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Begäran om reservatsbildning på Komperöd 3:1 vid Gårdsjön i Stenungsund  
 
Avverkningsanmälan 
Rädda Svartedalens Vildmark lämnade i skrivelse 2010-05- 26 synpunkter på 
Hensbackasstiftelsens planerade slutavverkning på fastigheten Komperöd 3:1 i Stenungsund. 
Föreningen ansåg mot bakgrund av de stora samlade värdena på fastigheten vad gäller natur 
och friluftsliv samt forskning och miljöövervakning att det är oacceptabelt att avverka 
naturskogen på fastigheten. Vi redovisade även en del fynd av rödlistade arter och arter som 
omfattas av artskyddsförordningen från en inventering i föreningens regi i samband med att 
avverkningsanmälan kom till föreningens kännedom.  Hensbackastiftelsen har i svar 2010-06-
21 redogjort för stiftelsens verksamhet och sina motiv för avverkningen. 
 
Vid förnyad inventering i området – i Rädda Svartedalens regi- har sedan 
avverkningsanmälan kommit till föreningens kännedom, påträffats ännu flera rödlistade arter 
och signalarter samt arter som omfattas av fågeldirektivet och artskyddsförordningen. Fynden 
är gjorda inom den del som avses avverkas, dvs. utanför de delar som utgör nyckelbiotoper 
och hänsynsområde. Bland rödlistade arter som vid nyligen gjorda inventeringar identifierats i 
denna del är bl.a. hedjohannesört, motaggsvamp, gransotdyna, kandelabersvamp, 
kornknutmossa och knärot (flera lokaler). I området finns även ett stort antal träd med 
havstulpanlav, där även liten havstulpanlav, som är rödlistad, kan finnas bland fynden. Bland 
förekommande fåglar i området har förutom tidigare redovisade arter även vid flera tillfällen 
påträffats mindre hackspett, talltita och domherre. Mindre hackspett är rödlistad och alla tre 
arterna omfattas av artskyddsförordningen.  
 
Enligt Hensbackastiftelsen har Länsstyrelsen tidigare, under år 2007, erbjudits att inlösa hela 
fastighetens skogsinnehav för bildande av reservat. Motivet till att detta inte ägde rum var 
enligt uppgift i skrivelsen från stiftelsen att fastigheten bl.a. inte innehöll sådan omfattning av 
s.k. rödlistade arter att reservatsläggning var aktuell. Mot bakgrund av vad som framkommit 
av samlade naturvärden därefter och vid nyligen gjorda inventeringar i form av punktnedslag 
efter sommaren vill Rädda Svartedalen åter aktualisera frågan om reservatsbildning. Vi 
bedömer att de samlade värdena med dagens kunskap motiverar ett reservatsskydd. 
Naturskogen håller samma klass som de finaste objekten i Svartedalens naturreservat, utgör 
riksintresse och har tidigare föreslagits som naturreservat. Föreningen kan även medverka till 
ett möte för närmare redovisning av de fynd som gjorts på fastigheten. 
 
 
 



Skriftligt svar önskas. 
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