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Naturavdelningen
Jörel Holmberg

Anteckningar Hornborgarådet 5 april 2018
Deltagare: Dan Gabrielsson, Katarina Andersson Falköpings kommun,
Gustaf Olsson, Skara kommun, Mats Olsson, Skövde kommun, Thomas Johansson, Mariestads kommun, Maria Comstedt, Visit Hornborgasjön, Annie
Jonsson, Högskolan i Skövde, Vanja Wallemyr, LRF, Lisbeth Schultze, Sofie Stålhand och Jörel Holmberg, Länsstyrelsen.
1) Välkomna
Lisbeth Schultze hälsade alla välkomna till mötet. Susanna Hall Karlsson,
ny funktionschef vid Hornborgakontoret presenterades.
2) Syfte Hornborgarådet, förslag till beslut, Jörel Holmberg
Förslag till syfte och organisation för Hornborgarådet var utskickat. Deltagarna var positiva till förslaget. Kommunerna tryckte särskilt på att det är
viktigt att hitta den strategiska höjden och arbeta med de långsiktiga frågorna samt tänka hela området Hornborgasjön/Varnhem/Valle/Östen. Deltagarna ansåg att Hornborgarådet ska fortsätta träffas, 1-2 ggr/år eller när behov finns. Nästa möte förslogs till efter valet, vintern 2018/19.
3) Utvärderingen av Hornborgasjöns restaurering
Wanja skulle vilja göra ett pilotprojekt, hur kan man integrera höga naturvärden och kulturvärden med utveckling. Jörel meddelar att Länsstyrelsen
nyligen har fått medel från EU f a arbeta med samverkan i Valle. Vi bör
kunna lära av detta projekt.
Falköpings kommun ser mycket fram emot dialog med Sven Swedberg som
är deras kontaktperson.
Jörel informerar om att länsstyrelsen planerarar att se över fågelskyddet och
beträdnadsförbuden runt sjön. Funderar då även över att se över C-föreskrifter i naturreservatet.
Mats menar att utvecklingen på Billingen kan påverka förutsättningarna vid
Hornborgasjön, vandring och cykling är de viktigaste reseanledningarna, då
vill man ju vandra runt berget.
Thomas menar att en s k TÖP (turistiskt översiktsplan) borde tas fram för
hela området. En sådan finns redan för Hornborgasjön-Varnhem. Arbetsgruppen skulle kunna titta på vad som är gjort.
Wanja menar att mycket bra gjordes i Bird-projektet, som man borde kunna
ta tillvara på. Skulle vilja att LST hade en mer positiv inställning och ser hur
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vi kan lösa detta tillsammans. Lisbeth håller med om detta, brukar framhålla
detta internt.
4) Utveckling av naturturism vid Hornborgasjön
Samverkan är betydligt bättre sedan kommunerna samordnade sig i Visit
Hornborgasjön. Kommunerna har också ett utvecklat samarbete med länsstyrelsen. Visit gör nu en riktad satsning mot England och Danmark. Marknadsföringen har resulterat i att BBC varit på besök och ytterligare journalister kommer de närmaste veckorna. Visit har också utvecklat arbetet med
bemötande och värdskap. Vi har många volontärer i verksamheten, ca 20
volontärer (från fågelklubbarna) /dag under tranfestivalen och besök av ca
230 barn/dag. Visit har även arbetet med Rastplats Trandansen, nya gömslen och kvalitetssäkring genom Swedish Welcome, Hornborgarådet hade
flera idéer kring utveckling runt Hornborgasjön.
Utmaningar som finns i arbetet är bl a infrastrukturen för husbilar. Naturvårdsverket har nyligen meddelat att vi bör ta betalt av besökare som står
med husbil över natten, vi bör också informera om säkerhetsavstånd (brandskydd).
Gömslena vid Trandansen är undermåliga. Visit har låtit ta fram ritningar på
nya gömslen. Länsstyrelsen avser att handla upp byggnation av 1 eller flera
gömslen under året.
5) Kommunala frågor
6) Övriga frågor
Jörel informerar om att länsstyrelsen har fått särskilda våtmarkspengar till
både Östen och Hornborgasjön. Pengarna kommer ffa att användas till röjning/restaurering av igenväxta strandängar.
Naturvårdsverket har sagt upp avtalet med länsstyrelsen ang Hornborgasjön.
Under året kommer verket att tillsammans med länsstyrelsen göra utvärdering och genomlysning av verksamheten.
7) Avslutning, nästa möte
Arbetsgruppen arbetar vidare. Deras arbete får av göra när nästa möte blir,
troligen sen höst eller tidig vår, efter höstens val.

Jörel Holmberg
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