Rädda Svartedalens Vildmark 2012-01-30
Till alla stödjande föreningar och enskilda medlemmar
Det gångna året har varit ett dramatiskt och innehållsrikt år med engagemang i flera stora frågor;
bl.a. omfattande skogsavverkningar och gallringar i Svartedalens naturreservatet och Natura
2000-område. Föreningen har även motsatt sig planer på anläggande av vindkraftverk vid
Öresvattenåsen och vid Dalen, områden som ligger i direkt anslutning till Svartedalens
naturreservat och Natura 2000- områden och berör ett stort antal skyddsvärda arter, varav flera
hotklassade fågelarter, bl.a. orre, tjäder och nattskärra.
Den nye markägaren Våge Svensson, som köpte ca 2000 hektar av Skogssällskapet i Svartedalens
naturreservat och Natura 2000-område, har under året påbörjat omfattande gallringar och
skogsavverkningar, där några har medfört omfattande skador på natur- kultur- och friluftsvärden.
Flera kulturlämningar och kulturspår har skadats eller helt körts sönder, bl.a. en fägata, en källa,
jordkällare, stenmurar, gamla vägar och stigar vid Lilla Gräsås och vid Lindås. Livsmiljön och
boträd för häckande Natura 2000-arter har skadats eller försvunnit för tjäder och sparvuggla och
den rödlistade nötkråkan. Stora körskador har också uppstått vid Grtandalen med påverkan på
hydrologin och på miljön. Avverkningarna har medfört jorderosion efter meterdjupa hjulspår,
utdikningseffekter, skador i våtmark, läckage av hydraulolja el. dylikt från skogsmaskiner.
Föreningen har anmält Skogsstyrelsens handläggning av avverkningsärendena till Justitiekanslern
(JK) och till Justitieombudsmannen (JO).
Rädda Svartedalens Vildmark har sedan lång tid engagerat sig i frågor som rör restaurering,
bevarande och levandegörande av gamla torpmiljöer och andra kulturspår i Svartedalens
naturreservat. Föreningen har på uppdrag av Västkuststiftelsen sammanställt en förteckning av
olika torphemman, som ett underlag för en prioritering av olika åtgärdsinsatser.
Rädda Svartedalens Vildmark har påbörjat ett s.k. LONA-projekt, där staten lämnar visst stöd till
ideella projekt. Föreningen kommer att i samarbete med Västkuststiftelsen och berörda
kommuner att ta fram en guidebok över ett antal populära utflyktsmål och vandringsleder. Boken
kommer att innehålla ett rikt bildmaterial, kartbeskrivningar samt en kortfattad beskrivning över
naturen och friluftslivet samt områdets historik och kulturhistoria. Arbetet bedrivs i samarbete
med berörda kommuner och med Västkuststiftelsen i arbetsgrupp, som påbörjade sitt arbete i
slutet av året.
I likhet med tidigare år kommer vi att även fortsätta vår verksamhet med inventeringar och
fältarbeten, guidade exkursioner, informations- och opinionsarbete för att skydda och utveckla
natur- frilufts- och kulturvärden i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område. Det gäller
även fortsatt bevakning av avverkningar, olika frågor som rör friluftslivet, jakten, torp- och
stigrestaurering, vägfrågor m.m. i samarbete med berörda myndigheter, kommuner, markägare
och övriga aktörer.
Vi vill tacka för allt stöd och intresse som visats från Er sida för föreningens verksamhet under
de gångna åren. Besök gärna vår hemsida, www.raddasvartedalen.nu. Svartedalen behöver
fortsatt Ert stöd, Plusgiro 110 08 82-8.
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