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Begäran om samråd m.m. angående pågående avverkningar och andra problem i
Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område
Skogssällskapets utförsäljning på den öppna marknaden av skogsmark i Svartedalens
naturreservat och Natura 2000-område har dels medfört en successiv utarmning av den
biologiska mångfalden och dels påverkat friluftslivet och ekoturismen negativt i områden.
Även små arrendatorer av olika slag har drabbats av försäljningen genom kraftigt höjda
arrenden och andra förändringar
Slutavverkningar och omfattande gallringar har skadat både natur- och kulturvärden, t.ex.
gamla torphemman vid Lilla Gräsås och Lindås. Torpruiner har skadats allvarligt och även
särskilt skyddsvärda arter och deras livsmiljöer har försämrats, bl.a. för tjäder och sparvuggla.
Hänsyn har inte tagits till boplatser och andra viktiga habitat för flera arter, t.ex. förstörd
boplats och revir för nötkråka och sparvuggla. Mycket eller ingen naturhänsyn har tagits i
skogsbruket. En del gallringar kan liknas vid rena slutavverkningar, bl.a. skogspartier med
bok i välbesökta områden i södra Svartedalen. Denna typ av skogsbruk pågår oförändrat av
den nye markägaren och dennes förvaltare, stiftelsen Skogssällskapet, trots protester från
olika föreningar och från besökande personer. Vissa avverkningar, bl.a. vid Bohusleden har
föranlett klagomål från allmänheten och besökande turister.
Små ekoturismföretag – med exkursioner och hästridning – har drabbats med klagomål och
minskade bokningar och besök i området. Ideellt arbetande fiskevårdsföreningar, som i åratal
har verkat för att återställa försurade sjöar och stimulera fritidsfisket har drabbats av kraftigt
höjda arrendeavgifter. Vissa föreningar lämnar eller har redan tvingats lämna området.
Begäran om ytterligare skydd av skogsmark
Rädda Svartedalen anser att det pågående skogsbruket är oacceptabelt. Det utarmar natur- och
friluftsvärden i naturreservatet och vi vill erinra om behovet av skydd av ytterligare ca 600700 hektar skogsmark, som utgör den areal och de områden med höga naturvärden som
Länsstyrelsen bedömt behöver skyddas och som man tidigare även har framfört till
Naturvårdsverket.

Det skulle även medföra att skogsbruksplanen kan Natura 2000-anpassas i det s.k.
skogsbruksområdet. Det motsvarar också den förstärkta hänsyn som EU-kommissionen - i
skrivelse till föreningen Rädda Svartedalens Vildmark – anser att berörda svenska statliga
myndigheter utfäst skall gälla i denna del av Svartedalens naturreservat och Natura 2000område.
Begäran om samråd och en utvärdering av den skogliga verksamheten i reservatet
Med anledning av det pågående skogsbruket och de skador som drabbar natur- och friluftsliv
samt ekoturismverksamhet och arrendator i området begär föreningen att få träffa
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att diskutera dessa frågor för att försöka finna
lösningar på problemen.
Vi begär även att berörda myndigheter tar initiativ till en utvärdering av försäljningen av
reservatsmarken och vad den medfört för natur och friluftslivet och för turismen och annan
verksamhet i området.
Kungälv den 17 oktober 2012
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