Rädda Svartedalens Vildmark

Till Kungälvs kommun
Kommunstyrelsen

Betr. Skogssällskapets utförsäljning av naturreservat och Natura 2000-områden i
Kungälvs kommun; en begäran om att kommunen förvärvar vissa skyddsvärda
markområden med stöd av den kommunala förköpslagen
Vi från föreningen Rädda Svartedalens Vildmark ser med stor oro på att Stiftelsen
Skogssällskapet har för avsikt att sälja ut ca 2000 hektar värdefull skogsmark på öppna
marknaden, till en av de privata köpare som lämnat anbud på fastigheten. Enligt uppgift finns
en privat köpare och förslaget på köpare kommer upp i Skogssällskapets styrelse för slutlig
behandling nu på fredag den 4 december 2009.
Berörda kommuner, Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund har enligt lag s.k. förköpsrätt till
den mark som ligger i kommunen. Det aktuella skogsområdet i Svartedalen berör dessa tre
kommuner. Marken utgör riksintresse för natur- och friluftsliv och utgör naturreservat och
Natura 2000-område. Flera delar som är aktuella för försäljning utgör särskilt värdefulla
skogsbestånd (gammal skog, tjäderskog, rikligt med skyddsvärda lavar och mossor, flera
rödlistade arter m.m.).
Svartedalens naturreservat och Natura 2000- område utgör ett av Västsveriges största och
mest välbesökta naturreservat och vildmarksområde med omfattande natur- och
friluftsvärden. Nu riskerar mer än hälften av detta reservat att säljas ut på den öppna
marknaden. Löften om att sköta skogsmarken i reservatet och ta hänsyn till natur och
friluftsliv är inte juridiskt bindande och vår erfarenhet av tidigare utförsäljningar av offentligt
ägd mark (t.ex. Raneboområdet i slutet av 1990-talet) leder till ökade avverkningar, styckning
av fastigheter och vidareförsäljningar.
Det kan vara viktigt att påpeka att Skogssällskapet fick förvärva det nu aktuella området
förmånligt i slutet av 1990-talet för att tillsammans med stat och berörda kommuner förhindra
att området styckades upp och såldes ut på den öppna marknaden. Berörda kommuner,
Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund samt Göteborg bidrog aktivt vid detta tillfälle till att
finna en för alla parter godtagbar lösning och säkerställa detta värdefulla och skyddsvärda
vildmarksområde som naturreservat, vilket också förtjänstfullt ägde rum. Det vi som vi nu ser
hända genom Skogssällskapets agerande är att stora delar av det som uppnåddes genom
markförsäljningen till stiftelsen håller på att gå om intet och vi riskerar att hamna i en sämre
situation än vad som gällde 1996. Även mark som kommunen tidigare betalt
intrångsersättning för innefattas i köpet.
Skogssällskapet har inte velat avvakta en stor naturutredning som håller på att färdigställas av
Rädda Svartedalen (en landskapsekologisk analys), där det framkommit en väsentligt ökad
kunskap om natur- och friluftsvärden (flera nya rödlistade arter m.m.). I analysen visas även
på de omfattande negativa konsekvenser en försäljning av marken kan få. Rädda Svartedalens
Vildmark har erbjudit sig att för stiftelsens styrelse presentera preliminära resultat av

utredningen men har nekats av stiftelsens ordförande. Skogssällskapet har inte heller i sin
verksamhet eller i samband med försäljningen beaktat den högre hänsynsnivå och de krav
som statliga myndigheter ställer för att uppnå god bevarandestatus för berörda Natura 2000arter och deras livsmiljöer.

Stiftelsen Skogssällskapets stadgar ålägger stiftelsen ett stort ansvar för allmänna och ideella
intressen, samverkan med kommuner, staten, naturvårdföreningar och andra ideella
organisationer (se bilagda utdrag ur stiftelsens stadgar). Vi har därför vädjat till såväl
Skogssällskapet som staten att ta sitt ansvar för området och hitta en acceptabel lösning för
alla inblandade parter, men även berörda kommuner måste ta sitt ansvar. Även Rädda
Svartedalens Vildmark vill medverka till en sådan lösning och kan bidra med ny kunskap om
natur- och friluftsvärden i området.
Rädda Svartedalens Vildmark har i skrivelse till Kungälvs kommunstyrelse 2009-09-28
uppmärksammat kommunen på utförsäljningen och dess konsekvenser och tidigare vädjat till
kommunen att ta sitt ansvar för att säkerställa naturvärden och tillsamman med övriga berörda
parter hitta en acceptabel lösning för området, men har ännu inte fått svar på skrivelsen.
Föreningen Rädda Svartedalen vill därför åter vädja till Kungälvs kommun att agera så att en
utförsäljning av Skogssällskapets mark i Svartedalens naturreservat ej sker på den öppna
marknaden genom att använda sig utav den kommunala förköpslagen för att säkerställa
särskilt skyddsvärda skogsbestånd i naturreservatet. Vilka områden som kan beröras bör ske i
samverkan med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.
Vi begär skriftligt svar på vår skrivelse.
Kungälv den 30 november 2009
Kåre Ström
Ordförande i Rädda Svartedalen
Tvetgatan 277
442 33 Kungälv
Bilägges:
Utdrag från stiftelsen Skogssällskapets stadgar

