Rädda Svartedalens Vildmark
C/o Kåre Ström
Tvetgatan 277
442 33 Kungälv

Till Länsstyrelsen i Västra Götaland

Begäran om skydd av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd med anledning av
avverkningsanmälan av värdefull skog på Brattås 1:1, ägare Sveaskog
Sveaskog har lämnat in en avverkningsanmälan på 6,2 hektar skog på fastigheten Brattås 1:1.
Spekeröd Ucklum. Fastigheten ligger inom f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd (bilaga 1)
Avverkningsanmälan
Anmälan berör ett stort område av naturskogskaraktär med omväxlande hällmarkspartier med
äldre tallar med blåbärsris och ljung samt äldre grandominerad blandskog och våtmarker. I
öster gränsar området till en djupt nedskuren bäckravin. I Hålt finns västlig taiga och
utvecklingsmark från naturvårdssynpunkt. Området ligger inom riksintresse för naturvård och
friluftsliv och gränsar direkt till Svartedalens Natura 2000-områden. Det finns fornlämningar i
området
Det aktuella avverkningsområdet är även tänkt att markberedas.
Vi besök på platsen 2013-06-18 framgick av bl.a. snitsling att mycket ringa hänsyn tagits till
naturvärden i anmälan, vilket t.ex. gäller skyddszon till vattendrag och våtmarker. I området
har bl.a. påträffats EU-arterna järpe, spillkråka och tjäder, fågelarter som pekats ut som särsikt
skyddsvärda i Svartedalens Natura 2000-område. Det finns en stor sammanhängande
tjäderpopulation i området från Hålts kronopark till Björndalen i Svartedalens Natura 2000område.
Tidigare utredningar samt skrivelser med begäran om skydd
I Länsstyrelsens redovisning av förslag till natur- och friluftsreservat inom uppdraget
Tätortsnära Natur i Göteborg med omgivande kommuner listas ett antal områden inom de
berörda kommunerna. Länsstyrelsen och Stenungsunds kommun har bl.a. föreslagit att f.d.
kronoparken Hålt i Spekeröd skall ingå som ett skyddat tätortsnära reservat.
Förslaget grundas till stor del på en landskapsekologisk analys, en inventering och
naturvärdesbedömning som MN Naturdokumenta utförde 2001 på uppdrag av Rädda
Svartedalens Vildmark (bilaga 2). I denna rapport, Skogsinventering i Svartedalen –
noteringar & naturvärdesbedömningar i f.d. kronoparkerna Hålt och Grandalen redovisas
skogslandskapets karaktär, frilufts- och kulturvärden, rödlistade arter och arter i övrigt av
särskilt naturvårdsintresse samt en naturvärdesbedömning. Rädda Svartedalen ser mycket
positivt på att den tidigare kronoparken föreslagits av Stenungsunds kommun och

Länsstyrelsen som ett tätortsnära skyddsvärt naturområde. Bland särskilt skyddsvärda arter i
f.d. kronoparken kan nämnas förekomst av bl.a. berguv, tjäder, sångsvan, hedjohannesört,
linnea, strandlummer, kambräken rävticka, kattfotslav, grov fjädermossa, havstulpanlav,
mussellav, fällmossa, purpurmylia och skuggmossa (Nilsson M 2001).
Vid kontakt med och skrivelser till Länsstyrelsen, bl.a. en skrivelse 2005-02-06, framgår
områdets betydelse från natur- och friluftssynpunkt (bilaga 3). Det framgår även av
Länsstyrelsens egen rapport, Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen, Länsstyrelsen
rapport 2003:5, där detta område prioriterats för tätortsnära reservatsskydd. Föreningen delar
helt denna uppfattning och har vid flera tillfällen uppmärksammat Länsstyrelsen på områdets
stora natur och friluftsvärden. Vi har också fått information om att Länsstyrelsen arbetat på att
området skall skyddas och länkas ihop med övriga skyddsvärda områden. Hålt utgör en
värdefull del och länk för fler arter till Svartedalens reservat och Natura 2000-områden.
Förutom de naturvärden som utpekas för respektive kronparksområden i MN
Naturdokumentas rapport skulle ett skydd av dessa båda kronoparker komplettera och
försträka de värden som finns i det anslutande Svartedalens naturreservat. De gäller både på
artbevarandenivå, t.ex. vad gäller tjäder , järpe och sparvuggla, men även långsiktigt för att
stärka naturvärden på landskapsnivå samt för friluftslivet i denna region. De fyller även väl
kriterierna för att utgöra lämpliga objekt inom ramen för projektet Tätortsnära natur. Vi vill
också erinra om Sveriges och statens ansvar att uppnå målet på 17 % skyddad areal enligt
Nagoyaöverenskommelsen.

Begäran om avverkningsstopp och skydd av f.d. kronoparken Hålt
Avverkningsanmälan har åter aktualiserats frågan om skydd av kronoparken Hålt.
Avverkningen bör därför stoppas och frågan om snarast reservatsskydd utredas. Av Rädda
Svartedalens utredning, gjord av MN Naturdokumenta 2001 framgår vilka värden som fanns
för drygt 10 år sedan inom området. Idag är skogen äldre och torde innehålla en än större
biologisk mångfald (fler arter, äldre träd etc) än för ca 10 år sedan. Det finns även stora
värden för friluftslivet och fornlämningar i Hålt. Området ligger inom riksintresse för natur
och friluftsliv och gränser direkt till Natura 2000 – område i Svartedalen.
Kungälv den 19 juni 2013
Kåre Ström
Ordförande i Rädda Svartedalens Vildmark
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Svar emotses.
Bilaga 1. Avverkningsanmälan Brattås 1:1, Sveaskog, A 18565-2013 till Skogsstyrelsen.
Bilaga 2. Michael Nilson, MN Naturdokumenta, Skogsinventering i Svartedalen – noteringar
& naturvärdesbedömning i f.d. kronoparkerna Hålt och Grandalen (har även tidigare skickats
till Länsstyrelsen) (digitalt utdrag ur rapporten).

Bilaga 3. Skrivelse 2005-02-06 till Länsstyrelsen och till Sveaskog, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län.

