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 Bilaga 
 Formulär nr O4 


Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut 


Var skall beslutet 
överklagas? 


 Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos 
regeringen. Överklagandet skall dock 
skickas eller lämnas in till Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län. Adressen 
framgår av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid 
överlämnar Länsstyrelsen överklagandet 
och handlingarna till regeringen. 
 
 


När skall beslutet senast 
överklagas?  


 Överklagandet skall ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag 
Ni fick del av beslutet. 
 
 


Hur skall överklagandet 
utformas? 


 Överklagandet skall ske skriftligen. 


I skrivelsen skall Ni 


- tala om vilket beslut Ni överklagar t ex 
genom att ange beslutsdatum och ärendets 
diarienummer 


- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall 
ändras och varför 


- uppge namn, adress och telefonnummer 


Skrivelsen skall undertecknas. 


 





		Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut






Sändlista beslut 
 
Organisation Adress Adress forts Postnr och ort 
    
Våge Svensson Drottninggatan 5 Lgh 1503  252 21 Helsingborg 
Grandalen-Västergård 
samfällighetsförening 


c/o Sven Eriksson  
 


Gömmet 120  
 


442 92 Romelanda  


Stiftelsen för Västsvenska 
Fritidsområden 


Sandöhamnsvägen 71 
 


 434 94 Vallda 


Jörgen Kaldemark Ranebo 401 Örevatten  444 92 Jörlanda 
Svartedalens Jaktlag 
Hans-Olof Ohlsson 


Kastanjevägen 1 
 


 449 41 Nol 


Torskogs Jaktlag 
Kenneth Johnsson 


Rättaregårdsvägen 19 
 


 463 71 Lödöse 


Övre Röras Jaktlag 
Conny Rodin 


Spekeröds Röd 104 
 


 444 93 Spekeröd 


Maribo Jaktlag 
Björn Mårtensson 


Fontinivägen 14 
 


 442 31 Kungälv 


Håltesjöns Jaktlag 
Thomas Magnusson 


Kardarevägen 3 
 


 43734 Lindome 


Svante Fors Jaktlag Svenseröd 215  463 93 Västerlanda 
Naturvårdsverket    106 48 Stockholm 
Riksantikvarieämbetet Box 5405   114 84 Stockholm 
Havs- och 
vattenmyndigheten 


Box 11 930    404 39 Göteborg  


Skogsstyrelsen Distrikt Fyrbodal Box 789 451 26 Uddevalla 
SGU Box 670   751 28 Uppsala 
Kungälvs kommun   442 81 Kungälv 
Stenungsunds kommun Strandvägen 15  444 31 Stenungsund 
Lilla Edets kommun   463 80 Lilla Edet 
    
Kopia till     
Statens Geotekniska Institut Chalmers Vasa Hugo Grauers gata 


5 B 
412 96 Göteborg  


LRF Västra Götaland Box 786  451 26 Uddevalla 
Rädda Svartedalens 
Vildmark 


c/o Kåre Ström Tvetgatan 277  442 33 Kungälv 


Naturskyddsföreningen i 
Väst 


Box 7325  402 36 Göteborg 


SNF i Kungälv c/o Stig Johannesson Munkegärdeg. 355 442 41 Kungälv 
SNF i Stenungsund c/o Marie Stenseke Knektvägen 10 444 41 Stenungsund 
SNF i Lilla Edet c/o Alf Wulff Äsperöd 128  463 91 Lilla Edet 
Bohusläns Ornitologiska 
förening 


c/o Stefan Malm Skånegatan 17C 411 40 Göteborg 


Sportfiskarna Region Väst Sjölyckan 6  416 55 Göteborg 
Kungälvs kommun Samhällsbyggnadssektorn  442 81 Kungälv 
Stenungsunds kommun Samhällsbyggnadssektorn Strandvägen 15  444 31 Stenungsund 
Lilla Edets kommun Samhällsbyggnads-


förvaltningen 
 463 80 Lilla Edet 


Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 


 Box 5073 402 22 Göteborg 


Christer Mattiasson Alekärr 150  442 91 Romelanda 
Bertil Jansson c/o Ekhaga Diserödsvägen 1 B 442 77 Romelanda 
Fredric Tengström Åsen 170  442 92 Romelanda 
Kristin Ronnersjö Helgonagatan 122  442 41 Kungälv 