Stadgar för Stiftelsen Skogssällskapet
Av Kungl. Maj:t 1972-03-10 fastställda stadgar att gälla fr o m 1972-10-01.
Ändringar införda enligt beslut av länsstyrelsen Västra Götaland 2002-09-05.
§ 1.
Skogssällskapet är en ideell stiftelse med allmännyttiga syften.
§ 2.
Skogssällskapets ändamål är att främja skogshushållningen och naturvården.
§ 3.
På skogshushållningens område skall Skogssällskapet medverka till att mark med otillfredsställande produktion,
som är för skogsbruk avsedd och tjänlig, blir för detta ändamål tillvaratagen och att splittrade ägor sammanföres
till brukningsdugliga enheter.
Jämväl må sällskapet taga initiativ till och stödja skoglig forskning och utveckling.
§ 4.
På naturvårdens område skall Skogssällskapet medverka till att naturens egenart och landskapets skönhet
bevaras och framhäves.
För likartade ändamål må sällskapet kunna anslå medel ävensom förvärva eller arrendera områden med märklig
eller för landskapets karaktär värdefull växtlighet.
Jämväl må sällskapet åtaga sig eller medverka i vården och förvaltningen av naturminnen, reservat och liknande
skyddsobjekt samt bistå kommuner, stiftelser och andra i strävanden att åt allmänheten bevara för friluftslivet
värdefulla uppehålls- och strövområden.
Sällskapet får också taga initiativ till och stödja forskning och utveckling inom naturvård.
§ 5.
I all sin verksamhet skall Skogssällskapet eftersträva samarbete med myndigheter och sammanslutningar inom
respektive verksamhetsområden. Det förutsättes att de norrländska intressena blir vederbörligen beaktade inom
de verksamhetsområden som beskrivs i §§ 3 och 4.
§ 6.
Skogssällskapets angelägenheter skall handhavas av en styrelse om minst sju och högst nio ledamöter.
Skogs- och Lantbruksakademien
En länsstyrelse med säte i Norrland
Svenska Naturskyddsföreningen
Göteborgs kommun
Svenska Kommunförbundet
utser envar en ledamot och en suppleant för tre räkenskapsår i sänder. Avgår sålunda utsedd ledamot eller
suppleant under mandattiden utses annan för återstående tid.

Styrelsen antager för normalt sex räkenskapsår i sänder verkställande direktör, som är självskriven ledamot av
styrelsen och tillika föredragande.
Styrelsen äger att för högst tre räkenskapsår i sänder utse ytterligare högst tre ledamöter jämte suppleanter, som
styrelsen finner för uppdraget särskilt lämpliga.
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§ 7.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för tre räkenskapsår i sänder. Styrelsen sammanträder
på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören.
Styrelsen är beslutsför när minst fem av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. För ändring av Skogssällskapets ändamål i § 2 kräves dock antingen
godkännande på ett sammanträde av enhällig styrelse eller godkännande på två sammanträden med minst en
månads mellanrum av minst två tredjedelar av samtliga styrelseledamöter. Vid styrelsens sammanträden föres
protokoll, som justeras i den ordning styrelsen bestämmer.
Skogssällskapets firma tecknas av var för sig verkställande direktören och den eller de av styrelsens ledamöter
som styrelsen därtill utser.
§ 8.
Styrelsens ledamöter åtnjuter vid deltagande i sammanträden, exkursioner och andra resor i Skogssällskapets
ärenden ersättning för faktiska kostnader.
§ 9.
Räkenskaperna avslutas per 31 augusti. De skall jämte bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse stå till
revisorernas förfogande senast den 31 december.
§ 10.
Styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper skall granskas av två revisorer. Revisorerna utses för två år i
sänder, den ene av länsstyrelsen, den andre av Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Den av
handelskammaren utsedde revisorn skall vara auktoriserad.
Revisionsberättelse upptagande till - eller avstyrkande av ansvarsfrihet skall senast den 15 februari avges till
länsstyrelsen och Skogssällskapets styrelse. Om revisionsberättelsen ger anledning därtill skall styrelsen senast
den 1 juli till länsstyrelsen avge förklaringar.
§ 11.
I län där skogsallmänningsfond finns, tillkommen för eller annars avsedd att inom länet främja de syften som
tillagts sällskapet, skall beslutanderätten om fondens användning utövas av Skogssällskapets styrelse efter
samråd med vederbörande landshövding, länsjägmästare och lantbruksdirektör.
§ 12.
Skogssällskapet skall stå under länsstyrelsens tillsyn.
§ 13.
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av länsstyrelsen.

