Från slott till koja i Svartedalens vildmark
Projekt för natur- och ekoturism i ett skogsområde som avses utvecklas som
upplevelseområde med ostörd natur och med utrymme för hotade växt- och
djurarter med bl. a. Natura 2000-status samt med ett bevarande av värden från
ett tidigare kulturlandskap
Principer. För att bevara biotoper och habitat av varierande slag allt efter hotade arters specifika krav från ljunghed till urskog fordras en ekologiskt grundad skötsel- och restaureringsstrategi. Eftersom avsikten då också är att detta tätortsnära område skall vara tillgängligt för
allmänheten men också för turister från när och fjärran, fordras dessutom tillgång på viss infrastuktur. När området genom rätt skötsel kan utvecklas till ett för turism attraktivt område
erfordras också tillgång till närbelägen hotellservice och guidning. I Svartedalen som i Romelanda Torp finns unika möjligheter att bevara ruiner och kulturvärden från en gången tids
bondebosättningar i ett ljunghedslandskap ovanför högsta marina gränsen genom att åter bygga upp de små husen i sitt tidigare utseende på befintliga husgrunder. Dessa små vinterbonade
hus kan sedan med en gången tids bekvämligheter, d.v.s. utan elström men med öppen spis
för enkel matlagning och sängplatser för övernattning utnyttjas av turister som för någon
eller några dagar under alla tider på året vill kunna koppla av i vildmarkens tystnad i kombination med vandringar utmed befintliga stigar i området. En verksamhet av detta slag kan då
också ge inkomster för en markägare som ett alternativ till att skogen avverkas. En utveckling
av Svartedalsområdet enligt denna modell motsvarar utformningen av ett biosfärområde1, och
är därmed avsedd att också ge inkomster för en lokalbefolkning.
Åtgärder:
Identifiering av biotoper2 / habitat för Natura 2000-arter som underlag för adekvata restaureringsoch skötselmetoder.
Inleda detaljplanering för en restaurering av ett hedlandskap3 4.
Röjning och säkerställande av husruiner, jordkällare, stengärdesgårdar etc. kring den tidigare bondebebyggelsen5 inom Romelanda torp.
Genom måttlig röjning öppna framkomligheten utmed åtta stycken markerade rundtuer utmed gamla stigar och vägar enligt utgivna foldrar6.
Inleda planering av en identisk återuppbyggnad av hus på ett tiotal restaurerade husgrunder inom
skötselområde 16. Boningshusen inreds med 1800-talets standard med öppen spis och sovplatser och
nödvändig utrustning för övernattning och kortare vistelse.
Kontakter inleds med hotellrörelse, t.ex. Torskogs Slott, som utgångspunkt för turistverksamhet
och med hänsyn till det forna brukets utveckling sedan 1700-talet men med anor sedan 1200-talet och
dess närhet till bosättningarna i det kanske ännu äldre hedlandskapet.
Ytterligare utgivning och översättning av foldrar till tyska och engelska.
Utbildning av guider.
Kontakter: Skogssällskapet markägare; Bohusläns museum en gången tids bebyggelse och bohag;
Västkuststiftelsen restaurering och skötsel av ljunghed; Torskogs Slott; Organisation/entreprenör för
turistverksamhet; Berörda myndigheter.
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