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Kungälv 2016-01-28

Föreningen Rädda Svartedalens svar på frågor beträffande tillämpningen
av FSC:s skogsbruksstandard, Svartedalen Västra Götaland.
Inledning och bakgrund
Här återkommer vi med kompletteringar på vårt tidigare översända material enligt begäran.
Vi har även klippt in adekvata avsnitt från FSC:s egna riktlinjer eller policy för jämförelsens
skull.
Bakgrund – FSC:s begäran om svar och förtydliganden:
- 1)slutavverkning och skada på biotopskydd (bekräftat av SS på plats): vad är avsteget mot
FSC-standarden? Vi behöver få beslutet för biotopskyddet samt uppgift på när och exakt var
skadan har skett (koordinater eller karta)
-2) återplantering i vissa fall med främmande trädslag, lärk: vad är avsteget mot FSCstandarden?
- 3)avverkning utan dialog och information till berörda föreningar, trots begäran: vilka
avverkningar gäller detta och när har avverkningarna skett?
-4) avverkning som skett vid publika platser och leder med negativ påverkan: vad är avsteget
mot FSC-standarden och när och var har avverkningarna skett?

Fråga 1
- avverkning utan dialog och information till berörda föreningar, trots begäran: vilka
avverkningar gäller detta och när har avverkningarna skett?
Samråd enligt FSC-skogsbruk (8)
FSC-skogsbrukaren ska ha rutiner så att enskilda personer och grupper som kan påverkas av
skogsbruket också får information i förväg. Vid slutavverkningar i områden som har särskild
betydelse för till exempel rekreation, kultur eller lokal ekonomi, ska de som visat intresse
bjudas in till samråd. Inbjudan ska vara skriftlig och innehålla en karta med översiktlig
beskrivning av planerade åtgärder. Mer omfattande krav ställs på FSC-skogsägare som har
över 1 000 hektar mark.
Föreningens - allmänna synpunkter och Natura 2000-aspekter
Vi har låtit utföra och även själva gjort ett antal naturvårdsinventeringar och
utredningsrapporter genom åren som berör natur- kultur- och friluftsvärden samt rättsliga
aspekter med utgångspunkt från att området utgör naturreservat och Natura 2000-område med
skötselplan och bevarandeplan. Områden har fått reservatskydd på olika sätt, genom
naturreservat, intrångsersättning och avtal. För att mildra påverkan på de områden där
skogsbruk får bedrivas och som ingår i de områden som har Natura 2000 status, så har vi till
såväl till statliga myndigheter som till berörda markägare och kommuner framfört våra
synpunkter utifrån gjorda inventeringar och utredningar ( främst MN Naturdokumenta 2010
Vad händer i Svartedalen? En översiktlig landskapsekologisk analys – öLEA
http://raddasvartedalen.se/rapporter/rapporter%202013-2014.html och 2013, http://raddasvartedalen.se/Dokument/EUf%C3%A5gl%20SVD%20Slutvers.pdf ).

Enligt Natura 2000 skall särskild hänsyn tas till utpekade berörda Natura 2000-arter. Det
gäller i än högre grad artskyddsförordningen där hänsyn skall tas till även andra fågelarter för
att undvika skada m.m på boplatser, spelplatser enligt §§ 4.2 och 4.4 i förordningen.
Kunskap om dessa arter krävs för att hänsyn skall kunna tas. Vad vi kan konstatera är att det
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överlag saknas aktuell kunskap om Natura 2000-värden (utpekade särskilt skyddsvärda
fågelarter) och andra naturvärden hos såväl berörda myndigheter som markägare).
Det gället t.ex. förekomsten av aktuella spelplatser för tjäder och revir för vissa andra Natura
2000-arter (bl.a. sparvuggla och pärluggla). Vi har i våra konsultutredningar konstaterat
förekomst av två tjäderpopulationer i naturreservatet, en stabil i den norra och centrala delen
av reservatet och en mindre population i den södra delen där flera avverkningar planerades
2014 och 2015. Risk bedömdes föreligga för barriärverkan och biotopfragmentering vid
avverkning i den södra delen. Vi har i skrivelser uppmärksammat såväl Skogsstyrelsen som
Länsstyrelsen och markägaren Våge Svensson på detta och föreslagit/begärt inventering av
tjäderspelplatser inom den del av Natura 2000-området där skogsbruk får bedrivas (se
skrivelser, biläggs). Detta framförde vi i samband med anmälan om 14 avverkningar av Våge
Svensson i området (se skrivelse i bilaga från Rädda Svartedalen, 2014-02-10 och 2014-1104) Länsstyrelsen har i sitt svar hänvisat till markägarens ansvar för kunskapen om Natura
2000- arterna och för kontakt med denne. Vi har inte fått respons hos markägaren varken på
dessa eller övriga synpunkter, som framförts både muntligt och skriftligt (se även nedan) De
aspekter som i ett FSC- perspektiv och skogsbruk särskilt måste uppmärksammas och beaktas
i Natura 2000-området framgår av bilaga, skrivelse 2014-02-10 till Skogsstyrelsen och
Länsstyrelsen).

