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Till alla stödjande föreningar och enskilda medlemmar 
 
Det gångna året har varit ett intensivt och innehållsrikt år i Svartedalen med engagemang i flera 
stora frågor; bl.a. Stenungsunds kommuns planer på en reglering av Ålevatten, 
Hensbackastiftelsens planer på omfattande avverkningar vid Gårdsjön, Sveaskogs fortsatta 
utförsäljningar av skyddsvärd skogsmark samt flera planerade avverkningar och höjda arrenden 
av den nye markägaren Våge Svensson, som köpte ca 2000 hektar av Skogssällskapet i 
Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område. 
Föreningen har även agerat för att Länsstyrelsen och Naturvårdsverket måste lösa in mer 
skyddsvärd skogsmark i reservatet, eftersom Skogssällskapet strax innan utförsäljningen ersatte 
den gällande skogsbruksplanen med en ny skogsbruksplan med en betydligt lägre hänsynsnivå, 
endast 6 % mot ca 17 % hänsynsnivå i den av Skogsstyrelsen utarbetade och Natura 2000-
anpassade skogsbruksplanen. Vi har hävdat att det är den Natura 2000-anpassade 
skogsbruksplanen som gäller, vilket även framgår av uppgifter från EU-kommissionen. 
Glädjande nog avvisade Miljödomstolen Stenungsunds ansökan om tillstånd att reglera Ålevatten 
och Håltesjön, vilket innebär att kommunen får söka andra alternativ till reservvattentäkt. Bland 
domstolens beslutsmotiveringar angavs bl.a. starka bevarandeintressen, natur- och friluftsliv av 
riksintresse, samt berörda Natura 2000-värden. 
 
Rädda Svartedalen har även agerat och motsatt sig Hensbackastiftelsens stora planerade 
avverkning av värdefull naturskog mellan Gårdsjön och Lysevatten, där föreningen vid 
inventeringar funnit ett stort antal rödlistade arter och signalarter. Frågan om ytterligare skydd av 
värdefull skogmark i Svartedalens naturreservat har även blivit föremål för utredning av 
Naturvårdsverket, vilket innebär att man avvaktar handläggningen av planerade 
skogsavverkningar i reservatet tills frågan om ytterligare reservatsskydd slutligt har 
färdigbehandlats. Föreningens inventeringar och nya stora naturvårdsutredning, den 
landskapsekologiska analysen, kommer uppenbart att ha stor tyngd i detta sammanhang. 
 
Bland ytterligare större frågor och problemkomplex, där föreningen agerat är bristande 
vägunderhåll och snöröjning i stora delar av reservatet samt planer på vindkraftsparker i direkt 
anslutning till Svartedalens naturreservat. Trots protester från föreningen beslutade 
kommunfullmäktige i Kungälv att anta en vindkraftsplan med vindkraftsparker vid Dalen och 
Örevattenåsen, där det finns flera skyddsvärda Natura 2000-arter. I likhet med tidigare år 
kommer vi att även fortsätta vår verksamhet med inventeringar och fältarbeten, guidade 
exkursioner, informations- och opinionsarbete för att skydda och utveckla natur- frilufts- och 
kulturvärden i Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område. Det gäller även fortsatt 
bevakning av avverkningar, olika frågor som rör friluftslivet, jakten, torp- och stigrestaurering, 
vägfrågor m.m. i samarbete med berörda myndigheter, kommuner, markägare och övriga aktörer. 
 
Vi vill tacka för allt stöd och intresse som visats från Er sida för föreningens verksamhet under 
de gångna åren. Svartedalen behöver fortsatt Ert stöd, Plusgiro 110 08 82-8. 
 
För Rädda Svartedalen 
 
Kåre Ström                       Bertil Olsson                  Stig-Erik Johannesson 
Ordförande                       Kassör                            Sekreterare 


	Rädda Svartedalens Vildmark 2011-02-10

