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Kronoparken Hålt i Stenungsund, förslag till framtida utveckling av området
Rädda Svartedalen har tidigare i positiv anda träffat representanter för Sveaskog ang.
kronoparkerna i Svartedalen och föreningen har låtit utföra en naturinventering i vissa delar,
bl.a Hålt i Stenungsund, av Michael Nilsson, MN Naturdokumenta. Det mest intressanta
kronoparksområdet från natur-och friluftssynpunkt torde vara Håltområdet med vissa
naturkvaliteter, en dramatisk terräng med branter, inslag av tjädermark av naturskogskaraktär,
våtmarker och läget intill den natursköna sjön Bjurevatten. Området är även intressant från
rekreations- och friluftssynpunkt. Vi har även fått ett brev i positiv anda från Johan Rydin på
Sveaskog, som bekräftar områdets stora värde för friluftslivet och att det går att kombinera ett
skogsbruk med naturvårds- och friluftsintressena.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har även tagit del av naturinventeringen, men prioriterar
f.n.lövskogar i sitt säkerställandearbete.
Svartedalen har rönt stor uppmärksamhet både inom och utom landet och vi har fått anpassa
vår organisation för att ta omhand allt fler intresserade människor och grupper, erbjuda
exkursioner i form av natur- och kulturvandringar. Vi försöker utveckla en viss ekoturism och
som ett led i denna strävan har vi forskat kring hur folk fordom levde och försörjde sig i
Svartedalen, publicerat en bok om Romelanda torp och gett ut ett tiotal foldrar med
information om gamla torp, stigar att vandra på för att uppleva natur- och kulturvärden. Vi har
också börjat inventera vissa intressanta arter och biotoper, bl.a för hedjohannesört och
sparvuggla. Även andra arter är aktuella, bl.a hönsfåglar som tjäder och arter knutna till
ljunghedslandskapet, som en gång dominerade stora delar av Svartedalen.
Vi tycker Hålt ingår som en naturlig del i detta arbete och vill föreslå Sveaskog att satsa på
detta område som har stora natur- och friluftskvaliteter sett i ett regionalt perspektiv. Det
skulle vara roligt att tillsammans utveckla ett projektsamarbete för detta område
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