Miljödepartementet
Naturvårdsverket

Hemställan om skydd av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd i Svartedalen
genom att bilda naturreservat eller intrångsersättning för delar av
området
Inledning
Rädda Svartedalens vildmark utgör en samlande förening för en rad natur-, fiske-, och
friluftsföreningar i delar av Svartedalen. Föreningen bildades 1996 och har till uppgift enligt
stadgarna att beakta natur- kultur- och friluftsintressen i Svartedalens f.d.
kronoparksområden. F.d. kronoparken Hålt i Spekeröd i Stenungsunds kommun har tidigare
ingått som en del av statens skogar i Svartedalen. Med anledning av nyligen inkomna
avverkningsanmälningar i detta område hemställer föreningen om att kronoparksområdet
pekas ut som Natura 2000-område och om bildande av naturreservat i området enligt EU:s
fågeldirektiv samt enligt artskyddsförordningen. Pågående avverkningsanmälningar stoppas
för att inventera särskilt skyddsvärda EU-arter och rödlistade arter.
-

Föreningen Rädda Svartedalens vildmark har vid upprepade tidigare tillfällen
uppmärksammat Sveaskog och Länsstyrelsen på områdets dokumenterat höga naturoch friluftsvärden och begärt att området skulle bli ett naturreservat ( skrivelser till
dessa 2000-09-02, 2000-10-01, 2001-02-28, 2001-09-30, 2008-11-28, 2013-06-19
samt 2013-11-07) Förutom av Skogsstyrelsen avsatta nyckelbiotoper i området hade
Sveaskog avsatt en betydande areal av motsvarande frivilligt skydd i kronoparken
Hålt före försäljningen, 25 % NO och 26 % skog äldre än 120 år, men där en stor andel
skyddad areal togs bort strax innan försäljningen vid antagandet av en ny
skogsbruksplan.

-

Se bilaga 2 som visar det avsatta skyddet november 2013 och hur det minskat inför
försäljningen 2018

-

2018-06-28 Skrivelser med begäran om Begäran om att Sveaskog avvaktar med
utförsäljning av f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd för inventering och utredning om
skydd av området genom naturreservat. Till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västra
Götaland, Naturvårdsverket, Regeringskansliet och Sveaskog

-

2020-09-10 Hemställan om att peka ut f.d. kronoparken Hålt i Spekeröd i Svartedalen
till Natura 2000 - område och bilda naturreservat i området, Till Länsstyrelsen och
skogsstyrelsen i Västra Götaland. Kopia till Naturvårdsverket och Regeringskansliet

-

2020-11-02 Svar på vår hemställan från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

-

2020-11-10 Överklagan av Skogsstyrelsens samrådsbeslut 2020-10-13 (A36339-2020)
samt 2020-10-27 (A36315-2020 och A36337-2020) ang. avverkningsanmälningar
på fastigheten Mällby 1:1 i Svartedalen i Stenungsunds kommun.
Till Mark och Miljödomstolen i Vänersborg.

-

2020-11-23 Protokoll från Mark & miljödomstolen, Beslut: Mark och miljödomstolen
förbjuder intill annat har beslutats anmäld åtgärd i form av skogsavverkning inom
aktuella omrtåden på fastigheten Stenungsund Mällby 1:1.

Yrkande 1) Föreningen yrkar att kronoparksområdet pekas ut som Natura 2000-område och

om bildande av naturreservat i området enligt EU:s fågeldirektiv samt enligt
artskyddsförordningen. Så att området bildar ett större skyddat område tillsammans med
det angränsande Svartedalen. Kronoparken Hålt utgör ett viktigt komplement till det
befintliga naturreservatet och Natura 2000-områden i Svartedalen (SE520142, SE0520166)
vad gäller vissa utpekade särskilt skyddsvärda fågelarter i Natura 2000-området, bl.a. tjäder,
järpe, orre och sparvuggla, samt särskilt skyddsvärda livsmiljöer enligt habitatdirektivet.
Dessutom förekommer en rad rödlistade och särskilt skyddsvärda moss- och lavarter samt
växter, bl.a. hedjohannesört.

Yrkande: 2) Skydda utvalda delområden genom intrångsersättning.

Motiveringar som förstärker vikten av att skydda ovanstående områden.
1) Sverige får formell kritik från EU-kommissionen för sitt arbete med Natura 2000områdena. ”Kommissionen ber Lettland och Sverige att respektera sina skyldigheter
enligt EU:s bestämmelser för bevarandet av livsmiljöer och skyddade arter inom
Natura 2000-nätverket, enligt Art- och habitatdirektivet”, skriver kommissionen.
https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/kommissionen-kritiserar-sverige-for-natura-2000
2) EU- Kommissionen har identifierat brister i det svenska Natura 2000-nätverket och har bett de svenska
myndigheterna att åtgärda dem, sa en officiell EU-källa med insyn i processen. Områdena ska täcka in
olika skyddsvärda naturtyper och syftet är att få medlemsstaterna i EU att ta sitt ansvar för att skydda den
biologiska mångfalden

3) Biologisk mångfald i EU

Europeiska kommissionen har tagit fram en strategi för hur EU ska kunna nå de globala målen
inom Konventionen om biologisk mångfald, CBD. Naturvårdsverket stödjer arbetet med att
genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald på många sätt.
De sex målen i EU:s strategi för biologisk mångfald är:
Genomföra EU:s Fågel- samt Art- och habitatdirektiv fullt ut






Bevara och återställa ekosystem och ekosystemtjänster
Öka jord- och skogsbrukets bidrag till bevarande och förbättring av den biologiska
mångfalden
Säkerställa hållbar användning av fiskeresurserna
Bekämpa invasiva främmande arter
Bidra till att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå
Alla EU-länders miljöministrar står bakom strategin
4) Miljökvalitetsmålet Levande skogar kommer inte att nås med befintliga och beslutade
Styrmedel och åtgärder.
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