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Begäran om att f.d. kronoparken Hålt i Svartedalen ska skyddas 
som naturreservat samt pekas ut som Natura 2000-område 
 
 
Bakgrund 
Skogsstyrelsen har nyligen fått in avverkningsanmälningar inom den före 
detta kronoparken Hålt i Svartedalen, numera betecknad Mällby 1:1. 
Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark har i en skrivelse daterad den 10 
september 2020 begärt att Länsstyrelsen ska skydda området som 
naturreservat samt peka ut det som ett Natura 2000-område. Samtidigt begär 
föreningen att Skogsstyrelsen ska stoppa de planerade avverkningarna. 
 
 
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning 
Föreningen begärde 2013 att Länsstyrelsen skulle skydda det aktuella 
området som naturreservat. Länsstyrelsen bedömde då att naturvärdena inte 
var tillräckligt höga för att kunna prioritera området för reservatsbildning. I 
samband med att fastigheterna var till salu 2018 begärde föreningen återigen 
att området skulle skyddas. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen svarade då att 
myndigheterna gjorde samma bedömning som tidigare. Även den här 
gången ser myndigheterna ingen anledning att göra en annorlunda 
bedömning. 
 
Tilldelningen av medel för markersättningar vid bildande av naturreservat, 
biotopskydd och naturvårdsavtal har senaste åren minskat kraftigt till både 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Detta gör att myndigheterna tvingas göra 
hårda prioriteringar av vilka områden som blir aktuella för formellt skydd. 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser tyvärr ingen möjlighet att prioritera 
Hålt i skyddsarbetet. 
 
För att Länsstyrelsen ska kunna peka ut nya Natura 2000-områden krävs att 
regeringen först har gett Länsstyrelsen i uppdrag att utse nya områden. För 
närvarande har Länsstyrelsen inte ett sådant uppdrag, och därför är det inte 
möjligt att utse Hålt som ett Natura 2000-område. 
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Under 2020 har hittills fem anmälningar om avverkning på fastigheten 
Mällby 1:1 inkommit till Skogsstyrelsen. Tre av anmälningarna 
(Skogsstyrelsens diarienummer. A 36315-2020, A 36337-2020 och A 
36339-2020) inkom i början av augusti och har handlagts i enlighet med 
myndighetens rutiner. Skogsstyrelsen har besökt de tre områdena i fält och 
har även samrått med markägaren och dennes ombud om de planerade 
avverkningarna. I samråden har Skogsstyrelsen kommit överens med 
markägaren om vilken hänsyn som ska tas till natur- och kulturmiljön. I 
ärendena A 36337-2020 och A 36339-2020 har Skogsstyrelsen också fattat 
beslut om vilken hänsyn som enligt skogsvårdslagen ska tas till natur- och 
kulturmiljövårdens intressen. Dokumentation från samråden har 
sammanställts och skickats ut till föreningen tillsammans med kopior på 
beslut den 27 oktober. 
 
I ett tillägg till den ovan beskrivna skrivelsen har Rädda Svartedalens 
Vildmark föreslagit att en inventering av Nordån ska genomföras för att 
undersöka om flodpärlmussla förekommer där. Föreningen påpekar också 
att Nordån riskerar att få försämrad vattenkvalitet om skogsavverkning sker 
i dess närhet. Av de avverkningsanmälningar som har kommit in i år är det 
ingen som gränsar direkt mot Nordån, men två av områdena, A 36315-2020 
och A 36339-2020, ligger i nära anslutning till ån. Vid de samråd som 
Skogsstyrelsen har hållit i fält med markägaren har hänsyn till ån 
diskuterats. Med de anpassningar av åtgärderna som vi varit överens om vid 
samrådet, och med den hänsyn som enligt myndighetens beslut ska tas 
enligt skogsvårdslagen, bedömer Skogsstyrelsen att risken för att 
avverkningarna ska påverka ån negativt är liten. Ytterst är det dock alltid 
markägare och verksamhetsutövare som ansvarar för att åtgärderna utförs på 
ett sätt som förhindrar eller begränsar negativ miljöpåverkan.  
 
Föreningen menar i sitt tillägg också att en kulturlämningsinventering 
behöver ske i det aktuella området. Av en karta som föreningen har skickat 
in framgår bland annat att det finns kulturlämningar i form av en 
husgrund/ruin i området som berörs av avverkningsanmälan A 36337-2020. 
Enligt det beslut som Skogsstyrelsen har fattat i det ärendet ska hänsyn till 
kulturlämningar tas vid den planerade avverkningen.  
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