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Angående planerad skogsavverkning på fastigheten Komperöd 3:1 vid Gårdsjön i 
Stenungsund  
 
Avverkningsanmälan 
Rädda Svartedalens Vildmark lämnade i skrivelse 2010-05- 26 synpunkter på 
Hensbackasstiftelsens planerade slutavverkning på fastigheten Komperöd 3:1 i Stenungsund. 
Stiftelsen har i svar 2010-06-21 redogjort för stiftelsens verksamhet och sina motiv för 
avverkningen. 
Vid inventeringar i området – i Rädda Svartedalens regi- har sedan avverkningsanmälan 
kommit till föreningens kännedom, påträffats flera rödlistade arter och signalarter samt arter 
som omfattas av fågeldirektivet och artskyddsförordningen. Fynden är gjorda inom den del 
som avses avverkas, dvs. utanför de delar som utgör nyckelbiotoper och hänsynsområde. 
Bland rödlistade arter som vid nyligen gjorda inventeringar identifierats i denna del är bl.a. 
hedjohannesört, motaggsvamp, gransotdyna, kandelabersvamp, kornknutmossa och knärot 
(flera lokaler). I området finns även ett stort antal träd med havstulpanlav, där även liten 
havstulpanlav, som är rödlistad, kan finnas bland fynden. Bland förekommande fåglar i 
området har förutom tidigare redovisade arter även vid flera tillfällen påträffats mindre 
hackspett, talltita och domherre. Mindre hackspett är rödlistad och alla tre arterna omfattas av 
artskyddsförordningen.  
Rädda Svartedalen ifrågasätter avverkningens omfattning och syfte utifrån de stora samlade 
natur-, forsknings- och sociala värden som idag råder på fastigheten och vill åter hänvisa till 
föreningens förslag och begäran, i den tidigare skrivelsen, om att Hensbackastiftelsen tar ett 
initiativ för en gemensam träff på fastigheten med berörda intressenter. Vi anser även mot 
bakgrund av de många signalarter och rödlistade arter som påträffats i området att 
Hensbackastiftelsen bör genomföra en samlad inventering av naturvärdena i området, där 
hänsyn även tas till lämplig årstid, häckningssäsong etc. Frågan om reservatsbildning bör 
enligt föreningen åter aktualiseras med hänvisning till områdets betydelse vad gäller natur- 
och friluftsvärden, långsiktig miljöövervakning och forskning samt vad som framkommit av 
inventeringar under senare vid. 
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Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skogsstyrelsen, Gårdsjöstiftelsen 
Skogsstyrelsen, och Stenungsunds kommun. 



 