Föreningens svar - berörda avverkningar och dialog (på fråga 1)
Mot bakgrund av nedanstående beskrivningar och svar anser vi att FSC:s standard inte har
följts vad gäller dialog, samråd information, återplantering, avverkning på publika platser som
medfört negativ påverkan. Avverkning har även skett i direkt anslutning till vatten vilket
också bedöms strida mot standarden.
1) Den 7 dec. 2014 skrev vi till markägaren Våge Svensson om vår önskan om en träff för
dialog och att lämna värdefull information inför att en ny skogsbruksplan tas fram. Ett möte
planerades till januari 2015 (se bilaga).
2 Den 15 januari 2015 tillkom ett möte på initiativ av Föreningen Rädda Svartedalen med
Lars Jacobsson från Skogssällskapet och Stefan Tollgren, SUSAB, konsult som hade
uppdraget att göra den nya skogsbruksplanen. (Våge Svensson deltog inte själv utan har
hänvisat till Skogssällskapet i ärendet). Vid mötet redovisade vår konsult, Michael Nilsson,
MN Naturdokumenta, en särskild analys av naturvärdesförhållandena i skogsbruksområdet.
Mötet upplevdes som positivt och Föreningen ombads även återkomma med förslag på
tänkbara projekt som skulle kunna bidra till större naturhänsyn och utveckling av den
biologiska mångfalden i området.
3 Den 12 februari 2015 skickade föreningen synpunkter till Våge Svensson och
Skogssällskapet synpunkter inför en ny kommande skogsbruksplan för det område där
skogsbruk får bedrivas, dvs. inom Våge Svenssons markinnehav i Svartedalens naturreservat
(se bilaga).
4 Den 16 juni 2015 skickade vi in en ny skrivelse för svar och efterlyste en reaktion och
dialog angående våra förslag på skogsbruksplanen, dvs på de på utvecklingsförslag och
hänsynstagande i den berörda delen av Svartedalens naturreservat (se bilaga). (även
upprepade påstötningar hos Skogssällskapet, Lars Jacobsson, som även vid flera tillfällen
lovade att återkomma i frågan, men utan resultat).

3

De avverkningar som enligt vår uppfattning har stridit mot FSC-policyn är följande:
¤ Lilla Gräsås, A106262-2010, vid ett gammalt torphemman med flera olika kulturhemman.
Avverkningen medförde körskador, skada på stenmurar, fägata, stig, jordkällare m.fl objekt.
Avverkningen skedde i ett populärt utflyktsmål, där föreningen och andra organisationer har
årliga exkursioner samt där det förekom Natura 2000-arter, tjäder, sparvuggla. Skadorna
uppmärksammades såväl i television (Rapport) och i Göteborgs-Posten och många människor
hörde av sig om hur illa det såg ut i reservatet. Se bifogad bild.

Lilla Gräsås – hygget vid torpruinen Lilla Gräsås i naturreservatet.
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Lilla Gräsås – körspår där det tidigare fanns en stig.

Lilla Gräsås. TV:s Rapport vid platsen, där fägata fanns innan avverkningen.
¤ Lindås, A106276-2010, vid ett gammalt torphemman och populärt utflyktsmål/rastplats.
Skador på kulturlämningar, väg, källa mfl. objekt samt avverkning ut angränsande våtmark
(sparvugglerevir). Återplantering har dessutom skett med lärk, vilket vi bedömer som
olämpligt – har inte förekommit naturligt i bestånd i området tidigare – och vi ser det som ett
”främmande” inslag i detta område, som omfattar ett sparvugglerevir där häckning tidigare
skett i ett gran- och lövskogsdominerat bestånd och i kanten på en våtmark, där avverkning
även ägde rum. Se bifogad bild.
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Avverkning vid Lindås vid torpruin och våtmark.

Lindås, avverkning vid kulturlämningar och vid våtmark.

¤ Avverkning A2588-2014, nedre Snäcksjön. Här skall en skyddszon mot vatten sparas enligt
anmälan. Vilken vi anser vara otillräcklig, se foto och bifogat exempel från skogsstyrelsen.

Snäcksjön ( Ytterligare 2 avverkningar A2589/A2593-2014 gränsar till detta område)
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¤ Avverkning A68398 -2014, här skall en skyddszon mot vatten sparas enligt anmälan. Vilken
vi anser vara obefintlig, se foto nedan

