
Med anledning av den se-
naste tidens debatt runt 
"Ett klick för skogens" in-
satser för att rädda Verle-
skogen publiceras här ett 
inlägg från organisationens 
ansvariga.

Borrhålen
Borrhålen gjordes som del 
av en ÖSI (Översdiktlig 
skogsinventering)  över hela 
landet fram till 1992 .
Vid  inventeringen i Verle-
skogen hade ett flertal tallar  
en ålder på över 220 år.
Det ska tilläggas att en borr-
kärna skapar ett litet hål på 
5 mm i stammen vilket läker 
ut på ett par veckor. Skadar 
alltså inte trädet.

Verleskogens ålder
Att Verleskogen bedöms 
vara en gammelskog stöds 
av SNF, Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen.
I en gammelskog är trädbe-
ståndet i olika åldrar, från 
ungträd till flera hundra år 
gamla träd. Det ger en gam-
melskog biologisk mångfald 
och en åldersmässig fördel-
ning av träden, vilket är ka-
raktäristiskt för en gammel-
skog. Gammelskog och na-
turskog betecknar samma 
sorts skog.

Verleskogens värdering
Ett klick för skogen har råd-

gjort med ett flera skogs-
värderare som bedömt att 
priset är rimligt. Efter-
som Per Karlsson ifråga-
sätter deras kompetens, ber 
vi att få hänvisa till Chris-
ter Lundberg på Skogssty-
relsen. Han är en av de som 
står bakom värderingen.

Eventuella vägar
Ale kommun har fått all in-
formation angående kon-
traktet, inklusive informa-
tion om den gemensam-
ma ansökan om inrättande 
av en gemensamhetsanlägg-
ning (GA), med ändamålet 
väg, som lämnats in av nu-
varande markägare. Den ur-
sprungliga ansökan om detta 
lämnades alltså in före teck-
nandet av kontraktet.  Ett 
klick för skogen har alltså 
INTE ett servitut på väg in-
skrivet i avtalet. Bildas ett 
reservat blir det sannolikt 
inte aktuellt med vägsträck-
ning genom området. Lant-
mäteriet får då söka andra 
alternativ.

Skyttebana
Att det är en skjutbana i när-
heten hindrar inte den bio-
logiska mångfalden att be-
varas och frodas. Det finns 
i dagsläget inte något som 
skulle kunna påverkas av 
närheten till skyttebanan. 
Om man väljer att följa Per 

Karlssons resonemang till 
slut, skulle inte tätortsnä-
ra naturreservat/grönområ-
den/gammelskogar kunna 
finnas, eftersom vi har buller 
och ljud från vägar, flygplat-
ser och/eller industrier på 
många ställen. 

Jakträtt i Verleskogen
Ett klick för skogen anser 
att jakten är en viktig del 
av svensk kultur. Kontrak-
tet medger därför en per-
sonlig jakträtt till nuvaran-
de ägare. Den jakträtten kan 
inte överlåtas eller utarren-
deras. I avtalet finns tydli-
ga begränsningar om hur 
jakten får gå tillväga, t ex 
får inga fordon användas 
samt ingen skada göras på 
träden. När detta personliga 
avtal går ut, kommer ingen 
att kunna överta det. Värt 
att nämna i sammanhanget 
är att jakten påverkas oftast 
inte när staten bildar natur-
reservat. 

Verleskogens kostnader  
Räknaren på hemsidan bör-
jade ticka direkt när Årren-
järka var uppköpt, år 2005. 
I de 7 450 000 kr som be-
höver samlas in ska stiftel-
sens alla kostnader under tre 
år täckas. D.v.s. 1 000 000 
kr ska täcka kostnader som 
revisorer, drift och under-
håll av hemsidan, lagfart om 

cirka 200 000 kronor och 
utskick. Samt framtida kost-
nader för stigar och infor-
mationsskyltar om vi lyckas 
med insamlingen. Vår mål-
sättning att Ale-borna ska 
utnyttja Verleskogen som 
det den är – en fantastisk 
gammelskog.
Enligt 90-kontot får 25 % 
av insamlat kapital gå till 
omkostnader. På summan 7 
450 000 kr medger lagstift-
ningen 1.8 miljoner i kost-
nader, vi beräknar 1 miljon i 
omkostnader. I den summan 
ingår ingen lön.