Marie Sandberg Åsen 170  442 92 Romelanda 
Peter Sanberg Åsen 170  442 92 Romelanda 
Siv Löfmarck,  Viktoriagatan 15 B Lgh 1401 411 25 Göteborg 
Kerstin Lindell Fredriksbergsgatan 1  442 30 Kungälv 
Nils Sehlén Hålt 186  444 93 Spekeröd 
Gun Sehlén Hålt 186  444 93 Spekeröd 
Ingvar Andersson  Svartedalen 270  442 92 Romelanda 
Eva Leth Paradisgatan 29 E  Lgh 1101 413 16 Göteborg 
Charlotte Lord  Svartedalen 210  442 92 Romelanda 
Nina Bergman Sabally  Furuhäll Sätilavägen 276  439 72 Fjärås 
Eva- Lill Nilsson                  Borgmästarevägen 11c  441 50 Alingsås 
    
Internt    
Akten    
    
Internt e-post    
Lisa Ragnarsson Kulturmiljöenheten   
Martin Jansson Rättsenheten   
Paula Franco de Castro Samhällsbyggnadsenheten   
Linda Karlsson Naturavdelningen   
Områdesskyddsfunktionen Naturavdelningen   
Förvaltningsfunktionen Naturavdelningen   
Ulrika Mentzer Naturavdelningen   
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Naturavdelningen 
Peter Post 


010-224 47 29 
 


  


Beslut om ändring i naturreservatet 
Svartedalens natur- och friluftsområde i 
Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets 
kommuner 
 
 
 
 
Innehåll 
 
Beslut om ändring 
Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Ärendets handläggning 
Upplysningar 
Ersättningstalan 
Kungörelse 
Hur man överklagar 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1. Beslutskarta + karta över område med jaktförbud (utöver älg,  
rådjur, vildsvin och kronhjort) 
Bilaga 2. Sakägarförteckning 
Bilaga 3. Besvärshänvisning O4    
Bilaga 4. Sändlista   


  
Postadress: 
403 40 Göteborg 


Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 


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


Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 


E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Beslut om ändring    
Länsstyrelsen beslutar att Länsstyrelsens beslut från 1999-01-29 (dnr 231-
18104-98) om bildande av naturreservatet Svartedalens natur- och frilufts-
område skall ändras enligt följande: 
 
• Området som anges som naturskog i föreskrift A2 och som naturskogs-


området i föreskrifterna A4 och A6 skall ha den utbredning som anges i 
bilaga 1 till detta beslut.  


• Utan hinder av föreskrift A2 får de basvägar som markerats i bilaga 1 
hållas fria från igenväxning. 


• Föreskrift A2 justeras så att inte heller underhållsröjningar i befintliga 
siktgator för jakt eller avverkning av träd som utgör en direkt säkerhets-
risk för angränsande byggnader och tomter omfattas av förbud.  


 
Ny lydelse för föreskrift A2 
 
Avverka skog, plantera eller utföra röjningar på annat sätt än vad som 
framgår av fastställd skötselplan. Föreskriften utgör ej hinder mot under-
hållsröjningar i kraftledningsgator eller för slyröjning eller kvistning för 
underhåll av befintliga siktgator vid befintliga jaktpass. Föreskriften utgör 
ej heller hinder mot avverkning av träd som utgör en direkt säkerhetsrisk 
för angränsande byggnader och tomter. Träden ska dock lämnas kvar som 
död ved inom naturskogsområdet. Avverkningen får endast utföras av för-
valtaren eller av den förvaltaren utser. Inom område som på beslutskartan 
(bilaga 1) angivits som naturskog skall skogen lämnas till fri utveckling mot 
naturskog med undantag för sådana åtgärder som kan behövas för att 
skydda och gynna den biologiska mångfalden. Inom övriga områden är 
skogsbruk tillåtet och bedrivs ekonomiskt, certifierat inom ramen för skogs-
vårdslagens hänsynsregler. 
 
