
                                                                               

 

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark 

 

                                                                                           Vänersborgs Tingsrätt 

                                                                                            Mark- och miljödomstolen 

 

 

Yttrande över handlingar i mål M4942-20, M4971-20, 4973-20 ang. överklagande av 

Skogsstyrelsens samråd 2020-10-09, dnr 36315-2020 enligt föreläggande 2020-12-22. 

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark (hädanefter Föreningen) har i föreläggande från domstolen 

2020-12-22 fått möjlighet att lämna ett yttrande över bifogade handlingar senast 2021-01-15. 

Handlingarna rör Skogsstyrelsens yttrande 2020-12-17 i rubricerade mål och Mark- och 

miljödomstolens protokollshandling i beslut 2020-11-23 i dessa mål. 

 

Synpunkter på handlingarna 

Föreningen delar Mark- och miljödomstolens motiveringar och beslut i bilagda protokoll 2020-11-23 

angående inhibition och att avverkning av den skog som omfattas av anmälan skulle kunna ge upphov 

till irreversibla skador på miljön. Grunden är, som framförts i tidigare handlingar, otillräckligt 

artskydd för de fågel- och växtarter vi angivit och det är mycket positivt att Domstolen har beaktat 

dessa aspekter.   

Vi vill därför hänvisa till uppgifterna i våra tidigare handlingar i målen, att vi vidhåller våra tidigare 

yrkanden, men vill även åberopa kompletterande handlingar samt lämna några kommentarer till 

Skogsstyrelsens yttrande i målet (2020-12-17). 

Föreningen har i ärendet redan i samband med avverkningsanmälningarna kom till vår kännedom 

anlitat en expert på skogliga frågor och olika fågelarter knutna till skogsmiljöer, Christer Johansson, 

skogsansvarig i Birdlife Sverige. Han har vid upprepade tillfällen besökt området i ärendet och 

sammanställt en utredning, ”Utredning och bedömning av vissa särskilt skyddsvärda arter i Hålt, 

Svartedalen 2020-12-18 (se bilaga 1) Han är även delförfattare till ”Tjädern – en 

kunskapssammanställning” och har drygt 12 års erfarenhet av tjäderinventering tillsammans med 

Janne Hallenberg. Hans utredning berör tjäder och järpe och innehåller både riskbedömning vid 

avverkning, skyddsvärda delar samt övriga hänsynstaganden. 

Vi vill även hänvisa till en skogsinventering som berör naturvärden och bedömningar av f.d. 

kronoparkerna Hålt och Grandalen; Skogsinventering i Svartedalen – noteringar & 

naturvärdesbedömningar i f.d. kronoparkerna Hålt och Grandalen, utförd 2001 av MN 

Naturdokumenta (bilaga 2). I den framgår följande på sid 17:  ”Observationer av tjäder har gjorts och 

ett stort antal tjäderspillningar har noterats. Dessa har hittats spridda över större delen av området 



vilket tyder på förekomst av en livskraftig tjäderstam. Även spillkråka har regelbundet observerats vid 

besöken i området liksom enstaka observation av gröngöling och duvhök (rödlistad som NT). 

Uppgifter finns om fynd av spillning efter järpe, en art med särskilt skyddsvärde (Thomas Liebig, 

muntligt). Vid Nordån förekommer vintertid strömstare och här häckar även forsärla” (se sid 17 i 

rapporten samt karta över tjäderförekomst). Vi vill även nämna att föreningen vid flera tillfällen, i 

skrivelser till Sveaskog och även vid fältbesök med representanter för bolaget framfört uppgifter om 

förekomst av särskilt skyddsvärda fågelarter, bl.a. tjäder, i området, vilket Sveaskog vid tillfälle även 

bekräftat. 

Vid kontakt med Thomas Liebig i januari 2021 bekräftar han förekomst av tjäder, järpe, spillkråka och 

orre i området. Thomas är biologilärare och ornitolog och är väl förtrogen med naturvärden i f.d. 

kronoparken Hålt sedan många år och forskar på dag- och nattfjärilar i området. Han stötte tjäder vid 

två tillfällen i området under 2020 och hade flera lokaler med tjäderspillning. Han meddelade även att 

den rödlistade knäroten troligen kan finns i de partier i området med lång skoglig kontinuitet och är 

känslig för skogliga åtgärder (T. Liebig muntligt 2021). Kärlväxter är inte inventerade i Hålt och bör 

därför inventeras under sommaren 2021.  

Föreningen anser att Skogsstyrelsens yttrande till domstolen även denna gång ger en bild av 

otillräcklig kunskap om de särskilt skyddsvärda arternas förekomst specifikt i området eller så har man 

bortsett från föreningens uppgifter om arterna, eller valt att tona ned dessa uppgifter och hänvisa till 

förekomst av lämpliga habitat utanför de avverkningsanmälda områdena. Artskyddet, hänsynen till 

arterna och deras särskilda livsmiljöer i området är otillräckligt beaktade och försiktighetsprincipen 

har knappast tillämpats i detta fall.  

 

Kungälv den 12 januari 2021 

 

Kåre Ström 

Ordförande i Rädda Svartedalen 

Tvetgatan 277 

442 33 Kungälv 

Tel: 0707-723204, e-post: karestrom@telia.com  

 

Stig Johannesson 

Sekreterare i Rädda Svartedalens vildmark 

Munkegärdegatan 355 

44241 Kungälv 

Tel: 0763-464515 e-post: stig.johannesson@outlook.com 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1. Johansson, C. 2020. Utredning och bedömning av vissa särskilt skyddsvärda arter i f.d. 

kronoparken Hålt, Mällby 1:1, Svartedalen 2020-01-12. Rapport till Rädda Svartedalens Vildmark. 

 

Bilaga 2. MN Naturdokumenta, 2001. Skogsinventering i Svartedalen – noteringar & 

naturvärdesbedömningar i f.d. kronoparkerna Hålt och Grandalen. Rapport till Föreningen Rädda 
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