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Betr. möte i Svartedalen den 19 augusti om en försäljning av Skogssällskapets mark i 
naturreservatet och Natura 2000- området i Svartedalen 
 
 
Rädda Svartedalen har från Skogssällskapet fått inbjudan till diskussion om en ”beslutad” 
försäljning av Skogssällskapets mark i naturreservatet och Natura 2000-området och hur 
denna skulle kunna genomföras (se brev från koncernchef Svante Scherman och mail från 
Sverker Johansson). 
 
Föreningen Rädda Svartedalen tackar för inbjudan men tyvärr känner vi oss tvingade att tacka 
nej till detta möte. Detta då vi anser att det just nu inte är läge att diskutera hur en försäljning 
av Skogsällskapets markinnehav på den öppna marknaden skulle kunna genomföras. 
Föreningen motsätter sig en försäljning av naturreservatet och det värdefulla skogsområdet på 
den öppna marknaden. 
 
Svartedalens naturreservat och Natura 2000-områden utgör ett av Göteborgsregionens i 
särklass största och mest besökta naturreservat i Göteborgsregionen. De stora natur- och 
sociala värden har Rädda Svartedalen tidigare i skrivelser redovisat till Skogssällskapet. 
Föreningen har även underrättat Skogssällskapet om att föreningen handlat upp en 
naturinventering och landskapsekologisk analys och begärt att sällskapet avvaktar tills denna 
utredning är klar. Vi har ännu inte fått svar på dessa skrivelser och denna begäran (se bilagd 
skrivelse 2008-11-20). 
 
 



 
 
Enligt Skogssällskapet stadgar är Skogssällskapet en ideell stiftelse med allmännyttiga 
syften(§1) och dess ändamål är att främja god skogshushållning och naturvården (§2). 
Skogssällskapet skall 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.(§4). 
 
Mot bakgrund av bl.a. Skogssällskapets stadgar vill Rädda Svartedalen vädja till stiftelsen 
Skogssällskapet att inte sälja ut naturreservatet på den öppna marknaden. Skogssällskapets 
målsättning och syften vittnar om ett stort samhällsansvar i verksamheten. Rädda Svartedalen 
har erfarit att det tidigare förekommit långtgående diskussioner och överläggningar om att 
staten skulle kunna lösa in det aktuella området.  
 
Såvitt föreningen Rädda Svartedalen erfar föreligger ännu inget formellt beslut om en 
utförsäljning av skogsområdet i Svartedalen i stiftelsens styrelse. Föreningen önskar därför 
istället för ovan redovisade förslag till möte få träffa stiftelsens styrelse så att vi för styrelsen 
kan få redovisa våra motiv och ståndpunkter. Detta bl.a. mot bakgrund av Skogssällskapets 
stadgar och den nya kunskap som framkommit i vårt pågående utredningsarbete om 
naturvärdena i Svartedalen (även Länsstyrelsen m.fl. berörda myndigheter kommer att få ta 
del av materialet). Vi hoppas att vår medverkan kan bidra till att vi kan hitta en för alla 
berörda parter acceptabel lösning, i denna för Svartedalens framtid mycket viktiga fråga. 
 
 
Kungälv den 29 juli 2009 
 
 
Rädda Svartedalen 
Kåre  Ström 
Ordförande 
 
Kopia. Stiftelsen Skogssällskapets styrelse 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
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