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WWF och TV4 gör film om ”Den svenska pärlan”
SVARTEDALEN!
Den 29/6 är det filminspelning i Svartedalen.
Mötesplats vid Bottenstugan kl.10.00. Då finns det också möjlighet till
intervjuer.
Filmen görs i samarbete med Föreningen Bevara Svartedalen, föreningen
Rädda Svartedalens Vildmark och Naturskyddsföreningen i Kungälv.
Medverkande: Glenn Hysén och Madeleine Westin
Världsnaturfonden utsåg Svartedalen till Svensk Pärla 2014!
Detta innebär att WWF kommer att verka extra starkt för att skydda området mot ytterligare
exploatering.
Svartedalen är sydvästra Sveriges största sammanhängande skogsområde, en högplatå i Kungälvs,
Stenungsunds och Lilla Edets kommuner. Istiden gjorde Svartedalen till ett unikt område genom att
passera två gånger över platån från olika håll. På så sätt skapades ett rutmönster av dalar och raviner
med över 400 sjöar.
Det som gör Svartedalen unik är alla olika naturtyper och den stora variationen av växter och djur.
En gammelskog med mossiga rasbranter, sprickdalar, ruiner av gamla fattigmanstorp, höga berg och
djupa dalar. Det är en njutning och en lisa för själen att vistas i denna mytomspunna vackra John
Bauer-skog. Man behöver inte ha mycket fantasi för att kunna föreställa sig hur trollen kikar fram
bakom mossiga stenar och stubbar. Namn som Tjuvaklämman, Hungersvatten och Döddalen för
tankarna till en svunnen tid. Vid den vackra hembygdsgården Dalen finns också Bohusläns äldsta
timrade byggnad bevarad.
Det är också unikt med ett så stort sammanhängande vildmarksområde bara 40 minuter från en
storstad. En splittring av området hindrar spridningsmöjligheterna för många av de hotade arter som
finns i Svartedalen.
Det är svårt att skydda ett naturområde i folktäta områden. Svartedalen hotas ständigt av
exploateringar av olika slag och av markägares skogsavverkningar. Trots mycket höga naturvärden
sker stora avverkningar inne i naturreservatet. Många av de rödlistade växterna och djurens
livsmiljöer förstörs och flera arter utrotas för all framtid. Svartedalen fick 2014 starkare skydd för
flera områden, men ännu fler områden behöver skyddas eller få starkare skydd. Ett sådant område
är ”Dalen” där flera rödlistade arter nu hotas av kommunens exploateringsplaner för att bygga
vindkraft. I närheten av den planerade vindkraftsparken finns till exempel ett berguvsrevir.
Berguven är Europas största uggla, 80 cm hög och 160 cm mellan vingspetsarna. Den likaså mycket
starkt utrotningshotade hedjohannesörten har sin växtplats här. Svartedalen är ett av de få ställen
man kan hitta den på. Skyddsbehovet är stort och akut!
Genom Svartedalen går också Bohusleden som enligt Västkuststiftelsen har 30 000 besökare varje
år. Turister från hela världen vandrar på leden och njuter av den vilda tysta naturen. Skogen har
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enligt SLU årligen ca 120 000 besökare. Svamp- och bärplockning, fiske, turridning,
lägerverksamhet, orientering, turskidåkning, skridskoåkning, fågelskådning är förutom vandring
några exempel på aktiviteter man kan ägna sig åt i området.
Många arter har farit illa av det kommersiella skogsbrukets inriktning på granodling. Tjäder och
orre är två arter som minskat kraftigt. Nya insatser krävs. En del av skogen kom i rampljuset för
några år sedan då den hotades av avverkning. Staten ägde Svartedalen genom Assi Domän som
förvaltade områdets 5 kronoparker. Utförsäljning av området till privata markägare påbörjades 1995
och ledde till starka folkliga protester. I samband med detta bildades föreningen ”Rädda
Svartedalens Vildmark” som fick hjälp av Greenpeace att ockupera en av kronoparkerna.
Trädkramning utfördes med stora polisinsatser som följd. Resultatet blev gott och nya områden
skyddades. Föreningen är en sammanslutning och en paraplyorganisation för 22 föreningar med
sammanlagt över 20 000 medlemmar. Det är många krafter som samverkar till Svartedalens skydd.
Vi är oerhört glada att Världsnaturfonden hedrat området med utmärkelsen och nu gör en film om
området. Vi hoppas att detta kommer att leda till att respekten för den tysta orörda naturen, med all
sin artrikedom ökar, och att det blir lättare att skydda den i framtiden. Vi vill att det blir en rejäl
tankeställare för alla som planerar att civilisera en av de sista stora vildmarkerna i Västra Götaland.
Vi hoppas också att våra myndigheter förstår vikten av att ta till krafttag mot angrepp på området
och att Länsstyrelsen gör ett tillsynsärende av alla planer på påverkan av vårt unika Svartedalen.
Medias bevakning har spelat en mycket viktig roll för skyddet av Svartedalen och utan
uppmärksamhet hade mycket varit sämre idag. Vi hoppas bevakningen fortsätter.
Med vänlig hälsning
Föreningen Bevara Svartedalen
Gunilla Gustavsson
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