• Föreskrift A9 justeras så att jakt på vildsvin och kronhjort inte är för-


bjudet inom naturskogsområdet. 
 
Ny lydelse för föreskrift A9 
 
Inom naturskogsområdet bedriva jakt på annat vilt än älg, rådjur, vildsvin 
och kronhjort. Jakten ska bedrivas under fastställd tid för älgjakt. Förbudet 
gäller inte skyddsjakt för vilken tillstånd lämnats av Länsstyrelsen. 
 
För föreskriften A9 gäller även fortsättningsvis den utbredning som anges 
som naturskogsområde enligt Länsstyrelsens beslut från 1999-01-29 (se 
även bilaga 1 i detta beslut). 
 
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken (1998:808).  
 
Områdets gränser ska märkas ut i terrängen. Gränsmärkningen ska underhål-
las.  
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Länsstyrelsen har tidigare med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken (1998:808) 
beslutat om följande ändringar av beslutet om bildande av naturreservatet 
Svartedalens natur- och friluftsområde (1999-01-29):  
 
• Ändring av föreskrift inom naturreservat Svartedalen inom Kungälvs, 


Lilla Edets och Stenungsunds kommuner från 2002-02-25 (dnr 511-
18104-98). 


 
• Beslut om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsom-


råde i Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner från 2014-
09-29 (dnr 511-23228-2012). 


 
Länsstyrelsen beslutar att ovanstående ändringsbeslut ersätts av detta beslut 
när det vunnit laga kraft. 
 
Skälen för Länsstyrelsens beslut 
Naturreservatet omfattas till större delen av Natura 2000-området 
SE0520142 Svartedalen som är utpekat enligt EU:s fågeldirektiv (SPA). 
Den del av naturreservatet som enligt beslutet från 1999 utgör ”naturskogs-
området” omfattas även av Natura 2000-området SE0520166 Svartedalens 
naturskogar som är utpekat enligt EU:s art- och habitatdirektiv (SAC). 
 
I Natura 2000-området Svartedalens naturskogar (SAC) är skogsbruk till 
största delen förbjudet enligt gällande föreskrifter för naturreservatet. I Na-
tura 2000-området Svartedalen (SPA) är dock skogsbruk tillåtet enligt gäl-
lande föreskrifter inom skötselområde 16 enligt skötselplan fastställd i sam-
band med beslut 1999-01-29. Detta förhållande medför, enligt Länsstyrel-
sens bedömning, en risk för att gynnsamt bevarandetillstånd på sikt inte 
uppnås för de i Natura 2000-området Svartedalen (SPA) utpekade fågelar-
terna. I bevarandeplanen för området anges att avverkning av inventerade 
livsmiljöer (enlig basinventeringen) för utpekade fågelarter kan påverka 
negativt. Livsmiljöer som är av särskild betydelse ska därför inte bli föremål 
för avverkning varför skogsbruk behöver förbjudas i dessa områden.  
 
Länsstyrelsen bedömer att de inskränkningar i skogsbruket som detta beslut 
innebär, tillsammans med tidigare skyddad areal, omfattar en tillräckligt stor 
areal för att ge goda förutsättningar för en utveckling mot gynnsamt beva-
randetillstånd för utpekade fågelarter i Natura 2000-området Svartedalen 
(SPA). 
 