Kartan
Per Karlsson påstår att vi 
medvetet hade en missvisan-
de karta. Naturligtvis är det 
inte så!  
Skogsrutorna är symbolis-
ka köp och med det webb-
system vi har kan endast 
en kvadratisk karta göras. 
Därav blev ytan för stor. Vi 
beklagar detta, vi har ändrat 
kartan, vi har bett om ursäkt 

och känner sig någon förför-
delad i detta så beklagar vi å 
det yttersta.

Möte med Aleborna
Ett klick för skogen hade 
planerat att ha ett möte 
med Hålanda-borna för att 
kunna kommunicera direkt 
och få en chans att reda ut 
alla missförstånd. Christer 
Damm, ordförande för orts-
utvecklingsmötena i Hålan-
da, har berättat för oss att de 
inte har nästa möte förrän i 
april.  Vi har framfört att vi 
gärna kommer upp och Hå-
landa-borna är hjärtligt väl-
komna att höra av sig till oss 
för ytterligare information 
eller bokning av ett öppet 
möte. Givetvis gäller det alla 
Ale-bor! 
 
Ett fortsatt meningsutby-
te med Per Karlsson är inte 
intressant. Vi bedriver ett 
seriöst arbete för att bevara 
den lilla rest av Sveriges 
gammelskogar som ännu 

finns kvar. Vi har fullt upp 
med att distribuera julkort, 
skicka diplom och arbeta för 
att få in pengar till Verlesko-
gens bevarande. Däremot 
ser vi gärna att du som har 
frågor, funderingar eller vill 
stötta vårt arbete hör av dig. 
Ring eller e-posta – vi svarar 
direkt.
 
Vår målsättning är att Verles 
gammelskog ska finnas kvar 
för våra barn och barnbarn. 
Vi vill så innerligt gärna att 
ni som Ale-bor ska dela den 
visionen med oss.

 

Ann Rask, 
stiftare,

Jenny Strand, 
stiftare, bosatt i Luleå 

Eva Kullenberg, 
informationsansvarig, 

bosatt i Ängelholm
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 Snälla!

Har du mycket åsikter? Hjälp oss att 

utveckla ett helt nytt elhandelsföretag!

Vi har bestämt oss för att vårt nya elhandelsföretag

ska ha Sveriges mest nöjda elkunder. Men vi behöver 

hjälp. Därför hoppas vi att du vill ägna några minuter 

åt att gå in på www.dinel.se och berätta hur du tycker 

att vi ska vara.  

Tack på förhand!

Ett klick för skogen svarar Per Karlsson

"Ett klick för skogen" bemöter nu den kritik som har framförts på insändarsidorna i Alekuri-
ren. Bilden är från en bäck i Verleskogen.             Foto: Pelle Dahlberg

Du påstår i din insän-
dare att skjutbanan 
i Surte är nedlagd 

och att en del av skyttarna 
kommer att flytta över till 
Skepplanda skyttecentrum.

Är det en önskedröm från 
din sida eller vad är det du 
är ute efter? Vi tycker inte 
du är rätt man att informe-
ra läsarna om vad som är 
nedlagt eller inte, och det är 
nog få utav oss som kommer 

att åka till Skepplanda för att 
skjuta om banan läggs ner.

Skjutbanan i Surte är ej 
nedlagd, men det förs en 
diskussion med kommunen 
om dess framtid. 

Bo Sandberg
Surte-Bohus Sportskyttegille

Rolf Engström
Surte-Bohus Skyttegille 

Helt åt skogen Per Karlsson

DIERAS BYGG
WWW.ALLTINOMBYGG.COM

Vi utför de fl esta tjänster 
inom byggverksamhet

Vi lämnar alltid 5 års 
garanti för utfört arbete.

Alltid gratis kostnadsförslag.

Tel 0708-11 60 81 
0303-22 38 22

info@alltinombygg.com

Ny katalog 

ute nu!

Modernt, klassisk eller lantligt- Myresjökök i ditt drömhus!

Villa 
Visingsö

www.smalandsvillan.se

Trött på hur 
det ser ut där 

hemma?
Låna en inredningsbok på biblioteket