Några av ovanstående avverkningar ingår i de 14st. avverkningsanmälningar som inkommit i
början av 2014. Föreningen uppmärksammade dessa och skickade en skrivelse till
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen med synpunkter på anmälningarna 2014-02-10 (se bilaga)
Därefter har föreningen endast efter särskild begäran kunnat få en sammanställning över
avverkningsanmälningar av Skogsstyrelsen med nya avverkningsanmälningar. ( blå
markerade för 2015 på karta. Denna typ av handlingar får inte längre skickas digitalt enligt
personuppgiftslagen). Alltså har vi numera ingen möjlighet att i tid kunna följa, studera och
lämna synpunkter på avverkningsanmälningar, vilket vi anser är en uppenbar brist på
demokrati, insyn och transparens och särskilt när det gäller särskilt skyddsvärda områden som
Natura 2000, naturreservat och där skogsbruket är FSC- märkt.
Fråga 2
-Avverkning som skett vid publika platser med negativ påverkan: vad är avsteget mot
FSC-standarden och när och var har avverkningarna skett?
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FSC – standard princip 4 och 5
Ett ansvarfullt skogsbruk ger arbetstillfällen, gynnar den lokala ekonomin och är en
förutsättning för en levande landsbygd. Skogen kan även vara viktig för lokal
näringsverksamhet, t.ex. turism, jakt, bär- och svampplockning, täkt av hemslöjdsvirke, samt
fäboddrift. Genom ett ansvarfullt skogsbruk och/eller genom anpassningar av skogsskötseln
kan skogsbrukare stärka lokala näringsverksamheter.
Föreningens svar - avverkning vid publika platser med negativ påverkan
Avverkning vid publika platser har även i viss utsträckning berörts ovan (avverkningar vid
Lilla Gräsås, Lindås m.fl platser)
Exempel
Genom Svartedalen slingrar sig Bohusleden som hade 4500 besökare 1994, och har ökat
därefter. Skogen har årligen ca 120.000 besökare. Turister från hela världen vandrar på leden
för att uppleva och njuta av den vilda, tysta och vackra naturen. På några ställen har leden
hamnat i kalhyggen ( tex i samband med avverkningar vid Håltesjön och vid Grandalen) och
om markägaren haft dialog med skötselansvariga för leden så kanske man kunde ha
kompromissat ihop en bättre lösning, t.ex. sparat en trädridå närmast leden. Vi anser inte att
tillräcklig hänsyn har tagits till friluftslivet vid avverkningar mot bakgrund av FSC:s riktlinjer
ovan. Se nedanstående exempel från Bohusleden vid Grandalen
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Fråga 3
Slutavverkning och skada på biotopskydd (bekräftat av SS på plats): vad är avsteget
mot FSC-standarden? Vi behöver få beslutet för biotopskyddet samt uppgift på när och
exakt var skadan har skett (koordinater eller karta)
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FSC- standard – princip 6 (Miljöpåverkan)
Skogsbruket ska bevara den biologiska mångfalden och därtill knutna värden,
vattentillgångar, jordar, unika och känsliga ekosystem och naturtyper och därigenom
bibehålla de ekologiska funktionerna och skogens karaktär.

Föreningens svar - avverkning A68398 -2014
Vid besök med representant från Skogsstyrelsen efter avverkning uppfattade vi att området
var klassat som nyckelbiotop av representant från Skogsstyrelsen, vilket visade sig gälla ett
helt annat område som vi också besökte vid samma tillfälle. Det blev en förväxling av
området, därav förklaringen till vår rubricering av området som nyckelbiotop, vilket vi
beklagar och även att området skulle vara s.k. biotopskydd enligt lag.
En slutavverkning utan skyddsavstånd har dock gjorts i en bäckravin, där hänsyn skulle ha
tagits enligt anmälan om slutavverkning i området. Vi anser att området besatt
nyckelbiotopskaraktär innan avverkningen ägde rum (naturlig orörd bäckravin med förekomst
av fisk och omgiven av skuggande barr- och lövträd, bl.a. al, men har inte blivit klassad som
sådan av Skogsstyrelsen). En skyddande och naturlig trädridå utefter bäcken skulle ha lämnats
kvar, särskilt då hänsyn till detta framgår av avverkningsanmälan och mot FSC
skogsbruksstandard. Vi vill även framföra att både järpe och spillkråka, två Natura 2000-arter,
tidigare har observerats i detta område.
Fråga 4
Återplantering i vissa fall med främmande trädslag, lärk: vad är avsteget mot FSCstandarden?
Föreningens svar – avverkning vid Lindås A106276-2010
Återplantering har dessutom skett med lärk, vilket vi bedömer som olämpligt – har inte
förekommit naturligt i bestånd i området tidigare – och vi ser det som ett ”främmande” inslag
i detta område, som även omfattar ett sparvugglerevir där häckning tidigare skett i ett granoch lövskogsdominerat bestånd och i kanten på en våtmark, där avverkning även ägde rum.
Det är möjligen inget avsteg från FSC men risk finns att det kan påverka vissa särskilt
skyddsvärda och utpekade Natura 2000 arter och deras livsmiljöer negativt. Vad vi vet är att
det noterats sparvuggla och även spillkråka vid Lindås innan slutavverkning ägde rum där och
återplantering skedde med lärk. Förutsätts inte markägaren känna till viss förekomst av dessa
arter. (Se bifogad bild sid 3)
Övrig synpunkt från föreningen.
10. FSC std Hur hanteras kritik och klagomål?
FSC är ett öppet system och välkomnar synpunkter och klagomål.
Vi har fått telefonsamtal framförallt från skogssällskapets representant Gert-Åke Rindebäck
som skällt ut oss för att vi inkommit med klagomål, samt från ägaren Våge Svensson. En FSC
märkt skog skall väl klara en granskning vid behov!

Kåre Ström

Stig Johannessn

