Rädda Svartedalens Vildmark
Ordförande Kåre Ström
Tvetgatan 277
442 33 Kungälv

Till Rättsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Ang. Stiftelsen Skogssällskapets stadgar och utförsäljning av skogsmark i Svartedalens
naturreservat och Natura 2000-område
Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark utgör en ideell förening som har som mål att på
olika sätt verka för ett utökat skydd av Svartedalens natur-, kultur-, och friluftsvärden genom
bildande av naturreservat eller andra skyddsformer för tidigare statliga kronoparksområden i
området, ca 4.500 ha. Föreningen konstituerades 1997 består i nuläget av tjugotalet ideella
föreningar, naturskyddsföreningar, jakt- och sportfiskeföreningar, orienterings- och
brukshundsklubbar, m.fl.
Ärendet
Skogssällskapet har på ett möte i december meddelat att man beslutat sälja av sitt
markinnehav på 1950 hektar i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden på den
öppna marknaden.
Skogssällskapets stadgar
Stadgarna för Stiftelsen Skogssällskapet fastställdes av Kungl. Maj:t 1972-03-10 att gälla
fr.o.m. 1972-10-01. Ändringar är införda enligt beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands
län.
Enligt § 12 skall Skogssällskapet stå under Länsstyrelsens kontroll.
Enligt §1 är Skogssällskapet en ideell stiftelse med allmännyttiga syften och enligt §2 är dess
ändamål att främja god skogshushållning och naturvården.

Enligt §4 skall Skogssällskapet på naturvårdens område medverka till att naturens egenart
och landskapets skönhet bevaras och framhäves. För likartade ändamål må sällskapet kunna
anslå medel även som förvärva eller arrendera områden med märklig eller för landskapets
karaktär värdefull växtlighet. Jämväl må sällskapet åtaga sig eller medverka i värden och
förvaltningen av naturminnen, reservat och liknande skyddsobjekt samt bistå kommuner,
stiftelser och andra i strävanden att åt allmänheten bevara för friluftslivet värdefulla
uppehålls- och strövområden. Sällskapet får också taga initiativ till att stödja forskning och
utveckling inom naturvård.
I slutet av 1990-talet gick Skogssällskapet in och förvärvade skyddsvärd skogsmark
tillsammans med statliga myndigheter och berörda kommuner, Kungälv, Stenungsund och
Lilla Edet. Skogssällskapet tog då ett ansvar enligt syftet med stadgarna. Men nu har
Skogssällskapet aviserat att man har för avsikt att sälja ut sitt markinnehav i Natura 2000området och naturreservatet i Svartedalen på öppna marknaden, vilket uppenbart kommer att
medföra stora konsekvenser för de stora värden som är knutet till området från natur- kulturoch rekreationssynpunkt. Det gäller även vetenskapliga värden, miljöövervakning och
forskning sedan lång tid samt stora turistvärden och omfattande nyttjanderättsaspekter.
Föreningen har i skrivelser framfört synpunkter i frågor som rör skogsbruket och
ägandefrågan till berörda myndigheter och till EU-kommissionen, som följer ärendet och
avvaktar information om naturvärden m.m. från de naturvårdsinventeringar och den
landskapsekologiska analys som pågår i det berörda markområdet (naturreservat och Natura
2000 –områden) på initiativ och uppdrag av Rädda Svartedalens Vildmark.
Vi begär därför att få återkomma i detta ärende med hänvisning till att dessa frågor kommer
att belysas i de pågående utredningarna i föreningens regi, där även effekterna av skogsbruk
(med lönsamhetskrav etc.) och en försäljning kommer att belysas i ett ekologiskt perspektiv.
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