Rädda Svartedalens Vildmark

Till Sveaskog

Angående begäran om stopp för skogsavverkningar och vidare utförsäljning av f.d.
skyddsvärda kronoparker i Svartedalen samt begäran om att vissa av de resterande
markområden istället används som bytesmark och att vissa avsätts som tätortsnära
naturreservat.
Bakgrund
Rädda Svartedalens Vildmark kan konstatera att Sveaskog hittills inte tillmötesgått
föreningens begäran om att avsätta vissa f.d. kronoparker som tätortsnära reservat och stoppat
vidare utförsäljningar av den statligt ägda marken i Svartedalen. Föreningen har inte fått
skriftligt svar på denna begäran i skrivelse 2008-11-24 till Sveaskog. Frågan om
utförsäljningarna i Svartedalen uppmärksammades vid denna tid även på en av föreningen
arrangerad hearing, där en representant för Sveaskog deltog.
Tidigare skrivelser och åtgärder rörande naturvärden och naturskydd
Rädda Svartedalen har tidigare i skrivelser, 2000-09-02, 2000-10-01, 2001-02-28, 2001-09-30
och senast 2008-11-24 uppmärksammat Sveaskog på förekomsten av skyddsvärd skog och
naturvärden på f.d. kronoparksområden, bl.a. Kyrkeby Lunden, Hålt i Spekeröd och i
Grandalen. Vi har även riktat ett personligt brev i denna fråga till Er styrelseordförande Göran
Persson.
I den senaste skrivelsen 2008-11-24 till Sveaskog hänvisade föreningen även till en
landskapsekologisk analys som föreningen uppdragit åt en konsult, MN Naturdokumenta,
samt till tidigare inventeringar i bl.a. Hålt i Spekeröd och i Grandalen. Den
landskapsekologiska analysen är utförd och biläggs skrivelsen.

Föreningens synpunkter
Föreningen kan konstatera att Sveaskog påbörjat utförsäljningen av de statliga kronoparkerna
i Svartedalen, av vilka flera innehåller dokumenterat stora skyddsvärden som tidigare
redovisats i rapporter och som framgår av den landskapsekologiska analysen.
Med hänvisning till ovanstående begär Rädda Svartedalen:
-

-

att Sveaskog stoppar vidare utförsäljning av sina kvarvarande kronoparksområden,
vilket bl.a. gäller Hålt i Spekeröd. Hålt i Spekeröd har på grund av höga naturvärden
föreslagits som tätortsnära naturreservat och bör kunna avsättas som sådant av
Sveaskog.
att vissa kvarvarande delar bör kunna användas som bytesmark för mer värdefull och
skyddsvärd skogsmark i stiftelse- eller privat ägo i anslutning till kronoparkerna. En
sådan fastighet är Komperöd 3:1, som ligger vid Gårdsjön och ägs av
Hensbackastiftelsen, som har gått in till Skogsstyrelsen med en större
avverkningsanmälan på denna fastighet. Komperöd 3:1 är också föreslagen som
tätortsnära naturreservat och på fastigheten råder i dag dokumenterat höga
naturvärden. Föreningen har även riktat en begäran om att Länsstyrelsen i Västra
Götaland tar upp denna fråga med Sveaskog och Hensbackastiftelsen.

Motiven för stopp av vidare utförsäljningar av f.d. kronoparker har redovisats i tidigare
skrivelser och framgår även av den landskapsekologiska analysen.
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