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Stiftelsen Skogssällskapets utförsäljning av ca 2000 hektar skogsmark i Svartedalens
naturreservat och Natura 2000-område
I slutet av 2008 aviserade stiftelsen Skogssällskapet planer på att sälja ut ca 2000 ha värdefull
skogsmark inom Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område. Ett område som utgör
över hälften av naturreservatets areal och som köptes in 1997 av Skogssällskapet från
AssiDomän på uppmaning av länsstyrelsen och kommunerna för att förhindra att marken blev
uppköpt av privata intressenter. Även Sveaskog har annonserat om utförsäljning av f.d.
statliga kronoparksområden, som direkt angränsar i väster och norr till naturreservatet i
Svartedalen (se bifogad karta). Områden som även finns med som planerade naturreservat i
den regionala planen för skydd av värdefull tätortsnära natur. De är även klassade som av
riksintresse för friluftslivet och naturvården.
Rädda Svartedalens Vildmark protesterade mot utförsäljningarna och kallade till en ”hearing”
i maj 2008 (där även Jonas Rudberg från Naturskyddsföreningen deltog). Mötet var mycket
välbesökt med representanter från de flesta berörda. Skogssällskapet däremot uteblev.
Sveaskog har efter hearingen tills vidare dragit tillbaka sina försäljningsplaner, medan
Skogssällskapet har gått ut med stora annonser om försäljning av sitt skogsinnehav i
Svartedalen.
Rädda Svartedalen tog i februari 2008 kontakt med Per Wramner, representant för
Naturskyddsföreningens i stiftelsen Skogssällskapets styrelse och avtalade att träffa honom i
februari. Vid mötet med Per bibringades vi uppfattningen att det inte förelåg ett definitivt
beslut i stiftelsen Skogssällskapets styrelse om försäljning av de ca 2000 ha stora
reservatsområdet. Rädda Svartedalen har även skrivit till berörda kommuner, Länsstyrelsen
och Naturvårdsverket och manat alla berörda parter att ta sitt ansvar och bidra till en lösning
på frågan. Vi har också riktat en anmälan till Länsstyrelsens rättsenhet om att Skogssällskapet
övergivit det samhällsansvar och den naturhänsyn etc. som uttrycks i stiftelsen stadgar.
Rättsenheten utgör tillsynsmyndighet över stiftelser i länet.

Skogssällskapet har enligt uppgift från handläggare på både Länsstyrelsen och
Västkuststiftelsen under 2008 erbjudits en godtagbar och väl avvägd ekonomisk ersättning för
skogsmarken inom naturreservatet samband med överläggningar med Naturvårdsverket och
Sveaskog. Skogssällskapet har dock enligt samma källor avbrutit förhandlingen och tackat nej
till en uppgörelse. Istället har stiftelsen valt att gå ut med en försäljning av marken på den
öppna marknaden.
Nuläget
Vi i föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har försökt få möjlighet att träffa stiftelsen
Skogssällskapets styrelse för att redovisa våra motiv och delge den nya omfattande kunskap
om naturvärden, som framkommit vid olika naturvårdsinventeringar och från en
landskapsekologisk analys, som håller på att slutbearbetas av en av oss anlitad naturkonsult .
Stiftelsen Skogssällskapets ordförande Björn Sprängare har emellertid i ett svar på vårt brev
avvisat vår begäran med hänvisning till att det föreligger ett enhälligt försäljningsbeslut i
stiftelsens styrelse från ett möte den 2 december 2008. Ingen i styrelsen reserverade sig mot
beslutet enligt stiftelsen ordförande. Vi har inte tillgång till styrelseprotokollet, men enligt
uppgift skulle Naturskyddsföreningens representant Per Wramner muntligen vid styrelsemötet
framfört att området i första hand skulle säljas till Naturvårdsverket och i andra hand till
Sveaskog.
Läget är allvarligt för Svartedalens naturreservat och Natura 2000 –område, där mer än
hälften av ett av Västsveriges största skogs- och vildmarksområde nu riskerar att splittras upp
och gå förlorat. Försäljningen berör ett stort antal värdefulla naturtyper och arter enligt EU:s
habitat- och fågeldirektiv. Arter och miljöer för vilka EU-direktiven kräver en god
bevarandestatus och ett långssiktigt bevarande. Genom försäljningen riskerar dock ökade
avverkningar komma att ske i området och det behov av en ökad reglering av skogsbruket
som kan komma behövas ur ett Natura 2000-perspektiv riskerar starkt försvåras om
Skogssällskapets mark övergår i privat ägo. Frågan kring skogsbrukets bedrivande inom
Natura 2000-området är även just nu under prövning i EU efter att föreningen Rädda
Svartedalen vänd sig till EU med en skrivelse. Inom reservatet förekommer även över 50
rödlistade arter och ett flertal andra skyddsvärda arter. Det berör även omfattande
friluftsvärden och andra sociala värden i ett av de mest välbesökta naturreservaten i
Göteborgsregionen.
Svenska Naturskyddsföreningen har som Sveriges främsta naturvårdsorganisation ett stort och
givet ansvar för att agera kraftfullt i denna fråga viktiga naturvårds- och friluftslivsfråga.
Frågan rör även Naturskyddsföreningens trovärdighet och ansvar i rollen som den främste och
självklare företrädaren för naturskyddsintresset i Skogssällskapets styrelse. Vi anser också att
motiv föreligger att frågan tas upp på nytt i Skogssällskapets styrelse då nytt
kunskapsunderlag finns bl. a. genom Rädda Svartedalens tillkommande inventeringsuppgifter
och landskapekologisk analys (LEA).
Det finns också skäl att kritisera den regionala statliga skogsskyddsstrategin, som på felaktiga
grunder ”har använts för att ”spela bort” områdets Natura 2000-status och syftet med fågelrespektive habitatdirektivet. De berörda statliga myndigheterna hänvisar till att Svartedalens
naturvärden och Natura 2000-område inte är tillräckligt värdefulla med hänvisning till den
regionala skogsskyddsstrategin, vilket vi anser helt stå i strid med Natura 2000-lagstiftningen.

Åtgärder på riksnivå
Rädda Svartedalens Vildmark, som bl. a har ett stort antal lokala Naturskyddsföreningar som
medlemmar, vill uppmana Naturskyddsföreningens riksförening att agera snabbt för att
förhindra att stora delar av Svartedalens naturreservat nu säljs ut på den öppna marknaden.
För att själva kunna agera effektivt, bl.a. i kommande diskussioner med rättesenheten på
Länsstyrelsen, vill vi i Rädda Svartedalen gärna få tillgång till Skogssällskapets protokoll från
den 2 december 2008 (detta då föreningen har anmält stiftelsen Skogssällskapet för
granskning).
Föreningen är också beredd att samverka kring en gemensam presskonferens, gemensamma
skrivelser till berörda myndigheter och bistå med dokumentation från det pågående arbetet
med den landskapsekologiska analysen.
Vi förutsätter att Naturskyddsföreningen på riksnivå agerar skyndsamt och med kraft för att
förhindra att stora delar av Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område säljs ut på den
öppna marknaden
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