationer som till exempel länsstyrelserna, Västkuststiftelsen, Naturskyddsföreningen,

friluftsorganisationer, LRF med flera (Åtgärd 8). Projektet avslutas med ett seminarium med en
sammanfattande redovisning av erfarenheter och slutsatser (Åtgärd 9).
Syfte
Projektets syfte är att långsiktigt värna och utveckla den regionala gröna kilen så att barriärer för människor,
djur och växter kan överbryggas eller minskas. Det tätortsnära läget gör att stor vikt läggs på att främja ett
hållbart friluftsliv i området från Slottsskogen till Sandsjöbacka, genom att knyta ihop Göteborgs, Mölndals
och Kungsbacka stad via en sammanhängande vandringsled i gröna miljöer. Projektet ska visa hur
tillgängligheten till kilen som helhet kan ökas genom både fysiska och virtuella åtgärder som stärker entréer,
svaga samband, aktiviteter, målpunkter och skötsel. Åtgärderna ska också syfta till att bevara och öka de
ekologiska värdena i kilen genom att gynna målarterna slåttergubbe, klockgentiana, alkonblåvinge,
hasselsnok, nattskärra, trädlärka och inte minst människan.
Bakgrund
Den regionala Slottsskogen-Sandsjöbackakilen utgör med Änggårdsbergens och Sandsjöbacka naturreservat
samt Göteborgs botaniska trädgård ett unikt stycke tätortsnära natur genom sin centrala placering i en
storstadsregion med närmare en miljon invånare. Här finns en mosaik av ädellövskogar, sjöar, mossar och
ljunghedar, som är förhållandevis artrika och mycket värdefulla för det rörliga friluftslivet. Tillsammans
med den i norr belägna parken Slottsskogen sträcker sig den gröna kilen mycket långt in i staden. Hela
området används idag av en mängd skolklasser, naturälskare, joggare, mountainbikecyklister, ryttare m.fl.
på ett sätt som innebär såväl goda friskvårdande effekter för brukarna som visst slitage på naturen i området.
Stora delar av området är idag svårtillgängliga för besökare, och det finns kraftiga barriärer i form av
trafikleder, vilket hindrar såväl människor som djur att röra sig fritt i området. Samtidigt finns goda
möjligheter att koppla samman området, från Slottsskogen i norr till Kungsbacka stad i söder. Det största
hindret för en sådan sammankoppling av de gröna områdena i kilen är idag barriäreffekten kring Söderleden,
tätt följt av Dag Hammarskjöldsleden. Tillgängligheten kan också öka genom att stärka entréer, dels från
närområden längs kilen, men också från huvudentréer som den till Botaniska trädgården.
Lokala aktörer
Projektet involverar många lokala aktörer direkt eller indirekt. Medsökande organisationer i projektet
omfattar berörda kommuner och flera av de aktörer som är ansvariga för förvaltning och planering i
området. En referensgrupp kommer att kopplas till projektet och bestå av offentliga och ideella
organisationer som till exempel länsstyrelserna, Västkuststiftelsen, Naturskyddsföreningen,
friluftsorganisationer, LRF med flera. Sammantaget kommer arbetsgrupp och referensgrupp omfatta viktiga
aktörer för förvaltning, planering, markägande och nyttjare av området. Indirekt kommer projektet även ha
beröring med och kunna gynna allmänhet, föreningsliv och besöksnäring i området.
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Projektet bidrar framförallt till att uppnå miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv
och Levande skogar.

