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          RÄDDA SVARTEDALENS VILDMARK 

 
 
Rädda Svartedalens Vildmark får härmed redovisa följande verksamhetsberättelse för 2019, det 
tjugoandra verksamhetsåret som formellt bildad förening, och med den huvudsakliga uppgiften 
att tillvarata Svartedalens natur-, kultur- och friluftsvärden inom Svartedalens f.d. kronoparker.  
 
Ändamål 
Rädda Svartedalens Vildmark har, enligt de stadgar som antogs vid en konstituerande stämma 
1997-03-03 i Kungälv, som syfte att verka för att skydda och bevara Svartedalens natur- kultur- 
och friluftsvärden. Föreningens uppgifter är: 
 
¤ att verka för att bilda naturreservat eller andra skyddsformer av f.d. Assidomäns 
kronoparksområde på ca 4500 hektar och att landskapsekologisk planering genomförs i hela 
Svartedalen 
 
¤ att genom informationsverksamhet, utställningar exkursioner och föreläsningar skapa en 
opinion hos allmänheten för Svartedalens vildmark och dess stora natur- kultur- och 
friluftsvärden. 
 
¤ att bedriva insamlingar till stöd för markinköp och skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer 
i Svartedalen 
 
      Styrelse 
      Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
   
      Ordförande      
      Kåre Ström                                  Kungälvsornitologerna 
                                                           
      Sekreterare       
      Stig Johannesson                         Kungälvs Naturskyddsförening 
 
      Kassör              
      Britta Svensson                           Göteborgs Ornitologiska Förening  
 
      Övriga styrelsen 
      Lars Gerre                                   Göteborgs Ornitologiska Förening 
      Thomas Myremark                      Stenungsunds Naturskyddsförening 
      Ingemar Pedersen                        Sportfiskarna i Väst                           
       Lars Peterson                               Kungälvs Naturskyddsförening och 
                                                          Kungälvsornitologerna 
             
       
 
      Revisorer: Kurt Axelsson och Björn Thorén, Kungälv 
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Årsberättelsen 2019 
 
Sammanträden och möten 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden utöver årsmöte och konstituerande möte. 
Styrelsen har också haft ett informellt styrelsemöte den 7 mars (ej beslutsför, för få) samt i fält vid 
Dalen och i Ranebo (nytt reservat) den 13 juni och i Kungälv den 10 december. Föreningen har 
vid olika tillfällen träffat och kommunicerat med representanter från berörda kommuner, 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Västkuststiftelsen och FSC. Kontakter har även tagits med berörda 
markägare i olika frågor som rör skogsbruk, vindkraft, väg- och kraftledningsfrågor, skötsel- och 
arrendefrågor inom jakt och fiske samt natur- kultur- och friluftsfrågor i Svartedalens 
naturreservat.  
 
Fältarbeten, utredningar och inventeringar 
Under året har inventeringar och fältarbeten ägt rum i Svartedalen. Det har bl.a. rört Sveaskogs 
f.d. markinnehav vid Dalens hembygdsgård och avverkningar i dessa områden. Det har också 
berört skador till följd av skogsbruket vid Bohusleden inom det privatägda skogsbruksområdet i 
Svartedalens naturreservat. Föreningen har även i år haft kontakt med FSC (Forest Stewardship 
Council) angående brister i skogsbruket, där vi har anmält att certifieringsreglerna i vissa fall inte 
har följts, t.ex. vid avverkningar inom nyckelbiotoper och andra skyddade områden.  Den 13 juni 
ägde ett fältbesök rum i anslutning till Dalens hembygdsgård. Den innefattade en uppföljning av 
både utförda avverkningar samt viss naturinventering i planerade avverkningsområden. Under 
året har även uppsättning av nya uggleholkar skett i Svartedalens reservatsområden, främst för 
sparvuggla och pärluggla. 
 
Svartedalsrådet – ett samverkansforum för skötselfrågor 
I början av året, den 20 februari, ägde ett samrådsmöte rum om skötselfrågor i Svartedalens 
naturreservat efter önskemål av Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark. Västkuststiftelsen 
kallade olika intressenter, representanter för berörda kommuner, Länsstyrelsen, Sportfiskarna 
samt berörda skogsägare för skötselinsatser av olika slag. Rädda Svartedalens Vildmark hade 
framfört önskemål om särskilda skötselinsatser vid olika torphemman (Svartedalen 1:1, Lilla 
Gräsås, Lindås m.fl.) och vegetationsröjning vid ett antal igenväxande botaniskt värdefulla lokaler, 
bl.a. vid Stora Äggdalssjön. Vi har även fört fram förslag på olika projekt för att gynna den 
biologiska mångfalden; våtmarksdämning, ljungbränning och att utföra en lövbränna. Vid mötet 
hade föreningen ombetts att komma in med förslag på tänkbara bränningsobjekt, anlagda 
våtmarker samt vissa åtgärder vid torpruiner (röjning, text på informationsskyltar). Förslagen har 
sammanställts och tillsänts Västkuststiftelsen. 
 
