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Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Naturavdelningen 
Martin Goblirsch 

Naturvårdshandläggare 
010-224 47 10

Våge Svensson 
vage.svensson@telia.com  
vage.svensson@comhem.se 

Skogsåtgärder inom Svartedalen i Kungälvs kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att inte driva ärendet vidare utan avslutar det härmed. 

Redogörelse för ärendet 
Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har uppmärksammat Länsstyrel-
sen på att det utförts skogsbruksåtgärder inom Svartedalens naturreservat 
som de anser strider mot FSC-standarden, bl.a. att främmande trädslag an-
vänts vid återplantering, att för lite träd sparats utmed vattendrag, att samråd 
inte hållits, att markskador uppstått och hänsyn till friluftsliv och kulturvär-
den inte tagits.  

Föreningen har även varit i kontakt med DNV GL Business Assurance Swe-
den AB, som arbetar med FSC-certifieringen. De har inte med säkerhet kun-
nat konstatera att en avvikelse från FSC-standarden skett, men denna be-
dömning beror till stor del på att markägaren inte längre är FSC-certifierad. 
DNV GL Business Assurance Sweden AB konstaterar att samråd borde ha 
hållits med tanke på områdets karaktär för att uppfylla FSC-standarden, vil-
ket inte gjorts. Återplantering med lärk är dock enligt DNV GL Business 
Assurance Sweden AB inte förbjudet enligt FSC-standarden. Certifieringen 
avslutades 2015-09-22.  

Skogssällskapet har förvaltat området på uppdrag av markägaren sedan 
2009. Enligt DNV GL Business Assurance Sweden AB är det tydligt i avta-
let mellan Skogssällskapet och markägaren att det är markägarens fulla an-
svar att följa FSC-standardens krav. 

Länsstyrelsen har varit i kontakt med markägaren, via dennes dotter. Hon 
meddelar i huvudsak följande. Sedan årsskiftet är inte längre Skogssäll-
skapet förvaltare av skogen. Man för istället diskussioner med annan aktör 
och skogsbruksplanen ses över. Man är inte certifierad idag men har för av-
sikt att åter bli det. Inget o-certifierat skogsbruk har bedrivits bortsett från en 
plantering (utförd i maj 2016) som följde på en avverkning som utfördes då 
man fortfarande var certifierad. 
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Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Svartedalens naturreservat - bestämmelser 
Syftet med Svartedalens naturreservat är att bevara ett större sammanhäng-
ande skogsområde av stor betydelse för naturvård och friluftsliv. Inom na-
turreservatet, föreskrift 2, är det bland annat förbjudet att avverka skog, 
plantera eller utföra röjningar på annat sätt än vad som framgår av fastställd 
skötselplan. Inom områden där skogsbruk är tillåtet bedrivs det ekonomiskt 
och certifierat inom ramen för skogsvårdslagens hänsynsregler. 

De aktuella platserna ligger inom skötselområde 16 (område B) i skötselpla-
nen. Målet för skötselområdet är ”Friluftsområde inom ramen för ett certifi-
erat skogsbruk enligt FSC-standarden”. Vidare anges för området att: 
”Skötseln skall ske inom ramen för pågående markanvändning. Information 
och samråd bör vara en naturlig del kring olika skogliga åtgärder som slut-
avverkning, gallring, röjning och plantering. En utvecklad ömsesidig kom-
munikation bör finnas med naturvårdsförvaltaren inom ramen för pågående 
markanvändning. Varje skoglig åtgärd bör stämmas av mot naturreservatets 
syfte, så att man inom ramen för föreskrifterna tar rätt hänsyn till natur- 
och friluftsintressena. Hela område B är certifierat av markägaren (Skogs-
sällskapet) enligt den s k FSC-standarden vilket innebär att förutsättning-
arna finns för ett skogsbruk med stor hänsyn till naturvård och friluftsliv”. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen konstaterar, utifrån anmälan samt uppgifter från markägaren, 
att vissa skogsbruksåtgärder utförts under en tid då markägaren inte varit 
certifierad. 

Länsstyrelsen konstaterar att föreskrift 2 inte uttryckligen förbjuder o-certi-
fierat skogsbruk. Den är dock otydlig och Länsstyrelsen avser se över möj-
ligheten att ändra föreskriftens ordalydelse. Av denna anledning finner 
Länsstyrelsen inga skäl att anmäla misstanke om brott mot miljöbalken. 

Vidare konstaterar Länsstyrelsen att åtgärderna redan är utförda och att ny 
skog är planterad inom områdena. Länsstyrelsen ser ingen anledning att anta 
att de anmälda åtgärderna skadat de värden som reservatet är satt att skydda. 
Därmed finns inte anledning att driva tillsynsärendet vidare.  

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs Tingsrätt, mark- och miljö 

./. domstolen, se bilaga. 
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I ärendet har Kristina Höök Patriksson beslutat och Martin Goblirsch varit 
föredragande. Beslutet har bekräftats digitalt och saknar därför namnunder-
skrifter. 

Kristina Höök Patriksson 
Martin Goblirsch 

Bilaga: 
Hur man överklagar 

Kopia för kännedom till: 
Kungälvs kommun, registrator@kungalv.se  
Rädda Svartedalens Vildmark, Kåre Ström, kaare.strom@gmail.com 
Skogssällskapet, lars.jacobsson@skogssallskapet.se  
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  
Västkuststiftelsen, post@vastkuststiftelsen.se 
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Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut 

Var ska beslutet överkla-
gas? 

 Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- 
och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas 
till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Adressen framgår av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid överläm-
nar Länsstyrelsen överklagandet och handling-
arna till Mark- och miljödomstolen. 
 
 

När ska beslutet senast 
överklagas? 

 Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrel-
sen inom tre veckor från den dag ni fick del av 
beslutet. 

 

Vad ska överklagandet 
innehålla? 

 

 

 

 

  
 
Överklagandet ska vara skriftligt och under-
tecknat. 
I skrivelsen ska ni ange 

- ert namn, adress, personnummer/ organisat-
ionsnummer och telefonnummer, 

- vilket beslut ni överklagar t.ex. genom att ange 
beslutsdatum och ärendets diarienummer samt 

- hur ni anser att Länsstyrelsens beslut ska änd-
ras och varför det ska ändras. 

Om det finns motparter i ärendet bör ni ange de-
ras namn, adress, och telefonnummer. 
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