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   Stiftelsen Skogssällskapets styrelse 
 
 
 
 
 
Försäljning av Stiftelsens innehav i Svartedalen 
 
Naturskyddsföreningen har följt frågan om Svartedalen, dels genom vår 
representant i stiftelsens styrelse, dels genom lokalt aktiva.  
 
Naturskyddsföreningens representation i Skogssällskapets styrelse har sin grund i 
att Skogssällskapet enligt sina stadgar ska verka för skogsvård och naturvård. Vi 
ser därför som vår roll att bevaka just naturvårdens intressen i linje med stiftelsens 
stadgar och verka för att Sällskapet tar sitt ansvar därvidlag.  
 
Vi har i ett tidigare brev, som vi tyvärr inte erhållit något svar på, framfört att vi 
delar oron över att Skogssällskapets innehav i Svartedalen nu är utannonserat till 
försäljning på öppna marknaden. Det är svårt att se hur detta skulle gynna 
områdets naturvärden, tvärtom är risken överhängande att det leder till ökade 
avverkningar som riskerar att skada såväl sociala som biologiska värden. 
Svartedalen är av riksintresse för både naturvården och friluftslivet och dess 
betydelse för friluftslivet för flera kommuner i Göteborgsregionen poängterades 
nyligen av ett av kommunalråden i Göteborg. Kännedomen om områdets 
naturvärden ökas successivt genom nya inventeringar, genomförda bl a i regi av 
Föreningen Rädda Svartedalen, som begärt - med stöd av Naturskyddsföreningen - 
att få redovisa sina resultat för Stiftelsens styrelse, något som Stiftelsen 
beklagligtvis inte visat något intresse för.  
 
Skogssällskapet har anfört att man köpte in området för att utveckla friluftsliv  
och naturvård. Det anser man sig ha uppnått nu och menar därför att Stiftelsen inte 
längre är rätt ägare. I stället vill man flytta pengarna dit där de gör bättre nytta. Det 
skogsbruk som bedrivits har enligt vad vi inhämtat dock inte tagit större 
naturhänsyn än vad skogsvårdslagen eller skogscertifieringen kräver, vilket enligt 
vår och ledande forskares bedömning är långt under vad som skulle behövas för att 
långsiktigt kunna bibehålla förutsättningarna för den biologiska mångfalden i 
skogslandskapet.  
 
I de underlag som presenterats i samband med utannonseringen saknas viktig 
information om att nya ökade naturvårdskrav kan komma att bli följden av 
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planerade revideringar av såväl reservatets skötselplan som Natura 2000-
områdenas bevarandeplaner. Underlag för revideringarna har bl a tagits fram av 
länsstyrelsen i form av två nya basinventeringar i Natura 2000-områdena. 
Inventeringarna har ännu inte utvärderats. Föreningen Rädda Svartedalen kommer 
inom kort att presentera en landskapsekologisk analys för Svartedalenområdet. 
Enligt Naturskyddsföreningens uppfattning borde Skogssällskapet ha avvaktat med 
att utannonsera marken för försäljning till dess konsekvenserna av det nya 
kunskapsunderlaget kan förutses.  
 
I det läge som nu råder vill föreningen kraftfullt uppmana Skogssällskapet att 
avvakta med eventuella beslut om försäljning till dess det står klart vilka nya krav 
på skogsbruket som kan ställas med anledning av reviderade skötsel- och 
bevarandeplaner. Skulle en försäljning riskera att leda till att områdets värden för 
naturvården och friluftslivet skadas anser föreningen att Skogssällskapet med 
utgångspunkt från vad stadgarna säger om att arbeta för naturvård ska stå kvar som 
ägare och bedriva eventuellt fortsatt skogsbruk med extra stora naturhänsyn, t ex i 
form av ett hyggesfritt skogsbruk och givetvis i enlighet med de nya krav som 
reviderade skötsel- och bevarandeplaner ställer.  
 
Vi anser även att frågan om försäljning och dess konsekvenser snarast bör tas upp 
igen i Stiftelsens styrelse så att bl a de av oss nu framförda synpunkterna kan 
diskuteras och beaktas. Även frågan om att återuppta förhandlingar med staten för 
att söka en lösning med ett statligt köp av marken bör diskuteras. 
 
Avslutningsvis vill Naturskyddsföreningen markera att vi ser mycket seriöst på vår 
representation i Stiftelsens styrelse och inte kommer att stå bakom beslut om en 
försäljning som försämrar Svartedalsområdets värden för naturvård och friluftsliv. 
 
Stockholm den 3 november 2009 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Mikael Karlsson 
Ordförande    Klas Hjelm 
    Senior advisor naturvård 
 
 


