Vi kräver ett stopp för Skogssällskapets
utförsäljning av Svartedalens naturreservat och
Natura 2000- område!
Stiftelsen Skogssällskapet lockar i annonser (se bl.a. GP 12 och 14
september) till köp av 2300 ha skog i Svartedalens naturreservat.
Skogssällskapet uppmanar läsaren: ”Slå Dig ihop med några vänner
och passa på nu när räntan är låg”! I hela Svartedalen har skyltar satts
upp med texten ”Fastighet till salu”!

Vi anser inte att det är seriöst av stiftelsen Skogssällskapet att på detta
sätt bjuda ut stora arealer skyddsvärd skogsmark, naturreservat och
Natura 2000-område på den öppna marknaden. Detta skall bl.a. ses
mot bakgrund av att stiftelsens stadgar kräver ett ansvarsfullt agerande
i naturvårdsfrågor . En försäljning hotar Svartedalens naturreservat
och dess natur- och friluftsvärden då området riskerar splittras upp och
trasas sönder. Skogsavverkningarna kommer att öka och Svartedalen
riskera förlora viktiga delar av sina värden.
Vi vädjar därför åter till såväl statliga myndigheter som till stiftelsen
Skogssällskapet att ta sitt ansvar och komma överens och finna en
gemensam lösning. Detta med hänvisning till Svartedalens värde som
ett av Göteborgsregionens viktigaste tätortsnära rekreations- och
naturområden och till stiftelsen Skogssällskapets stadgar som
föreskriver stort hänsynstagande till och samarbete med naturvården
och friluftslivets intressen.

Vad har hänt det senaste året och vad händer framöver i Svartedalen?
Detta har hänt i Svartedalen under det senaste året:
Kort bakgrund
Sedan 2006 har Rädda Svartedalen gjort uppvaktningar och riktat skrivelser till statliga
myndigheter (Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Miljödepartementet) och
begärt att staten bör lösa in den del av Svartedalens naturreservat inom vilket Skogssällskapet
bedriver skogsbruk.
Bakgrunden är att effekterna av skogliga åtgärder i området har visat att det i ett långsiktigt
perspektiv är mycket svårt att förena ett lönsamt produktionsskogsbruk med hänsynstagande
till Natura 2000-värdena och god bevarandestatus (tiotal fågelarter och deras livsmiljöer samt
olika naturtyper) Med anledning av dessa skrivelser från föreningen har EU-kommissionen
uppmärksammat förhållandena i området och registrerat ärendet som ett formellt klagomål.
De åtgärder som enligt Natura 2000- lagstiftningen ingår för att uppnå god bevarandestatus
har inte beaktats och Rädda Svartedalen har konstaterat försämrad status för vissa arter, bl.a.
för sparvuggla och pärluggla, olika hackspettar och hönsfåglar.

Skyddsvärd skogsmark i Svartedalens naturreservat. Granskog i blockbrant.

2008-11-20
Rädda Svartedalen riktar en skrivelse till stiftelsen Skogssällskapet och uttrycker stor oro över
resultatet av deras skogsbruk i naturreservatet och i Natura 2000-området. Andelen gammal
skog har successivt minskat och flera av de skyddsvärda Natura 2000-arterna, bl.a. sparv- och
pärluggla har bevisligen minskat (antal revir) där skogsbruk bedrivs. Med anledning av
utvecklingen skriver Rädda Svartedalen:
- att föreningen kommer att låta göra en egen landskapsekologisk analys (beskrivning av
förutsättningarna för områdets arter och naturtyper, deras spridnings- och
överlevnadsmöjligheter. I analysen ingår även skogsbrukets påverkan och relationen till
omgivande landskap, markanvändning och skötselplaner samt till EU:s direktiv, regionala och
nationella miljömål)
- att analysen kommer att tillsändas berörda myndigheter, Skogssällskapet och Sveaskog
Föreningen ber därför att Skogssällskapet samt berörda myndigheter att tills vidare avvakta
med planer på vidare skogliga åtgärder, avverkningar m.m. tills analysen är klar och
redovisats.
2008-11-24
Rädda Svartedalen riktar en liknande skrivelse till Sveaskog ang. bolagets
utförsäljningsplaner av skyddsvärda f.d. kronoparksområden i Svartedalen. Föreningen begär:
- att ett avverkningsstopp i dessa områden tills den övergripande landskapsekologiska
analysen är klar och har redovisats.
- att Sveaskog även stoppar vidare utförsäljning av kronoparksområden och värdefull
skogsmark i Svartedalen.
- att det tas fram en samlad plan för det framtida friluftslivet i Svartedalens naturreservat och
i f.d. kronoparksområden med hänsyn till Svartedalens stora natur- och friluftsvärden är
angeläget att det på sikt
2008-12-02
Skogssällskapet meddelar muntligt på ett skötselmöte hos Västkuststiftelsen om Svartedalen
att stiftelsen Skogssällskapet ämnar sälja ut Svartedalen på den öppna marknaden, till en eller
några få ”seriösa” köpare. Vad som är en seriös köpare i sammanhanget kunde inte närmare
preciseras.
2008-12-02
Rädda Svartedalen går ut med ett pressmeddelande och begär ett krissamråd med berörda
parter. Varken Sveaskog eller stiftelsen Skogssällskapet besvarar våra skrivelser eller
hörsammar vår begäran om krissamråd.

