Rädda Svartedalens Vildmark 2010-11-11
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Begäran om att avvakta med skogsbruksåtgärder och planerade avverkningar i
Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område
Det är glädjande att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland aviserat att
ytterligare mark kommer att skyddas i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område.
Enligt uppgift kommer vissa markområden i skogsbruksområdet att kunna lösas in. Rädda
Svartedalens Vildmark kommer också att få möjlighet att träffa Länsstyrelsen i början av
januari 2011 för att redovisa sin syn på länsstyrelsens skyddsarbete med utgångspunkt från
bl.a. föreningens omfattande utrednings- och inventeringsmaterial (särskilt en s.k. öLEA , en
översiktlig landskapsekologisk analys, som sammanställts av MN Naturdokumenta).
Flera skogsbruksåtgärder är f.n. aktuella inom naturreservatet och Natura 2000-området, där
den nye markägaren, Våge Svensson, nyligen lämnat in fyra avverkningsanmälningar, en vid
bäckravinen och den gamla kvarnmiljön mellan Ålevatten och Håltesjön, en vid entrén till
reservatet i Grandalen och två vid vardera Lilla Gräsås och Lindås gamla tomter och
kulturruiner. Ett flertal skyddsvärda arter och naturtyper berörs av avverkningarna och det
finns även flertal kulturhistoriska lämningar som berörs exempelvis gamla vägbankar, fägator,
stenmurar, odlingsrösen m.fl. kulturspår. (Vid t.ex. Lilla Gräsås finns det en mycket fin och
välbevarad och lång fägata, som torde vara mycket känslig för skogsbruk och skogsmaskiner).
Eventuellt övriga skogsbruksåtgärder i form av gallringar m.m. är ej kända men kan också
vara planerade.
Med hänvisning till ovanstående samt att det råder osäkerhet kring vilken skogsbruksplan som
gäller, huruvida den är fastställd och anpassad till EU-direktiven och skötsel- och
bevarandeplaner, anser Rädda Svartedalens Vildmark att man bör avvakta med dessa
avverkningsanmälningar och övriga skogsbruksåtgärder intill att dessa frågor utretts och
klarlagts. Vi begär därför att länsstyrelsen agerar för ett stopp för vidare skogsbruksåtgärder i
reservatet. Vi har också i tidigare skrivelse framfört kravet och behovet av samråds- och
tillståndsplikt för skogsbruksåtgärder inom naturreservatet och Natura 2000-området mot
bakgrund av förekomsten av ett stort antal Natura 2000-arter samt arter som omfattas av
artskyddsförordningen (se även skrivelse 2010-10-20 till Länsstyrelsen). Föreningen har
dessutom skrivit till EU-kommission vilket föranlett ett ärende där EU håller på att se över om
gällande förvaltning i Svartedalens Natura 2000-områden är i enlighet med EU:s
naturvårdsdirektiv.
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