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Synpunkter på samrådsunderlag för planerad 400 Kv-ledning Skogsäter – Stenkullen, 
utredningsområden för olika alternativa ledningsdragningar 
 
Svenska Kraftnät har kallat till samrådsmöte ang. planerad 400 Kv växelströmsledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen i Västra Götaland. Ledningen skulle innebära en förstärkning av 
stamnätet söderut i länet. I samrådsunderlaget presenteras olika alternativ för 
ledningsdragningen. Samrådsunderlaget utgörs av en förstudie, januari 2013, ett s.k. underlag 
för samråd enligt 6 kap. miljöbalken. 
 
Föreningen Rädda Svartedalens vildmark har denna dag uppmärksammats på samrådsmötet, 
men har inte blivit kallad till planerat samrådsmöte om två dagar i Lilla Edet, tisdagen den 5 
februari 2013. Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark består enligt stadgarna av olika 
natur- kultur-, friluftsföreningar samt jakt- och fiskeorganisationer med intresse och 
verksamhet i Svartedalen. För närvarande består föreningen av ett 20-tal olika 
medlemsföreningar, som bevakar olika natur- kultur och friluftsintressen i Svartedalens 
naturreservat och Natura 2000-områden. 
 
Vi vill redan i detta stadium framhålla att det västra alternativet i dragningen söder om vägen 
mellan Västerlanda kyrka och Ucklums kyrka är helt oacceptabelt från natur- och 
friluftssynpunkt och berör stora n med mycket höga natur- och friluftsvärden. 
Ledningsdragningen går dessutom – enligt utskickad kartskiss över eller strax intill ett av 
regionens största och mest värdefulla fågelområden, som ligger vid Västergård och 
Stendammen. Det berör Natura 2000-område och Natura 2000-arter för en lång rad särskilt 
utpekade och skyddsvärda fågelarter, bl.a. häcknings- och spelplats för orre och tjäder, 
häckande trana, sparvuggla, pärluggla, fiskgjuse och spillkråka. Ytterligare arter är rödlistade 
enligt artskyddsförordningen. Området utgör dessutom ett av Svartedalens mest populära och 
välbesökta utflyktsmål. Det västra ledningsförslaget är helt oförenligt med syftet med Natura 
2000 – skyddet i området och skulle innebära en betydande negativ påverkan på berörda 



rödlistade arter samt Natura 2000-arter och deras livsmiljöer samt även påverka områdets 
upplevelse- och rekreationsvärden på ett betydande sätt. Längre söderut i östra Svartedalen 
berörs även ett antal känsliga Natura 2000-arter, bl.a. vissa rovfågelarter. 
 
Föreningen Rädda Svartedalen Vildmark vill fortsättningsvis kunna få del av 
samrådsunderlaget i ärendet och även bli kallade för att kunna delta och få information på 
utlysta samrådsmöten. 
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