Inom naturskogsområdet är idag jakten begränsad till att enbart omfatta jakt 
på älg och rådjur under fastställd tid för älgjakt. Vidare saknas undantag för 
slyröjning eller kvistning för underhåll av befintliga siktgator vid befintliga 
jaktpass från dagens föreskrifter om förbud mot att avverka skog, plantera 
eller utföra röjningar på annat sätt än vad som framgår av fastställd skötsel-
plan.  
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I området finns en växande vildsvinsstam och på senare tid har även kron-
hjort börjat etablera sig i reservatet. I tidigare remissyttrande har Håltesjöns 
jaktlag framfört önskemål om en ändring av de jaktrestriktioner som berör 
naturskogsområdet till att i första hand enbart omfatta skogsfågeljakt, eller i 
andra hand tillåta klövviltsjakt, framförallt med avseende på vildsvin och 
kronhjort, samt skyddsjakt.  
 
Länsstyrelsen har utrett frågan men anser inte att det föreligger några skäl 
för generella lättnader i de jaktrestriktioner som idag gäller för naturskogs-
området. När det gäller jakt på vildsvin och kronhjort så bedömer emellertid 
Länsstyrelsen att detta bör tillåtas inom naturskogsområdet. En hög tillväxt-
takt för vildsvinsstammen i regionen medför även ett förvaltningsbehov. 
Jakt på kronhjort regleras i 4§ Jaktförordningen (1987:905) och förutsätter 
en tillräckligt stor kronhjortsstam för att ett kronhjortsskötselområde ska 
kunna registreras av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser att jakt och förvalt-
ning av kronhjort kan tillåtas om sådana förutsättningar finns. Ingen av 
dessa två arter förekom i området när naturreservatet bildades. Länsstyrelsen 
bedömer utifrån denna bakgrund att det föreligger synnerliga skäl för att 
undanta vildsvin och kronhjort från jaktförbudet. Länsstyrelsen bedömer 
dock att jakten ska begränsas till samma period som jakten på älg och rådjur 
för att minska risken för negativ påverkan på övrigt friluftsliv i reservatet.  
 
Länsstyrelsen anser vidare att det av säkerhetsskäl ska tillåtas att röja sly 
och kvista för att underhålla befintliga siktgator vid befintliga jaktpass.   
 
Ovanstående ändringar ligger i linje med Länsstyrelsens policy för jakt i 
naturreservat och bedöms inte heller strida mot syftet med naturreservatet.       
 
Skyddsjakt för vilken tillstånd har lämnats av Länsstyrelsen är redan idag 
undantaget från jaktförbudet i reservatet. 
  
I och i anslutning till naturskogsområdet finns flera bebyggda tomter. Av 
säkerhetsskäl anser Länsstyrelsen att det inom naturskogsområdet ska tillå-
tas att avverka träd som utgör en direkt säkerhetsrisk för angränsande bygg-
nader och tomter. Länsstyrelsen anser att ett sådant undantag från förbudet 
mot att avverka skog i området inte strider mot syftet med reservatet. Av-
verkningen får dock enbart utföras av förvaltaren, eller av den förvaltaren 
utser, och fällda träd ska lämnas kvar i naturskogsområdet som död ved.    
  
Detta beslut innebär att naturskogsområdet har utvidgats med 298 ha varav 
238 ha utgörs av produktiv skogsmark jämfört med beslutet om bildande 
från 1999-01-29.  
 
Intresseprövning 
Med hänsyn till behovet av att på sikt uppnå gynnsamt bevarandestillstånd 
för utpekade fågelarter i Natura 2000-området Svartedalen (SPA) kommer 
pågående markanvändning att avsevärt försvåras i delar av området. Läns-
styrelsen bedömer att livsmiljöer för de utpekade fågelarterna bäst ges ett 
skydd genom att skogsbruk förbjuds i ett antal områden där livsmiljöerna 
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finns. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet 
med 7 kap 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att föreskriften om utökat 
förbud mot skogsbruk inte går längre än vad som krävs för att syftet med 
skyddet ska tillgodoses. 
 
