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Angående begäran att inventera och utreda skydd för f d 
kronoparken Hålt i Stenungsunds kommun 

Bakgrund 

Föreningen har i skrivelse daterad 28 juni 2018, ställd till bland annat Länsstyrelsen 
och Skogsstyrelsen, begärt att Länsstyrelsen ska utreda möjligheten att skydda den f d 
kronoparken Hålt (fastigheterna Brattås 1:1 och Anvik 1:5) som naturreservat samt att 
Skogsstyrelsen ska utföra en naturvärdesinventering i området. Föreningen har även 
begärt att markägaren Sveaskog ska avvakta med försäljningen av fastigheterna. 

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning 

I skrivelsen hänvisar föreningen till Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens remiss; För-
slag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län 2018. 
Den länsvisa strategin utgår från Nationell strategi för skydd av skog, reviderad 
2017.  

Strategins inriktning är att utifrån tillgängliga biologiska kunskaper och kännedom 
om var höga naturvärden finns, åstadkomma ett kostnadseffektivt formellt skydd för 
de mest skyddsvärda skogarna och de tätortsnära biologiska värdekärnorna.  

Myndigheternas arbete med skydd av skog enligt strategin utgår ifrån en värdebaserad 
ansats. Detta innebär att ett område som prioriteras för skydd utgår från en skogsbiolo-
gisk värdekärna. I prioriteringen bedömer man även tydliga synergier med värden i 
andra miljökvalitetsmål och andra samhällsintressen, inklusive övriga friluftslivsvärden. 

Den tätortsnära naturens betydelse för friluftslivet tydliggörs i den reviderade nation-
ella strategin genom att skogsbiologiska värdekärnor nära tätorter prioriteras högre 
för formellt skydd. Detta innebär att en värdekärna som ligger helt eller delvis inom 
500 m från tätort, enligt tätortsavgränsning (SCB), viktas högre i poängmodellen för 
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prioritering av skydd. De skogsområden som det hänvisas till i skrivelsen faller där-
med inte in under tätortsnära kriteriet, även om de kan ha höga friluftslivsvärden. 

Området finns sedan tidigare med som ett utredningsområde i programmet Tätorts-
nära natur i Göteborgsregionen. Länsstyrelsen har dock under arbetets gång prioriterat 
skydd av värdekärnor med naturskog inom naturreservatet Svartedalens natur- och fri-
luftsområde istället. Ytterligare reservatsbildning i området planeras därför inte inom 
ramarna för programmet. 

Myndigheterna tar initiativ till formellt skydd för de områden som prioriteras högst 
enligt strategin. Vid eventuella avverkningshot görs även här en bedömning utifrån 
bevarandevärden och prioritet i enlighet med strategin i varje enskilt fall. 

Även 2013 skickade föreningen en begäran till Länsstyrelsen om att det aktuella 
området skulle skyddas som naturreservat. Länsstyrelsen gjorde då bedömningen 
att naturvärdena i området inte var tillräckligt höga för att kunna prioritera området 
för reservatsbildning. Länsstyrelsen anser inte att det finns skäl att göra en annor-
lunda bedömning den här gången, utan står fast vid sitt tidigare ställningstagande. 

Skogsstyrelsen arbetar kontinuerligt med fältbesök av avverkningsanmälda skogar 
när vi bedömer att det finns behov och inventerar i samband med detta. Skogsstyrel-
sen bedriver även tillsyn enligt Skogsvårdslagen.  

Vad gäller nyckelbiotopsinventering planerar Skogsstyrelsen inte att genomföra någon 
övergripande inventering av de aktuella skogsområdena. Planering pågår för att starta 
upp ny nyckelbiotopsinventering över hela landet, men det är ännu inte bestämt vilka 
områden eller delar i landskapet som ska inventeras.  

 

Jennifer Hood, Länsstyrelsen        Anna Nordh, Skogsstyrelsen 
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