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Hej! 
Sveaskog har beslutat att sälja det aktuella torpet så något fortsatt arrende är tyvärr inte 
aktuellt. Däremot ser vi mycket positivt på övriga förslag och det är också därför vi erbjudit er 
att friköpa torpet för den förmånliga köpeskillingen om 450 000 kr. Sveaskog ser gärna att 
Naturskyddsföreningen blir ägare till torpet så ni kan fortsätta att sköta torpet på det sätt som 
beskrivs nedan. 
  
Trevlig kväll! 
  
Med vänlig hälsning 
  
Albin Augustsson 
Fastighetsansvarig 
 
=== 
 
Hej Albin/Sveaskog, 
Sedan år 1992 arrenderar Naturskyddsföreningarna i Vänersborg, Trollhättan och Grästorp 
Grinnsjötorp i naturreservatet Grinnsjö. Det året startade ett omfattande arbete med att 
återställa markerna till de ängar och jordbruksmiljöer som försvann på 1950-talet. Arrende 
betalas av föreningarna till Sveaskog varje år i augusti. 
 
Inventeringar som föreningarna gjort av Grinnsjös ängar visar att det i dagsläget finns runt 
300 olika växter. En helt unik miljö som blivit verklighet mycket tack vare tusentals timmar av 
ideellt arbete. 
 
Naturreservatet Grinnsjö är välbesökt av allmänheten och Grinnsjötorps stugbacke är ett 
populärt besöksmål och rastställe. Naturskyddsföreningarna har varje år (från maj till 
september) många olika slags aktiviteter i och vid Grinnsjötorp, bland annat Ängens dag 
med slåtter i början av augusti. År 2018 fick Naturskyddsföreningen Vänersborg kommunens 
miljöpris för det mångåriga naturvårdsarbetet vid Grinnsjö. 
 
Naturskyddsföreningarna i Vänersborg, Trollhättan och Grästorp vill alla arbeta för en annan 
lösning än försäljning för att bevara torpområdets miljö och dess tillgänglighet för 
allmänheten. Därför vill vi: 

● fortsätta att arrendera Grinnsjötorp och arbeta med att bevara den unika miljön och 
förmedla kunskap till besökarna om den biologiska mångfalden och kulturhistorien 
 

● att Sveaskog inte avstyckar och säljer torpen på Grinnsjö, då detta påverkar 
kulturlandskapet som helhet och att en privatisering minskar allmänhetens 



tillgänglighet. 
 

● tillsammans med Sveaskog och Länsstyrelsen se över vårt kontrakt för Grinnsjötorp 
och reservatets skötsel i den del som gäller Grinnsjöområdet för att få bästa möjliga 
utfall av natur- och kulturvården. 

 
Vi ber er på Sveaskog att återkomma med besked om hur ni ser på våra punkter ovan, och 
vi hoppas på ert tillmötesgående i en konstruktiv dialog.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Naturskyddsföreningen Vänersborg 
Ordförande Kim Blomster 
 
Trollhättans Naturskyddsförening 
Ordförande Thorulf Lundqvist 
 
Naturskyddsföreningen Grästorp 
Ordförande Amanda Hellberg 
 
== 
Den tis 28 jan. 2020 kl 17:15 skrev Augustsson Albin <albin.augustsson@sveaskog.se>: 

Hej! 

Sveaskog har uppdrag att avveckla alla byggnader som inte behövs för bolagets 
verksamhet. I samband med detta arbete har vi upptäckt att ni i Naturskyddsföreningen 
nyttjar torpet Grinnsjö på fastigheten Hunneberg 1:5 som Sveaskog äger i Vänersborgs 
kommun. Ser att ni skriver på er hemsida att ni arrenderar detta torp. Tyvärr kan vi inte 
återfinna något giltigt arrendeavtal/hyresavtal och vi ser inte heller att ni betalat någon 
arrendeavgift/hyra de senaste åren. Stämmer det? 

Sveaskog har nu för avsikt att avyttra torpet och är ni intresserade av att friköpa det får ni 
gärna höra av er till mig. Antingen om föreningen köper torpet eller om någon enskild 
medlem går in som ägare. I annat fall kan torpet komma att annonseras ut på öppna 
marknaden.  

Allt gott!  

Med vänlig hälsning  

Albin Augustsson 

Fastighetsansvarig 

 