Särskilda frågor 
Bevakning av skogsbruket vid Grandalen och Dalen, tidigare kronoparksmark 
Det har gällt områden med äldre skog och med höga naturvärden vid Dalens hembygdsgård som 
Sveaskog sålt till Våge Svensson, som sedan tidigare äger skog inom Svartedalens naturreservat. 
Flera avverkningar har rört skogsbestånd med nyckelbiotoper och delar som tidigare avsatts som 
biotopskydd av Sveaskog. I samband med försäljningen har skyddet upphört vad avser flera 
värdefulla skogsområden. Vi har varit i kontakt med såväl Skogsstyrelsen som FSC och försökt så 
långt det är möjligt agera för att de mest skyddsvärda skogsdelarna undantas från skogsbruk vid 
Dalen. 
 
Kraftledning vid Stendammen och vindkraftspark vid Dalen 
Föreningen har vid flera tillfällen begärt att den stora planerade kraftledningen från Vågsäter till 
Stenkullen skall grävas ned i marken vid dragningen vid och över orrspelsplatsen vid 
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Stendammen. Såväl föreningen som Länsstyrelsen har tidigare begärt att detta mosskomplex skall 
läggas till Svartedalens Natura 2000-område (förekomst av sångsvan, trana, pärluggla, tjäder, orre 
mfl arter). Ärendet har legat för slutligt beslut hos regeringen sedan 2015, som trots påstötningar 
inte prioriterat ärendet. 
 
Glädjande nog har överklagningsprocessen gällande de planerade vindkraftverken vid Dalen 
äntligen slutförts och har inneburit en seger för föreningen bevara Svartedalens Vildmark, som 
varit engagerad i frågan under många år. I det berörda området finns flera rödlistade arter, bl.a. 
hedjohannesört och berguv. Kungälv energi får inte tillstånd till att uppföra vindkraftverken och 
har inte beviljats prövningstillstånd till högre instans. Det berörda området gränsar till 
Svartedalens naturreservat och Natura 2000 - område och kan ses som ett värdefullt 
buffertområde till reservatet. 
 
Exkursioner och guidningar 
Exkursioner och guidningar har i huvudsak skett i samarbete med Västkuststiftelsen och med 
lokala naturskyddsföreningar och fågelföreningar. Vi har under året genomfört olika natur- 
frilufts- och kulturvandringar till olika delar av Svartedalen, bl.a. till Stendammen, Svaravareåsen, 
samt till Mittvättnorna och Björnsjön. 
 
Informations- och opinionsarbete 
Rädda Svartedalens Vildmark har kontinuerligt haft kontakter med besökare och boende i 
Svartedalen, samt med media och med en intresserad allmänhet, även från utlandet. 
Informationen om den egna verksamheten har till stor del förmedlats via föreningens hemsida, 
www.raddasvartedalen.se, som fortlöpande sköts av föreningens webbmaster Anders Melin.  
 
Sammanfattning och slutord 
Rädda Svartedalens tjugotredje verksamhetsår i Svartedalen, 2019, har omfattat exkursioner, 
naturvårdsinventeringar, bevakning av skogsavverkningar, synpunkter på skötsel av skogsmark, 
torpruiner, rastplatser och särskilt utmed Bohusleden. De mest positiva under året har varit att 
den planerade vindkraftsparken vid Dalen inte kom till stånd samt att en aktiv dialog med 
Västkuststiftelsen, kommunerna, Länsstyrelsen och berörda markägare har inletts för att försöka 
få tillstånd olika utvecklingsprojekt för den biologiska mångfalden i Svartedalen; bränning av 
vissa marker (gynnar orren bl.a), anläggande av våtmarker samt åtgärder för att förstärka 
friluftslivet i området. Det är också mycket glädjande att Svartedalen utgör ett av de mest 
välbesökta naturreservaten i västra Sverige och att intresset för området fortfarande är mycket 
stort efter drygt tjugo års verksamhet. Föreningens hemsida, www.raddasvartedalen.se har varit 
välbesökt och uppskattad. Vår viktigaste uppgift är att fortsatt slå vakt om Svartedalens natur- 
kultur- och friluftsvärden samt försöka nå ut till fler människor och locka dem att besöka och 
uppleva detta värdefulla vildmarksområde. 
 
 

Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark 
 
 

Kungälv den 4 februari 2020 
 
Britta Svensson             Lars Gerre       Ingemar Pedersen          
 
Lars Peterson                Stig Johannesson 
 
Thomas Myremark        Kåre Ström          
 