Ärendets handläggning 
1999 bildades naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde. Ett 
stort sammanhängande område, det s.k. naturskogsområdet, undantogs från 
skogsbruk i beslutet. I resten av området tilläts certifierat skogsbruk. I sam-
band med bildandet köpte Skogsällskapet bland annat de delar i reservatet 
där skogsbruk är tillåtet.     
 
2002 skrev Skogssällskapet till Länsstyrelsen med anledning av att de fann 
det svårt att bedriva skogsbruk i området, bland annat med hänsyn till fågel-
direktivet. Länsstyrelsen gav Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan 
för hur hänsynen i skogsbruksområdet skulle kunna utformas så att fågeldi-
rektivet beaktades. 
 
2003-2004 inventerade Skogsstyrelsen samtliga bestånd i skogsbruksområ-
det och tog fram en plan för förstärkt hänsyn i det brukade området med 
fågeldirektivets utpekade arter som grund.  
 
2004-2005 fördes diskussioner med Skogssällskapet och med Naturvårds-
verket om att implementera denna plan i områdets skötsel. Diskussionerna 
med Skogssällskapet avbröts 2006 då Skogssällskapet aviserade att de ville 
sälja hela sitt innehav i Svartedalen. Naturvårdsverket avstyrkte ett statligt 
köp av hela fastigheten och 2009 sålde Skogssällskapet sitt innehav i Svar-
tedalen.  
 
Länsstyrelsen inledde 2009 en dialog med den nya markägaren om en för-
stärkt hänsyn i skogsbruksområdet. Markägaren har ställt sig positiv till yt-
terligare skydd av mark inom området.  
 
Våge Svensson, Grandalen-Västergård samfällighetsförening, Västkust-
stiftelsen, Jörgen Kaldemark, Svartedalens jaktlag, Torskogs jaktlag, Övre 
Röras Jaktlag, Maribo jaktlag, Håltesjöns jaktlag och Svante Fors jaktlag 
har, som berörda mark- och sakägare, förelagts enligt 24 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att yttra sig över förslag till beslut 
om ändring. 
 
Förslaget till beslut om ändring i naturreservatet har remitterats till Kung-
älvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner, Naturvårdsverket, SGU och 
Skogsstyrelsen. 
 
Christer Mattiasson, Bertil Jansson, Fredric Tengström, Kristin Ronnersjö, 
Marie och Peter Sandberg, Siv Löfmarck, Kerstin Lindell, Gun och Nils 
Sehlén, Ingvar Andersson, Eva Leth, Charlotte Lord, Nina Bergman Sa-
bally, Eva- Lill Nilsson, LRF Västra Götaland, Rädda Svartedalens  
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Vildmark, Naturskyddsföreningen i Väst, SNF i Kungälv, SNF i 
Stenungsund, SNF i Lilla Edet, Bohusläns Ornitologiska förening 
Sportfiskarna Region Väst och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
har fått förslaget för kännedom och eventuellt yttrande.  
 
Stenungsunds kommun har tillstyrkt de föreslagna ändringarna. Då änd-
ringsbeslutet kan förväntas öka antalet jakttillfällen i reservatet anser man 
dock att det är av vikt att besökare av säkerhetsskäl, genom skyltning, görs 
uppmärksamma på när jakt pågår. Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, 
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har avstått från att yttra sig. SGU har 
inga synpunkter på ändringarna av naturreservatet.    
 
Länsstyrelsen kommer att lyfta frågan om skyltning vid jakt med reservats-
förvaltaren och berörda markägare och jaktlag.     
 
Av sakägarna har Håltesjöns jaktlag och Torskogs Jaktlag lämnat yttranden. 
      
