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Länsstyrelsen i Västra Götaland

Hemställan om Natura 2000-skydd av orrspelsplats mellan Helgesjön och Stendammen i
Svartedalen
I samband med att Swerock AB ansökt om väsentligt utökad grustäktsverksamhet strax norr
om Stendammen och nordost om Helgesjön har frågan om störningar och påverkan på
närliggande naturvärden och Natura 2000 kvaliteter aktualiserats. Avrinning från täktområdet
kommer att ske söderut till Stendammen och verksamheten kommer att ligga på bulleravstånd
mellan mossarna vid Helgesjön och Stendammen. (se vidare föreningens synpunkter till
Länsstyrelsen i själva täktärendet) En av utpekade och listade arter enligt EU:s fågeldirektiv
är orren, Tetrao tetrix, har sin enda egentliga spelplats i Svartedalen i våtmarksområdetmossarna, mellan Stendammen och Helgesjön. Ytterligare häckande Natura 2000- arter
berörs, nattskärran, Caprimulgus caprimulgus, och pärluggla, Aegolius funereus. Strax norr
om Stendammen och i direkt anslutning till det planerade täktområdet finns även höstrevir för
pärluggla , (3-4 som mest).
Det aktuella området är även starkt publikt med regelbundna besök av många människor för
naturupplevelser, t.ex. upplevelse av orrspel och ropande ugglor.
Rädda Svartedalen anser att spelplatsen skyndsamt måste få ett lämpligt skydd och ingå i det
befintliga reservatet och Natura 2000-området (SPA-område SE 520142). Det aktuella
området ingår som skötselområde nr 13 i skötselplanen 2002-03-19 och frågan är varför
Länsstyrelsen inte tagit med detta viktiga område i Natura 2000-området? Vi antar att det är
ett förbiseende eller ett missförstånd som inneburit att själva spelplatsen för orrpopulationen
inte kom med i Natura 2000-området eftersom orren utpekats som en av skyddsvärda Natura
2000-arterna i Svartedalen enligt fågeldirektivet. Föreningen hemställer därför om
nödvändiga åtgärder och beslut för skydd och lämplig avgränsning av spelplatsområdet.
Skyddet av orrspelsplatsen vid Stendammen/Helgesjön är särskilt angelägen även av det
skälet att den enda tidigare stora orrspelsplatsen i södra Svartedalen, Solbergs mossar,
spolierats av omfattande utdikningsföretag på 1980-talet och efterföljande skogsplanteringar,
och idag återstår endast mossarna vid Stendammen/Helgesjön som en större samlad spelplats
för arten.
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