Slottsskogen-Sandsjöbackakilen består av flera mycket värdefulla och välbesökta tätortsnära naturområden
som bidrar till en god bebyggd miljö. Betydelsen idag och potentialen i framtiden för att bidra till en god
och hälsosam livsmiljö är därför mycket stort. Projektets fokus på att stärka sambanden mellan de olika
naturområdena i kilen samtidigt som entréer tydliggörs och attraktiviteten höjs ökar värdet och
tillgängligheten ytterligare. Flera av åtgärderna syftar till att göra området till ett ännu mer attraktivt
besöksmål och inriktar sig på flera olika målgrupper. Projektet är en del av arbetet med de gröna kilarna och
Strukturbild för Göteborgsregionen, som är en överenskommelse mellan kommuner 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 samtidigt som det minskar exploateringstrycket på de gröna kilarna.
Stora delar av Slottsskogen-Sandsjöbackakilen är skogsområden med höga naturvärden och med visst skydd
i form av naturreservat, Natura 2000-områden och riksintresse för friluftsliv och naturvård. Projektets
långsiktiga perspektiv och kommunövergripande angreppssätt är viktigt för att bevara ett rikt växt- och
djurliv i kilen som helhet. Genom att stärka sambanden mellan de enskilda naturområdena inom kilen och
mot andra grön- och blåstrukturer ökar möjligheterna för spridning och genetiskt utbyte och därmed växtoch djurlivets långsiktiga överlevnad. Flera av åtgärderna syftar också till att upprätthålla och skydda
naturvärden samtidigt som nyttjandet av området ökar.
Projektet kommer bidra till ett varaktigt naturvårdsarbete på flera olika sätt. I projektet ingår åtgärder som
bland annat syftar till att göra direkta naturvårdsinsatser, minska negativ påverkan och slitage från
mountainbikecyklister och annat friluftsliv samt att öka allmänhetens intresse för natur- och kulturvärden i
området. Projektets mer övergripande syfte att presentera kilen som en helhet och konkretisera hur de olika
naturområdena kan förbindas och tillgängliggöras kan långsiktigt få stor betydelse för utfallet av
naturvårdsarbetet. Den samverkan som sker inom projektet kommer öka erfarenhetsutbytet och höja
kunskapsnivån för viktiga aktörer i kilen, vilket ger en grund för ett effektivt, kunnigt och långsiktigt
naturvårdsarbete.
Projektets långsiktiga effekter
En bättre infrastruktur för friluftsliv i området, kan på sikt innebära:
- bättre tillgänglighet för besökare till och inom området
- ökad insikt om värdet av en sammanhängande regional grönstruktur
- ökad samverkan mellan intressenter i området
- färre intressekonflikter mellan olika målgrupper
- minskat slitage och störning från brukare av området, genom landskapsekologisk planering som
kanaliserar olika målgrupper till olika områden
- säkerställande av spridningskorridorer för reservatens målarter
- hälsobefrämjande aktiviteter för boende kring området
- ökad förståelse av naturens värde och betydelse för människan
- bättre kunskaper om äldre tiders markanvändning och kretsloppssamhälle
- en förstärkning av den hållbara besöksnäringen i Göteborgsområdet

Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2014-04-01

2017-03-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

434 120 kr

125 000 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

11 - Övrigt

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Göra konkretisering av hur den gröna kilen från Slottsskogen till Kungsbacka kan bindas ihop och bli mer
lättillgänglig bl.a. med en vandringsled. Ge överblick över idéer och infrastrukturprojekt som stärker entréer
och svaga samband. Spridning via projekthemsida och broschyr. Kilens värden illustreras och paketeras på
ett sätt som är modernt och anpassat efter stadsmänniskans förutsättningar.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
GR ansvarar för att projekthemsida och broschyr finns tillgängliga efter projekttiden

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

2

2015-07-01

2015-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

190 400 kr

158 400 kr

0 kr

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

Mätvärde

Enhet

01 - Inventering

4

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

09 - Generell naturtyp

11 - Övrigt

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Utreda kopplingar åt sidorna längs kilen mot bebyggelse och andra grön- och blåstrukturer. Inventering av
befintliga förbindelser in i kilen inom Göteborg, Mölndal respektive Kungsbacka kommun och
sammanställning på regional nivå. Utredningen ska ge åtgärdsförslag för att stärka kopplingarna. Resultatet
är tänkt att kunna användas inom fysisk planering inom respektive kommun och på regional nivå.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Resultatet förvaltas inom respektive kommun samt av GR

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

3

2014-10-01

2015-03-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

154 400 kr

100 000 kr

0 kr

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

Mätvärde

Enhet

58 - Natur/kulturguide

2

st
Inriktning

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

16 - Ett rikt växt- och
djurliv

09 - Generell naturtyp

09 - Generell organismtyp 03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Utveckla en befintlig audioguide samt utreda förutsättningarna för att skapa en ny skräddarsydd, mer
avancerad guide för besökare i området. Åtgärden kan ge fördjupad och uppdaterad, geokodad information
om besöksmål för rekreation, natur- och kulturupplevelser.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Utökningen av befintlig audio-guide förvaltas av på Göteborgs Botaniska Trädgård. Resultatet från
utredningen av ny app förvaltas av Mölndals stad och kan bli ett underlag i kommande LONA-projekt.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