2008-12-09
Rädda Svartedalen riktar en skrivelse till regeringen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen med
begäran om utökad naturhänsyn och skyndsamt bevarandearbete för utpekade skyddsvärda
fågelarter och deras livsmiljöer enligt fågel- respektive habitatdirektivet. ( krav på s.k.
basinventering av fågelarterna m.m.).

2008-12-15
Stiftelsen Skogssällskapet meddelar i en tidningsartikel i Göteborgs Posten att man har för
avsikt att sälja ut 2300 hektar mark i Svartedalen.
2009-03-16.
EU-kommissionen besvarar Rädda Svartedalens skrivelse från 2008-12-08 och ser fram mot
ny och mer detaljerad information rörande vår landskapsekologiska analys och
kompletterande inventeringar i Svartedalens naturreservat.
2009-03-30
Sveaskog bjuder i stora annonser ut Kyrkeby Lunden på 500 ha skogsmark i norra
Svartedalen. Området är föreslaget som skyddsvärt tätortsnära reservatsobjekt av
Länsstyrelsen och det är tänkt som en utökning av Svartedalens naturreservat. Det ligger även
inom riksintresse för friluftslivet och naturvården. Bohusleden löper inom området som berör
båda Lilla Edets och Stenungsunds kommuner.
2009-04-02
Rädda Svartedalen skriver till styrelseordförande Göran Persson i Sveaskog med begäran om
samråd och stopp för vidare utförsäljning av f.d. statliga kronoparker i Svartedalen. Även ett
pressmeddelande med samma budskap skickas ut.
2009-04-18
Rädda Svartedalen arrangerar en samlad inventeringsdag för experter och medlemmar i
Svartedalen, bl.a. inom de delar som hotas av utförsäljning från C Skogssällskapets och
Sveaskogs sida. Flera nya rödlistade arter hittas samt en ny tjäderspelplats i den del som
Skogssällskapet vill sälja ut.
2009-05-12
Rädda Svartedalen vänder sig till Länsstyrelsen och hänvisar till en tidigare utfästelse att få
klarlagt i vilken mån det fanns utrymme att lösa in stiftelsen Skogssällskapets
produktionsskogsområde inom Svartedalens naturreservat samt resultatet av studier som
berörde kostnader och förvaltning m.m. för en utökad friluftsförvaltning av den tätortsnära
naturen i Göteborgsregionen.
2009-05-13
Rädda Svartedalen kontaktar rättsenheten på Länsstyrelsen (eftersom Skogssällskapet är en
stiftelse och står under Länsstyrelsens tillsyn) för att få prövat om stiftelsen Skogssällskapets
utförsäljning av naturreservat och Natura 2000-område står i överensstämmelse med
sällskapets stadgar; att bl.a. främja god naturvård, bistå kommuner och andra i strävanden att
åt allmänheten bevara för friluftslivet värdefulla uppehålls- och strövområden, stödja
utveckling inom naturvård etc.
2009-05-18
Rädda Svartedalen arrangerar en ”hearing” om Skogssällskapets och Sveaskogs planerade
utförsäljningar. Mötet hålls i Kungälv och besöks av över 40 personer med flera företrädare
från Länsstyrelsen, Stenungsunds och Kungälvs kommuner, Västkuststiftelsen,
Skogsstyrelsen, Västarvet m.fl. organ samt ett stort antal medlemsföreningar i Rädda
Svartedalen. Det var i princip bara stiftelsen Skogssällskapet som uteblev från mötet.

