Rädda Svartedalens Vildmark

Naturvårdsverket
Att: Hans Berglund
106 98 Stockholm

Betr. skydd av skogsmark och förhöjd hänsynsnivå inom produktionsskogsområdet i
Svartedalens naturreservat
Efter kontakt med Länsstyrelsen, Peter Post, framgår att det pågår konstruktiva förhandlingar
med markägaren och Naturvårdsverket om ytterligare skydd av skogsmark i det s.k.
”produktionsskogsområdet” i Svartedalens naturreservat. Rädda Svartedalens Vildmark har
tidigare låtit utföra en översiktlig landskapsekologisk analys över Svartedalsområden” Vad
händer i Svartedalen? – en översiktlig landskapsekologisk analys – Ölea. MN
Naturdokumenta 2010). Som en uppföljning av denna utredning har föreningen nu åter anlitat
konsult för en fördjupad analys av naturvärden, inventeringsdata, skogliga uppgifter och en
särskild granskning av länsstyrelsens basinventeringar av EU-naturtyper och EU-fåglar i
Svartedalen. Analysarbetet pågår och i det sammanhanget vill föreningen tillföra värdefull
information och kunskap (preliminära uppgifter, kartmaterial) som underlag för de pågående
förhandlingarna om prioritering av skydd av ytterligare reservatsmark i området. Föreningen
vill även hänvisa till vår tidigare framtagna rapport ” Vad händer i Svartedalen? – en
översiktlig landskapsekologisk analys – Ölea.”
Föreningen bifogar en karta med förslag (i grova drag) på lämplig avgränsning av utökning av
områdena med huvudinriktningen ”Naturskog”. Av kartan framgår även områden som fallit ut
som områden där Natura 2000-anpassat alternativt skogsbruk skulle kunna bedrivas.
Föreningen erbjuder sig även att träffa Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att närmare
informera om det analysarbete som pågår och det kunskapsunderlag som finns.
Föreningen vill även lyfta fram några viktiga frågor och föreslår följande:
¤ en översyn av skötselplanen med tydligare reglering av bl.a. återplantering, underhåll och
skötsel av fornminnen och gamla torpruiner, som även har ett stort besöks- och
upplevelsevärde i området

¤ hur skogsbruket bedrivs i reservatet, där vi föreslår kalhyggesfritt skogsbruk i de delar där
skogsbruk är tillåtet, vilket är särskilt viktigt längs Bohusleden och andra publika delar av
stort rekreations- och besöksintresse i området. Skogsbruk bör även undvikas under fåglarnas
häckningsperioder, med tunga maskiner och under perioder med risk för stora markskador och
hydrologiska skador.
¤ att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, i samband med sitt skyddsarbete i Svartedalen
förutom naturvärden, även ur rekreationssynpunkt bör uppmärksamma särskilt attraktiva och
välbesökta platser/stigar.

Kungälv den 5 februari 2013

Kåre Ström
Ordförande i Rädda Svartedalens Vildmark
Tvetgatan 277
442 33 Kungälv

Kopia: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Peter Post

Bifogas: Kartbilaga – förslag på preliminär avgränsning

