
 

 

    Till Sveaskogs styrelse
      

 

Vi vill uppmärksamma Sveaskogs styrelse på bolagets försäljning av 
skogsinnehavet i den tidigare kronoparken Hålt i Stenungsunds kommun, 
Västra Götalands län. 
 
Hålt-området är cirka 190 hektar stort varav ca 138 hektar är produktiv skogsmark. I övrigt består 
området mest av berg, öppna våtmarker och sjöar.  
Hålt angränsar i väster till Svartedalens naturreservat och Natura 2000-område– att relativt stort och 
välfrekventerat friluftsområde med många internationella besökare och till stor del höga 
naturvärden. 
 
I februari 2020 fick vi från Lantmäteriet veta att de två skogsfastigheterna i Hålt-området upphört 
och införlivats i en grannfastighet som ägs av en privatperson i Göteborg. Försäljningen hade, enligt 
våra uppgifter, skett minst ett år innan. 
 
Innan 2018 hade Sveaskog avsatt ca 38% (eller ca 53 hektar) av den produktiva skogsmarken i 
området för naturvård. 
År 2017, innan försäljningen, tog Sveaskog fram en ny skogsbruksplan för området, för åren 2018-
2027, där 25,2% (34,8 ha) av den produktiva skogsmarken i området var avsatt för naturvård (varav 
10,8 hektar inom fyra registrerade nyckelbiotoper).  
 
Efter försäljningen är dessa frivilliga avsättningar enligt vår bedömning troligen omgjorda till 
produktionsskog och har redan till stor del anmälts för avverkning med trakthyggesbruk.  
 
Under 2020 har den nye ägaren lämnat in avverkningsanmälningar om ca 38 hektar.  
Av dessa 38 hektar var ca 14 hektar avsatta för naturvård (inkl 0,4 ha i en registrerad nyckelbiotop!) i 
Sveaskogs plan för åren 2018-2027.  
Enligt Sveaskogs beståndsklassning före 2018 var ca 19 av de avverkningsanmälda 38 hektaren 
avsatta för naturvård.  
 
Den avverkningsanmälda före detta naturvårdsskogen består huvudsakligen av ca 135-årig blandskog 
(gammal skog enligt Sveaskogs egen definition) och 118-årig tallskog.  
Det finns också två mindre bestånd med ca 70-årig sumpskog och i den anmälda nyckelbiotopen 133-
årig blandskog med mycket ek och gran.  
Dessa av Sveaskog tidigare klassade naturvårdsskogar planeras nu att avverkas!  
 



Det mesta av Sveaskogs tidigare avsättningar för naturvård i området når enligt Skogsstyrelsen inte 
ännu upp till kriterierna för nyckelbiotop. Höga biologiska värden är dock generellt starkt kopplad till 
gammal skog. Dessa områden kan förväntas uppnå nyckelbiotopstatus inom en relativt snar framtid. 
 
Vi ställer oss frågande till hur det är med ansvar och långsiktighet i Sveaskog frivilliga avsättningar för 
naturvård när bolaget säljer av skogsområden med hög andel naturvårdsskog.  
 
Sveaskog säger sig att som statlig aktör ha ett extra stort ansvar att vara ett föredöme i att uppfylla 
de miljömål staten har satt upp för bolaget. Är det då långsiktigt och ansvarsfullt att avsätta skog för 
naturvård under några decennier, för att sedan sälja densamma med stor risk för att den avverkas 
och naturvärdena därmed försvinner?  
  
Vi menar att Sveaskog bör ta sitt fulla ansvar som statlig aktör och vid eventuella försäljningar se till 
att de frivilliga avsättningarna följer med till den nya ägaren.  
 
Om det inte är möjligt bör Sveaskog som statlig ägare avstå marken gratis för formellt skydd innan 
markförsäljning. Försäljningar av detta slag kan skada förtroendet för staten som skogsägare då det 
riskerar att försätta köparen av marken i en svår situation, om denna planerat 
avverka skogen. I värsta fall kan staten via Länsstyrelsen tvingas ersätta markägare ekonomiskt för en 
mark som staten via sitt bolag Sveaskog sålt till samma markägare. Detta till ett 25% högre pris om 
det sker som en inlösning till naturreservat. 
 
I detta aktuella fall anser vi att ni som ansvariga i Sveaskog bör rätta till bolagets misstag genom att 
åter köpa in de frivilliga avsättningarna för naturvård inklusive delar av fastigheten i övrigt för att 
skapa en arrondering av marken så att den direkt gränsar till Svartedalens Natura 2000-område och 
naturreservat. 
Vi ser fram emot era synpunkter. 
 
 
 

Kungälv den 10 september 2020 

 

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 
442 41 Kungälv 
Tel: 076 3464515, e-post: andolf@tele2.se  
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