2009-06-09
Länsstyrelsen inkom med svar på Rädda Svartedalens begäran om svar på skrivelse 2009-0512 ang. möjligheterna att lösa in Skogssällskapets produktionsskogsområde (se även ovan).
Länsstyrelsen meddelar att Naturvårdsverket inte kan överta stiftelsen Skogssällskapets
skogsmark med hänvisning till den regionala skogsstrategin för formellt skydd och även med
hänvisning till produktionsskogsområdets relativt låga skogliga värden. Därmed faller även
påbörjade utredningar. Föreningen har muntligt framfört kritik till Länsstyrelsen över motivet
till svaret eftersom området utgör naturreservat och tillika Natura 2000-område med utpekade
höga skyddsvärden av Länsstyrelsen (tolv fågelarter och även prioriterade naturtyper enligt
EU:s fågel- respektive habitatdirektiv).
2009-07-20
Skogssällskapets ledning vill bjuda in Rädda Svartedalen för en diskussion kring hur man kan
genomföra en utförsäljning av deras skogsområde i Svartedalens naturreservat.
2009-07-29
Rädda Svartedalen tackar nej till ett diskussionsmöte med Skogssällskapet med den ovan
nämnda utgångspunkten. Föreningen begär istället ett möte med stiftelsen Skogssällskapets
styrelse, där Rädda Svartedalen kan få träffa stiftelsens styrelseledamöter och diskutera
alternativ till utförsäljning på den öppna marknaden. Även resultaten av föreningens
inventeringar och vad som hittills framkommit av den landskapsekologiska analysen (bl.a. en
rad tillkommande ovanliga och rödlistade arter) kan då presenteras för stiftelsen.
2009-08-16
Rädda Svartedalen överlämnar tidigare skrivelser och faktaunderlag till stiftelsen
Skogssällskapets styrelseledamöter och vädjar till stiftelsen att inte sälja ut ett av
Göteborgsregionens mest välbesökta och skyddsvärda naturreservat på den öppna marknaden.
2009-09-04
Skrivelse från Björn Sprängare, ordförande i stiftelsen Skogssällskapet till Rädda Svartedalen.
Här meddelar Björn Sprängare att stiftelsen tagit ett enhälligt beslut att sälja Svartedalens
naturreservat på 2.300 hektar och att man medverkat till att säkra naturvärdena i form av
Natura 2000-områden. Bl.a. anförs att stiftelsen vill frigöra kapital för att kunna dela ut mer
pengar till forskning och att de tänkt köpa en annan fastighet som är i behov att skyddas och
rustas upp - att göra en insats under ett antal år.
Anm. Rädda Svartedalens kommentar: Skogssällskapet har inte medverkat till införandet av
Natura 2000-skyddet i Svartedalens naturreservat. Vi anser att Natur 2000- värdena, bl.a. de
särskilt skyddsvärda arterna sparv- och pärluggla, har påverkats negativt av pågående
skogsbruk och andra skogliga åtgärder i produktionsskogsområdet. Föreningen kan inte se att
Skogssällskapet aktivt skulle ha bidragit till att höja fastighetens naturskydd och
rekreationsvärden.

2009-09-12-14
Stiftelsen Skogssällskapet går ut med stora annonser, bl.a. i GP om utförsäljning av sitt
skogsinnehav på 2300 ha i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område. Rubriken är
Egna jaktmarker – köp en skog! ”åk bara tre mil norröver till Svartedalen, så hittar Du fyndet.
Slå dig ihop med några vänner och passa på nu när räntan är låg!
2009-09-16