Håltesjöns jaktlag yttrande sig redan i samband med Länsstyrelsens förslag 
till beslut om ändring 2014-06-04. Jaktlaget framförde bland annat syn-
punkter på möjligheten till underhållsröjning i befintliga skjutgator och 
skjutpass av säkerhetsskäl, vilket har beaktats i detta ändringsbeslut. Vidare 
framförde jaktlaget önskemål om en ändring av de jaktrestriktioner som 
berör naturskogsområdet till att i första hand enbart omfatta skogsfågeljakt, 
eller i andra hand tillåta klövviltsjakt och skyddsjakt. Jaktlaget har även ytt-
rat sig över Länsstyrelsens förslag till beslut om ändring 2015-09-23 där 
man vidhåller de synpunkter som framfördes 2014. Jaktlaget har dessutom 
framfört synpunkter på att vissa nya delområden inom naturskogsområdet 
begränsar jakten och vill att dessa områden tas bort.   
     
Länsstyrelsen bedömer det inte som motiverat med några generella lättnader 
i de jaktrestriktioner som idag gäller för naturskogsområdet. Länsstyrelsen 
anser dock att jakt på vildsvin och kronhjort bör tillåtas inom naturskogsom-
rådet under samma period som jakt på älg är tillåten (se motivering under 
rubriken ”Skälen för Länsstyrelsens beslut”). När det gäller de nya delområ-
dena inom naturskogsområdet så omfattas inte dessa av några jaktrestrikt-
ioner varför beslutets påverkan på jakten i området bör vara marginell.    
   
Torskogs jaktlag har framfört önskemål om att även tillåta jakt på predatorer 
som t.ex. mink, mård och räv. Som främsta anledning anges predatorernas 
negativa påverkan på skogsfågel som orre och tjäder i området.   
 
Då dessa predatorer fanns i området när jaktförbudet infördes krävs dock 
synnerliga skäl för att åter tillåta jakt på dessa arter. Länsstyrelsen anser inte 
att sådana skäl föreligger och kommer därför inte att tillåta jakt på predato-
rer i området. Det är inte heller klarlagt i vilken utsträckning minskningen 
av skogshöns i området specifikt beror på ökande förekomst av predatorer. 
Även förekomsten av lämpliga habitat, gnagartillgången och hur skogsbru-
ket bedrivs i landskapet är i regel viktiga faktorer som påverkar förekomsten 
av skogshöns i ett område.   
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När det gäller jakt på mink så finns möjligheten att ansöka om skyddsjakt 
hos Länsstyrelsen.   
 
Rädda Svartedalens vildmark ställer sig positiv till det utökade skogsskyd-
det i reservatet. Man framför dock synpunkter på att underhållsröjning av 
siktgator endast ska gälla befintliga siktgator och att man inte får ta ner äldre 
träd eller hela trädbestånd.  
 
Vidare anser man att småviltsjakten inte bör utökas i naturreservatet och att 
ingen skogsfågeljakt bör tillåtas i reservatsområdet. Utöver dessa restrikt-
ioner vill föreningen lyfta fram möjligheterna till att utveckla och restaurera 
vissa biotoper i naturskogsområdet, t.ex. ljungbränning för att gynna natts-
kärra, olika skogshöns samt trädlärka. Det kan också vara att skapa ”löv-
brännor” samt att anlägga våtmarker och sumpskog genom dämning.  
 
Bohusläns Ornitologiska Förening har framfört liknande synpunkter vad 
avser röjning i siktgator, fågeljakt inom reservatet samt möjligheten till bio-
topförbättrande åtgärder.   
 
Länsstyrelsen bedömer att den formulering som står i ändringsbeslutet avse-
ende undantag för slyröjning och kvistning i siktgator vid befintliga jaktpass 
kan förtydligas. Formuleringen har ändrats så att den endast avser befintliga 
siktgator. Formuleringen ger dock inte utrymme för avverkning av äldre träd 
eller hela trädbestånd. Länsstyrelsen avser inte heller att öppna upp för få-
gel- eller småviltsjakt inom naturskogsområdet. Inom skogsbruksområdet i 
reservatet finns i dagsläget ett frivillig åtagande av markägaren om att inte 
inkludera fågeljakt i tecknade jaktarrenden.  
 