4

2015-01-01

2015-06-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

63 200 kr

48 000 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

09 - Generell naturtyp

11 - Övrigt

03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Förstudie av lämpliga utsiktspunkter och plattformar i området. Utredningen ska ge konkreta förslag på
platser för och utformning av utsiktspunkter som förstärker upplevelsen av landskapet eller en miljö.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Resultatet förvaltas av Göteborgs Botaniska trädgård och kan bi underlag för att uppföra en anläggning i
parken, och på samma sätt i de övriga delarna av området.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

5

2015-10-01

2016-03-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

30 400 kr

0 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

16 - Ett rikt växt- och
djurliv

09 - Generell naturtyp

11 - Övrigt

01 - Naturvärde

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Utredning av möjligheterna att dels låta volontärer och/eller ungdomar hjälpa till med naturvårdsinsatser och
dels låta lantbrukare placera betande djur i området. Samarbete kan ske med arbetsförmedlingen,
skogsstyrelsen, LRF, hembygdsförbund och andra ideella föreningar.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Förvaltas av Göteborgs Botaniska trädgård, men resultatet kan användas av de olika förvaltarna i området.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

6

2015-04-01

2016-06-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

208 000 kr

192 000 kr

0 kr

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

Mätvärde

Enhet

63 - Evenemang (t.ex. invigning)

2

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

09 - Generell naturtyp

11 - Övrigt

02 - Kulturvärde

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Utveckling och genomförande av ett antal historiska interaktiva skådespel med koppling till
ljunghedslandskapet under två säsonger.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Information om åtgärden kommer finnas tillgänglig hos Göteborgs Botaniska Trädgård.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

7

2014-04-01

2016-09-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

147 000 kr

61 000 kr

48 000 kr

Åtgärdskategori
04 - Vård och förvaltning
av områden, naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla från naturvårdssynpunkt, inklusive
åtgärder som syftar till att främja friluftsliv och liknande nyttjande av naturområden
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

33 - Akivitetsbana/anläggning

3

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

09 - Generell naturtyp

09 - Generell organismtyp 03 - Människa/Friluftsliv

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Utveckla förutsättningar för mountainbikecyklister och deras relation till fotgängare i området. Identifiering
av lämpliga områden för mountainbikecykling. Skyltning och åtgärder för att motverka erosionsskador i
dessa områden.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Förvaltaren av Änggårdsbergen, i nuläget Göteborg Botaniska trädgård, ansvarar för skötsel och underhåll
av resultaten av åtgärden.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

8

2014-04-01

2016-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

185 760 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

6

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

09 - Generell naturtyp

10 - Ej relevant

4 - Övrigt

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Referensgrupp för projektet med intressenter i Slottskogen-Sandsjöbackakilen som inte är med i
arbetsgruppen t.ex. länsstyrelserna, Västkuststiftelsen och ideella organisationer. Cirka sex möten. Resultat;
informationsspridning, dialog för utveckling av projektet.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
GR ansvarar för att förvalta dokumentationen från referensgruppen.

Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

9

2016-07-01

2016-09-30

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

132 800 kr

70 000 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

09 - Generell naturtyp

10 - Ej relevant

4 - Övrigt

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Avslutande seminarium för cirka 100 personer där slutsatser och erfarenheter i form av en sammanfattande
redogörelse presenteras.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Resultatet förvaltas GR

Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Total kostnad

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

1

434 120 kr

125 000 kr

0 kr

2

190 400 kr

158 400 kr

0 kr

3

154 400 kr

100 000 kr

0 kr

4

63 200 kr

48 000 kr

0 kr

5

30 400 kr

0 kr

0 kr

6

208 000 kr

192 000 kr

0 kr

7

147 000 kr

61 000 kr

48 000 kr

8

185 760 kr

0 kr

0 kr

9

132 800 kr

70 000 kr

0 kr

1 546 080 kr

754 400 kr

48 000 kr

Summa
Önskad utbetalningstakt
År

Belopp
2014

87 000 kr

2015

508 400 kr

2016

159 000 kr

2017

0 kr

2018

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

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

92 800 kr

0 kr

2015

0 kr

116 800 kr

0 kr

2016

0 kr

92 800 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Annan

Göteborgs Botaniska Trädgård

1:2

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

76 760 kr

0 kr

2015

0 kr

113 660 kr

0 kr

2016

0 kr

90 060 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Annan

Göteborgs Naturhistoriska Museum

1:3

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

6 514 kr

0 kr

2015

0 kr

6 514 kr

0 kr

2016

0 kr

6 514 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Göteborg

1:4

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

6 514 kr

0 kr

2015

0 kr

6 514 kr

0 kr

2016

0 kr

6 514 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Göteborg

1:5

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

6 514 kr

0 kr

2015

0 kr

6 514 kr

0 kr

2016

0 kr

6 514 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Kungsbacka

1:6

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

13 028 kr

0 kr

2015

0 kr

13 028 kr

0 kr

2016

0 kr

13 028 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Mölndal

1:7a

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Kontanta medel

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

18 514 kr

0 kr

2015

0 kr

18 514 kr

0 kr

2016

0 kr

6 514 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Mölndal

1:7b

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

6 514 kr

0 kr

2015

0 kr

6 514 kr

0 kr

2016

0 kr

6 514 kr

0 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Ideell organisation

Komet Club Rouleur

1:8

Period från

2014-04-01

Period till

2017-03-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2014

0 kr

0 kr

16 000 kr

2015

0 kr

0 kr

16 000 kr

2016

0 kr

0 kr

16 000 kr

2017

0 kr

0 kr

0 kr

Totalt

0 kr

743 674 kr

48 000 kr

Villkor
Id

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. Resultaten och erfarenheterna från
projektet syftar till att bevara, utveckla och knyta samman större grönområden, vilket gör det möjligt att på
lång sikt värna den biologiska mångfalden och bibehålla regionens attraktionskraft.
• Tätortsnära (30 %) Slottsskogen-Sandsjöbackakilen är en av Göteborgsregionens gröna kilar, det vill säga
ett större kommunövergripande grönområde som når djupt in mot det sammanhängande stadsområdet.
Kilen har flera områden som är mycket tätortsnära och välbesökta. Andra delar av kilen har stor potential
att locka fler besökare och göras mer tillgängliga genom att förbindas med varandra och till omgivningen.
Projektet syftar till att locka fler besökare, men samtidigt höja de ekologiska värdena.
• Övrigt av betydelse för naturvård (30 %) I projektet ingår åtgärder som syftar till att göra direkta
naturvårdsinsatser, minska negativ påverkan och slitage från friluftslivet samt att öka allmänhetens intresse
för natur- och kulturvärden i området. Projektets åtgärder för att konkretisera hur de olika naturområdena
kan förbindas och tillgängliggöras kan långsiktigt få stor betydelse för utfallet av naturvårdsarbetet. Den
samverkan som sker inom projektet mellan viktiga aktörer i kilen ger en grund för ett effektivt, kunnigt
och långsiktigt naturvårdsarbete.

Bilagor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilaga 1.1_Medfinansieringsintyg GR.pdf
Bilaga 1.2_Medfinansieringsintyg Botaniska.pdf
Bilaga 1.3_Medfinansieringsintyg Naturhistoriska.pdf
Bilaga 1.4_Medfinansieringsintyg Park och natur Goteborg.pdf
Bilaga 1.5_Medfinansieringsintyg Stadsbyggnad Goteborg.pdf
Bilaga 1.6_Medfinansieringsintyg Kungsbacka.pdf
Bilaga 1.7a_Medfinansieringsintyg Stadsbyggnad Molndal.pdf
Bilaga 1.7b_Medfinansieringsintyg Miljo och halsa Molndal.pdf
Bilaga 1.8_Medfinansieringsintyg Komet Club Rouleur.pdf
Bilaga 2_Intyg om huvudmannaskap.pdf
Bilaga 3_Budget och tidplan.xls
Bilaga 4_Geografisk avgransning.pdf
Bilaga 5.1_Avtal GR Botaniska.pdf
Bilaga 5.2_Avtal GR Molndals stad.pdf
Bilaga 6_Strukturbild for Goteborgsregionen.pdf

Underskrift och Godkännande
________________

____________________________________________

Datum

Underskrift

__________________________________________________________________
Namnförtydligande

För________________________________________________________Kommun

