Kansliets notering

Datum (åå-mm-dd)
2015-10-02

BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Klagomål på tillämpningen av FSC:s skogsbruksstandard
Du kan använda den här blanketten om du anser att en FSC-certifierad markägare bryter mot reglerna
i FSC:s skogsbruksstandard. Skicka blanketten till markägaren, certifieraren och gärna för kännedom
till Svenska FSC:s kansli, S:t Olofsgatan 18, 753 11 Uppsala eller info@fsc-sverige.org.
Uppgiftslämnare
Namn:

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark (ordf Kåre Ström)

E-post:

karestrom@telia.com; andolf@swipnet.se

Adress: Tvetgatan 277
Aktuell markägare och plats
Markägare:

Våge Svensson, Drottninggatan 5 252 21 Helsingborg

Datum för besök:

Flera, sedan jan 2015, ex 2015-08-18 med Skogstyr och 2015-09-26

Län:

O-län

Kommun:

Kungälv, Stenungsund och Lilla Edet

Övrig information:

Avser avverkning, gallring i naturreservat och Natura 2000-område. Rädda Svartedalens Vildmark är en ideell förening som verkar för naturvård, friluftsliv, ekoturism och kulturhistoria i området

Beskrivning händelsen du vill klaga på.

Du kan även bifoga en bilaga och bilder. Har du GPS-koordinater för aktuell händelse får du gärna lämna dem.

Anmälan till FSC
- slutavverkning och skada på biotopskydd (bekräftat av SS på plats)
- ett stort antal skogsavverkningar och gallringar inom ett och samma begränsade område i
Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område (påverkar åldersfördelning, bo- och
spelplatser för flera arter, t.ex ej inventerat och beaktat spelplatser för tjäder. Även avverkat
vid Mörtevatten, där vi tid. framfört uppgift och hänsynsbehov till SS och Skogssällsk om
tjäderförekomst)
- återplantering i vissa fall med främmande trädslag, lärk
- avverkning utan dialog och information till berörda föreningar, trots begäran
- avverkning som skett vid publika platser och leder med negativa effekter på friluftslivet (tex
vid Bohusleden (klagomål från olika besökare svamp- bärplockare och vandrare tex vid
Bohusleden)
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Telefon: 0303-249595

BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR
Beskrivning händelsen du vill klaga på - forts
Bakgrund och anmälan
Föreningen "Rädda Svartedalens Vildmark" bildades 1996 i samband med förestående utförsäljning
av Svartedalens kronopark. Rädda Svartedalens Vildmark består av ett 20 tal föreningar som verkar
för ett skydd av Svartedalens natur-, kultur- och friluftsvärden.
Hemsida raddasvartedalen.se
1999 bildades naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde, som samtidigt såldes till
Skogssällskapet. Området ingår i Natura 2000-området SE0520142. 2009 såldes innehavet till Våge
Svensson.

1)Avverkning vid vatten (biotopskydd mm, enligt ovan).
2) Information om avverkningar som berör rekreation och frilufts- och kulturmiljövärden i Svartedalen
naturreservat och Natura 2000-område*.
*Genom Svartedalen slingrar sig Bohusleden med 4500 besökare 1994 och har ökat. Skogen har
årligen ca 120.000 besökare. Turister från hela världen vandrar på leden och njuter av den vilda
tysta naturen. Svamp- och bärplockare, fiske, turridning, lägerverksamhet, orientering, turskidåkning,
skridsko, fågelskådning är förutom vandring några exempel på
aktiviteter.http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00000668/01/Exjobb_2005-8.pdf
Vi har gjort många inventeringar i området och lämnat kunskapsunderlag, sökt dialog med Våge
Svensson genom åren för att försöka minimera skadorna som uppkommer vid avverkningar. I slutet
av 2014 begärde vi att få till stånd ett möte och få lämna synpunkter på en ny skogsbruksplan som
skulle tas fram. Vi lämnade ett förslag 12/2 2015 och vi hade även ett möte 15 januari i år med Lars
Jacobsson från Skogssällskapet och Stefan Tollgren, SUSAB och redovisade våra synpunkter.
Trotts upprepade påstötningar har vi inte fått någon respons på våra förslag.
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Sedan årsskiftet 2014/2015 har Våge Svensson och Skogssällskapet (f.d. markägare, som sköter
skogsbruket för Våge Svensson) utfört ett stort antal skogsavverkningar i Svartedalens naturreservat
och Natura 2000-område. Vi har fått flera klagomål från både svenska och utländska besökare och
besökare vid våra guidningar m.fl har förfärats och upprörts över avverkningarnas stora antal och
karaktär i likhet med vår förening. Även Skogsstyrelsen har reagerat på vissa avverkningar och
avverkningsanmälningar (gemensamt besök i fält 2015-08-18), bl.a. kalavverkning vid bäck, våtmark
(biotopskydd), avverkning vid frekventerade leder (tex Bohusleden), i tjädermarker m.m.
Återplantering har skett med främmande trädslag, bl.a. vid gamla torpruiner. Vi har begärt
inventering av tjäderspelplatser i del av södra Svartedalen hos Länsstyrelsen utan gehör utan bara
hänvisning till kontakt med markägaren (har tidigare skrivit och framfört synpunkter på den nya
skogsbruksplanen och generellt på skogsbruket utan beaktande av våra synpunkter vad vi erfar
(skrivning bilägges).
Föreningen anser att Våge Svenssons skogsbruk i området inte är miljöanpassat och strider mot
bl.a. princip 6 hos FSC. Det rimmar inte med värnet av skogens mångfald och ekologiska processer
och vad som uttrycks av FSC om miljöanpassning. Artskyddsförordningen 4.2. och 4.4 har inte
beaktats (inventering, kunskap om och hänsyn till eventuella tjäderspelplatser). Avverkningarna
framgår av Skogsstyrelsens kartunderlag m.m (svårt att räkna upp här, kanske uppåt 30-40
avverkningsområden.