Skogssällskapet har satt upp skyltar med texten Fastighet till salu! Överallt i Svartedalen.
2009-09-22
Miljökommunalrådet i Göteborg, Kia Andreasson, kommenterar stiftelsen Skogssällskapets
utförsäljning av 2.300 hektar skog i Svartedalens naturreservat.* Hon anser att
Skogssällskapet har övergivit sina stadgar och anser att försäljningen kan innebära negativa
konsekvenser för området, vilket är en stor tillgång för Göteborgsregionen. Stiftelsen köper
skog till ett lägre pris med förespegling om idealitet men avverkar och säljer till ett högre pris.
Som stiftelse betalar de dessutom ingen skatt och insynen är begränsad säger Kia Andréasson
vidare på sin blogg. Hon citerar även Rädda Svartedalens krav på stopp för en utförsäljning
på öppna marknaden av de drygt 2000 ha av Svartedalens naturreservat och Natura 2000område
(* anm. Göteborgs kommun har en representant i stiftelsens styrelse)
2009-09-23
Rädda Svartedalen skriver till Stiftelsen Skogssällskapets styrelseordförande Björn Sprängare
med en begäran att få träffa styrelsen och presentera ny kunskap om Svartedalens naturvärden
och föreningens syn på försäljningen.
2009-09-28
Skrivelse till Kungälvs respektive Stenungsunds kommun rörande stiftelsen Skogssällskapets
utförsäljning av stora arealer skogsmark i Svartedalens naturreservat i de båda kommunerna.
Rädda Svartedalen vädjar till de berörda kommunerna att ta sitt ansvar för Svartedalens
naturreservat och bidra till en samlad och acceptabel lösning för området och önskar även få
besked om hur kommunen ser på områdets framtid och hur Svartedalens omistliga natur-,
kultur-, och friluftsvärden långsiktigt skall kunna säkras.
2009-09-30
Skrivelse från Rädda Svartedalen till Naturvårdsverket med begäran om att föreningen kan få
träffa verket för att presentera ny kunskap om Svartedalens naturvärden, vilka kan utgöra
värdefulla motiv för inlösen av Skogssällskapets reservatsmark i Svartedalen. Det är uppgifter
som framkommit vid inventeringar och den landskapsekologiska analysen som föreningen
låtit utföra i området
2009-10-06
Stiftelsen Skogssällskapets ordförande Björn Sprängare avvisar i ett brev en träff mellan
Rädda Svartedalen och stiftelsens styrelse och hänvisar till att stiftelsens styrelse tagit ett
beslut om att sälja fastigheten i Svartedalen och att det inte fanns några reservationer i
styrelsen mot beslutet. Björn Sprängare hänvisar vidare till att frågor rörande försäljningen
hanteras av VD för Stiftelsen Skogssällskapet.
2009-10-25
Skrivelse från Rädda Svartedalen till Naturskyddsföreningen riks, ordförande Mikael
Karlsson, med begäran att Naturskyddsföreningen skall agera, bl.a. i Skogssällskapets
styrelse, där Naturskyddsföreningen har en representant. Det gäller att vidta åtgärder för
förhindra att en utförsäljning av Skogssällskapet ca 2.000 ha i Svartedalens naturreservat.
Trots ihärdiga påstötningar har ännu inga utspel ägt rum från riksföreningens sida.
Sammanfattning

Rädda Svartedalen anser att det är helt oacceptabelt av stiftelsen Skogssällskapet att sälja ut
större delen av Svartedalens naturreservat, 2.300 ha, på den öppna marknaden och vill peka på
det uttalade natur- och samhällsansvar som stiftelsens stadgar föreskriver. Stora natur- och
friluftsvärden står på spel och hotas om detta sker. Föreningen anser att såväl Skogssällskapet
och staten måste ta sitt ansvar och förhandla om en godtagbar lösning, dvs. att staten i någon
form löser in eller övertar detta stora och välbesökta naturreservat. Parterna måste också
invänta resultatet av de inventeringar och den landskapsekologiska analys som pågår i både
Länsstyrelsens och Rädda Svartedalens regi. Dokumentation som kommer att tillföra ny
kunskap om naturvärden, naturtyper och redovisa fynd av nya rödlistade arter.
2009-10-25
Kåre Ström
Ordförande i Rädda Svartedalens Vildmark

Bildmotiv från Svartedalens naturreservat

I det gamla reservatet råder fri utveckling av skogen

Ström

Tretåig hackspett, en särskilt skyddsvärd fågelart i Svartedalen Foto: K.Ström

Rödvatten från rastplats vid Bohusleden i norra Svartedalen.
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Pärlugglan, en av de skyddsvärda ugglearterna i Svartedalen

Foto: K.Ström

