
Anteckningar från Svartedalsrådet 180220 

  

Anna Tausson, kommunekolog, Lilla Edet 
Mikael Asplund, kommunekolog, Lilla Edet 
Kåre Ström, ordförande, Rädda Svartedalens Vildmark 
Stig Wernersson, ordförande NSF Kungälv 
Bertil Ohlsson, ord 
Per-Erik Jacobsson, Sportfiskarna 
Pia Solefors, verksamhetschef kultur & fritid, Stenungsund 
Lars Jacobsson, naturvårdare, VKS 
Peter Post, Länsstyrelsen, förvaltningsfrågor och hotade arter, stöd till VKS 
Torbjörn Nilsson, miljöstrateg, Kungälvs kommun 
Åke Hogedal, tillsynsman, Svartedaklen 
Helen Benjaminsson, fastighetsägare 
Våge Svensson, fastighetsägare  

Röjningar på torpställen, tex Svartedalen 1:1, Eggdalen, Lilla Gräsås och Lindås 

Kåre framför önskemål om röjningar kring torpställen. Går det att ta fram infoskyltar om torpen? 
Hembygdsföreningar kan hjälpa till med skyltar/texter? Finns ett projekt om kulturarvsplatser - 
samarbete mellan Kungälv, Ale och Stenungsund. Västkuststiftelsen kan ta på sig att driva frågan och 
planera för några år framåt. Även Stenstugan behöver nytt tak.  

Byte av slitna urblekta informationstavlor, tex vid Åsen strax norr om Grandalen 

Det finns två gamla slitna tavlor på som Helen åtar sig att ta ner. Det kommer nya reservatsskyltar 
framtagna för hela området sätts upp av Västkuststiftelsen under försommar och höst.  

Röjningar och utgallring av uppväxande gran m.fl träd vid botaniskt värdefulla lokaler, t.ex. mellan 
Grötevatten och Stora Äggdalssjön 

Kåre skickar karta med markerade platser till Västkuststiftelsen så att jobbet kan göras. 
Västkuststiftelsen samråder med fastighetsägarna om så behövs.  

Bohusleden 

Linus informerade om planer för utveckling av Bohusleden. Hänvisning till ny guide för Bohusleden - 
http://www.calazo.se/produkt/vandra-bohusleden/  

Planerade skogliga åtgärder - löpande 

Helen informerade om planerade åtgärder bla slutavverkning i Torsskog med koncentration på norra 
delen, hjälpplantering efter barkborreangrepp, röjningar generellt.  

 

 

  

http://www.calazo.se/produkt/vandra-bohusleden/


Tänkbara projekt - tex lövbränna, våtmarksdämning m.m. 

Lövbränna - Västkuststiftelsen funderar kring detta ihop med Länsstyrelsen och Rädda Svartedalens 
Vildmark. Vi tar tacksamt mot förslag på lämpliga platser! 

Ljungbränning - i dagsläget svårt eftersom området är skogklätt. Ryms sannolikt inte i nuvarande 
skötselplan eftersom den bygger på fri utveckling. 

Våtmarksdämning - Nära Holmevattnet? En enkel fördämning skulle kunna göras för att främja bland 
annat hackspett. Även här problematik kring skötselplan och markägarfrågor.  

Inplantering av hybridlärk 

Det finns olika perspektiv kring lärk i Svartedalen och i framtiden kommer fastighetsägarna att 
undvika inplantering av lärk. I dagsläget finns ca 3 hektar i Svartedalen.  

Övrigt 

Kåre berättar om att inventering av grottor och stora träd. 
Torbjörn berättar om att det planeras en liten infofilm om Svartedalen.  

Nästa års möte 

20 februari 10.30 i Bottenstugan. 

  

Säg till om jag missuppfattat eller glömt något! 

  
  
Vänliga hälsningar 
  
Linus Kron 
VD Västkuststiftelsen 
031-402985 0761-109888 

 
  
 

http://www.vastkuststiftelsen.se/