Vad avser möjligheten till att utveckla och restaurera vissa biotoper så ger 
reservatsbeslutet och skötselplanen visst utrymme för detta. En dialog om 
sådana åtgärder bör föras med Västkuststiftelsen som förvaltar reservatet.  
 
Slutligen har Gun och Nils Sehlén framfört synpunkter på att risken för fal-
lande träd på angränsande fastigheter och byggnader inte har beaktats i re-
servatsbeslutet.    
 
Länsstyrelsen bedömer synpunkten som relevant ur ett säkerhetsperspektiv 
och har kompletterat ändringsbeslutet med ett undantag för att avverka träd 
som utgör en direkt säkerhetsrisk för angränsande byggnader och tomter 
från förbudet mot att avverka skog. Träden ska dock lämnas kvar som död 
ved inom naturskogsområdet. Åtgärden får endast utföras av förvaltaren 
eller av den som förvaltaren utser.  
 
De delområden som tillkommer genom detta ändringsbeslut har säkrats ge-
nom avtal om intrångsersättning med berörd markägare.  
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Upplysningar 
 
Dispens från föreskrifterna m.m. 
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrif-
terna för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som stri-
der mot syftet med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Läns-
styrelsen helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap 7 § 
miljöbalken). 
 
Annan lagstiftning gäller som vanligt 
Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som 
vanligt. Lagar och föreskrifter som bedöms vara av särskild betydelse för att 
syftet med naturreservatet ska uppnås är t.ex. följande:  
• För att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande 


sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området krävs tillstånd. Undan-
tag är verksamheter eller åtgärder som direkt hänger samman med, eller 
är nödvändig för, skötseln och förvaltningen av det särskilda bevaran-
deområdet. Länsstyrelsen får lämna tillstånd endast om vissa villkor är 
uppfyllda. (7 kap 28a, 28b och 29 §§ miljöbalken). 


• Regler om körning i terräng i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. 
• Regler om fridlysning av växter och djur i miljöbalken och artskyddsförordningen. 
 
Ersättningstalan  
Om överenskommelse om ersättning inte kan träffas, måste sakägare som vill göra an-
språk på ersättning eller inlösen väcka talan i Mark- och miljödomstolen som får avgöra 
ersättningsfrågan. Sådan talan måste enligt 31 kap 13 § miljöbalken lämnas in till Mark- 
och miljödomstolen inom ett år efter att detta beslut vunnit laga kraft, i annat fall förlorar 
sakägaren rätten till ersättning. 
 
Kungörelse  
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Göteborgs-Posten, Kungälvs-Posten 
och Lokaltidningen Stenungsund. 
 
Hur man överklagar   
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bifogat formulär O4. 
 
I detta ärende har länsöverdirektör Lisbeth Schultze beslutat. Naturvårdshandläggare  
Peter Post har varit föredragande. I handläggningen har också deltagit naturvårdsdirektör 
Sven Swedberg, funktionschef Johan Jannert, antikvarie Lisa Ragnarsson, planarkitekt 
Paula Franco de Castro och länsjurist Martin Jansson. 
 
 
Lisbeth Schultze 
 
 Peter Post 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 





		Beslut om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde i Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner

		Innehåll

		Ersättningstalan

		Kungörelse

		Hur man överklagar

		Bilagor



		Skälen för Länsstyrelsens beslut

		Ärendets handläggning

		Upplysningar

		Annan lagstiftning gäller som vanligt

		Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som vanligt. Lagar och föreskrifter som bedöms vara av särskild betydelse för att syftet med naturreservatet ska uppnås är t.ex. följande:



		Kungörelse

		Hur man överklagar






Beslut om ändring i naturreservatet 
Svartedalens natur- och friluftsområde
Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner


Skala


Tillhör Länsstyrelsens beslut:
Datum 2015-12-16
Diarienummer 511-4899-2015


Illustrationskarta till Länsstyrelsens beslut
om naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken
© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan


500 0 500250 Meter


Gräns för naturreservat
Naturskogsområdet
Nya delområden inom naturskogsområdet*


Endast tillåtet med jakt på älg, rådjur, vildsvin
och kronhjort**
Basvägar


Bilaga 1 till beslut om
ändring i naturreservatet 


1:30 000


*   Delområden som tillkommit genom ändringsbeslut 2014-09-29
     samt föreliggande förslag till beslut
**  Ursprunglig utbredning för naturskogsområdet enligt beslut 
     1999-01-29
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Sakägarförteckning 
Datum: 
2015-12-16 
 


 


 Naturreservat: Svartedalens natur- och friluftsområde 
 Kommun: Lilla Edet, Kungälv, 
Stenungsund 


Län: Västra Götaland 


 


Fastigheter mm (fastigheter inkl. enskilt vattenområde,  sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 
Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 


Stenungsund: Svartedalen 1:2 Rolf Våge Bernt Svensson 
Drottninggatan 5 Lgh 1503  
252 21 HELSINGBORG 


Område 1 
Vatten inom området är 
enskilt 


Kungälv: Svartedalen 1:23 Rolf Våge Bernt Svensson 
Drottninggatan 5 Lgh 1503  
252 21 HELSINGBORG 


Område 2-8 
Vatten inom områdena är 
enskilda 


 


Marksamfälligheter mm (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) 
Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 


 Inga funna   
 
 


 


Gemensamhetsanläggningar (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) 
Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 


Bäck GA:1  Brändeås-vägens 
samfällighetsförening 
adress saknas 


VÄG 
Genom område 8 


 


Svartedalen GA:3 Grandalen-västergård 
samfällighetsförening 
c/o Sven Eriksson  
Gömmet 120  
442 92 ROMELANDA 


VÄG 
Genom område 6 


 


Svartedalen GA:4 Grandalen-västergård 
samfällighetsförening 
c/o Sven Eriksson  
Gömmet 120  
442 92 ROMELANDA 


VÄG 
Genom område 3, 5 och 6 


 
 


 


Rättigheter (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårds-och  fiskevårdsområde) 
Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 


Serv 1   


 Till förmån för  Officialservitut 


 







 Datum:  
 2015-06-29 Sida 2 
   
 


 


Rättigheter (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårds-och  fiskevårdsområde) 
Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 


Stenungsund Anvik 1:3 Stiftelsen för Västsvenska 
Fritidsområden 
Sandöhamnsvägen 71 
434 94 VALLDA 


Väg  
akt 1415-32.1 
Inom område 3, 5, 6 och 8 


Belastar:   


Kungälv Svartedalen 1:23 och Stenungsund 
Svartedalen 1:2 


Ägare och adresser se ovan  


Serv 2   


Till förmån för  Avtalsservitut 


Stenungsund Ranebo 1:5 och  Jörlanda-
Lunden 1:15 


Jörgen Kaldemark 
Ranebo 401 Örevatten 
444 92 JÖRLANDA 


Rätt att nyttja och förbättra 
befintlig väg. 
Akt 1415IM-12/7502.1 
Inom område 1 


 


Lr 1   


 Inga funna   
 


 
 


Jakträttsavtal 
Jaktlag Adress  


Svartedalens Jaktlag 
Hans-Olof Ohlsson 


Kastanjevägen 1, 449 41 NOL 
 


 


Håltesjöns Jaktlag 
Thomas Magnusson 


Kardarevägen 3, 437 34 Lindome 
 


 


Torskogs Jaktlag 
Kenneth Johnsson 


Rättaregårdsvägen 19, 463 71 
Lödöse 


 


Övre Röras Jaktlag 
Conny Rodin 
 


Spekeröds Röd 104, 444 93 
Spekeröd 
 


 


Maribo Jaktlag 
Björn Mårtensson 
 


Fontinivägen 14, 44231 Kungälv 
 


 


Svante Fors Jaktlag 
 


Svenseröd 215, 463 93 Västerlanda 
 
 


 


   
 


 





