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O F F I C I E L L  P A R T N E R

NÖDINGE. Ale kommuns 
medfinansiering och 
köp av Verleskogen vål-
lade debatt på senaste 
fullmäktige, vilket ledde 
till återremiss i ären-
det.

Nu redovisar kom-
munstyrelsens för-
valtning svar på de 
sju frågor som Jan A 
Pressfeldt (Ad) ställde.

– Vi tänker fullfölja 
Ale kommuns stra-
tegi om att vårda och 
utveckla god naturvård 
och vill ytterligare 
skydda Risveden, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson 
(S).

Verleskogen har debatterats 
flitigt den senaste tiden. Nu på 
fredag sker ett extrainsatt kom-

munfullmäktigesammanträde 
där det fastslås att Ale kommun 
går in som medfinansiär till-
sammans med Västkuststiftel-
sen och stiftelsen Ett klick för 
skogen.

– Det är ett unikt område på 
många olika sätt, som har ett 
skyddsvärde. Ales storslagna 
natur, med bland annat Risve-

den och Vättlefjäll, är tillgångar 
som vi vill värna, förklarar Jarl 
Karlsson och fortsätter:

– Efter sommaren hörde Ett 
klick för skogen av sig till oss. 
Tillsammans med sin partner, 
Svenska Naturskyddsfören-
ingen, har de sökt ett flertal 
områden och funnit ett antal 
unika områden runtom i Sve-
rige, där Verleskogen är ett 
sådant exempel. Vi har vägt 
olika synpunkter, men anser att 
detta ligger helt i linje med det 
naturvårdsprogram vi fattade i 
kommunen för ungefär ett år 
sedan. Vi vill fullfölja vårt age-
rande och vara rädda om den 
natur vi förfogar över.

Inledningsvis var ambitionen 
från Ett Klick för skogen att 

samla in hela den summa som 
behövs för att inköp av Verle 
1:39, ett område på totalt 84 
hektar. Köpeskillingen ligger 
dock på 6 483 000 kronor och 
stiftelsen har till dags dato lyck-
ats samla in 2,8 miljoner kronor. 
Förvärvet föreslås därför att 
delas upp på tre köpare enligt 
följande:

• Stiftelsen Ett klick för 
skogen 2 miljoner kronor

• Västkuststiftelsen 2 241 
500 kronor (finansieras till 50 
procent med beviljat statsbi-
drag från Naturvårdsverket)

• Ale kommun 2 241 500 
kronor (finansieras till 50 pro-
cent med beviljat statsbidrag 
från Naturvårdsverket)

– Kommunen har beviljats 

statsbidraget från Naturvårds-
verket, men detta betalas ut 
efter köpets genomförande. 
Kommunens köpeskilling blir 
därmed högst 1 120 750 kronor, 
som finansieras inom ramen för 
2009 års investeringsbudget, 
säger Jarl Karlsson.

– Såväl Västkuststiftelsens 
och Ale kommuns köpeskil-
lingar ska betraktas som maxi-
mala belopp och kan komma att 
jämkas om Ett klick för skogen 
når högre belopp än beräknat. 
Varför inte stiftelsen Ett klick 
för skogen ska använda hela 
sina insamlade medel till detta 
köp beror på att man med för-
värvet får kostnader som måste 
täckas, bland annat betalning 
av lagfartsavgift och driften 

för internetsajten, tillägger Jarl 
Karlsson.

Förutom köpeskillingen har 
oppositionen även krävt svar i 
frågor gällande jakträtt, samä-
gandesvtal och köpekontrakt.

– I beslutsunderlaget finns 
svar på samtliga sina frågor. 
Detta kommer också att redovi-
sas på fredagens sammanträde. 
Med den grundliga och nog-
granna analys som vi har gjort i 
ärendet känner vi oss trygga när 
vi nu tar beslut om medfinan-
siering av Verleskogen. Vi har 
i Ale ett unikt naturområde som 
vi vill värna och skydda för fram-
tiden, avslutar Jarl Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Ale kommun fullföljer sin strategi om naturvård
– Majoriteten avser att besluta om köp av Verleskogen

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jarl Karlsson (S).

VÄSTKUSTSTIFTELSEN
Västkuststiftelsens uppdrag är att 
bevara och vårda den västsvenska 
naturen och att stimulera frilufts-
livet. Västkuststiftelsen vill värna, 
vårda och visa naturen. Man köper 
in mark och arbetar för att värdefull 
natur skyddas som naturreservat.Ð
Stiftelsen äger drygt 3 500 hektar 
mark, med ett anskaffningsvärde på 
cirka 25 miljoner kronor, och under 

årens lopp har man bidragit med 
ytterligare 15 miljoner kronor till 
intrångsersättningar eller bidrag vid 
köp så att många av naturreserva-
ten kunnat bildas.
Västkuststiftelsen har från Läns-
styrelsen Västra Götalands län ett 
uppdrag som naturvårdsförvaltare 
för närmre 200 naturreservat, sam-
manlagt cirka 38 000 hektar mark. 

ALE. Beslut om Ale 
kommuns medfinan-
siering av Verlesko-
gen dröjer, men det 
kommer.

Den rödgröna majo-
riteten lyckades inte 
övertyga oppositionen 
om en bred lösning.

Istället blev resulta-
tet en återremiss och 
majoriteten svarade 
med att kalla till nytt 
möte redan om två 
veckor.

Därmed hinner kommunen 
verkställa beslutet och köpet 
före den 19 mars som är sista 
dagen innan organisationen 
"Ett klick för skogens" hand-
penning förfaller.

– Bara ett sådant upplägg 
där handpenningen går för-
lorad i en affär där ingen på 
förhand visste om de skulle 
lyckas samla ihop köpesum-
man känns konstigt, sa Alede-
mokraten, Jan A Pressfeldt 
som tidigt yrkade på återre-
miss.

– Det finns för många 
oklarheter och jag förstår 
inte varför vi inte får se kö-
pekontraktet. Det här är en 
liten stiftelse som bara äger 
ett skogsparti uppe i Lapp-
land.

Enligt kommunallagen

tionspartier förutom tre mo-
derater. Debatten före vote-
ringen var dock både lång och 
intensiv.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Jarl Karlsson (S),
inledde med en bakgrunds-
beskrivning och förslag till 
beslut.

– Vi majoriteten tycker 
att beslutet är självklart ef-
tersom vi sätter naturvärde-
na högt. När dessutom staten 
och regionen är positiva ser 
vi inget skäl att sätta oss på 
tvären. Vi vill också medver-
ka till att rädda Verleskogen, 
sa Karlsson.

Kristdemokraternas Sune
Rydén ansåg också att skogen 
var viktig, men att kommu-
nen inte har råd.

– Ska vi köpa skog när vi 
inte har råd med bokbuss, 
aktivitetshus med personal, 
flera verksamheter går på 
knä och samtidigt har ni fö-
reslagit en skattehöjning. Jag 
tycker inte att det känns bra. 
Dessutom vill jag påminna 
om att har vi inte varit med 
om det här förut? Någon har 
med gott syfte tagit ett initi-
ativ som kommunen sedan får 
ta notan för?

Han fick medhåll från sina 
alliansvänner.

– Det är enkelt för mig 
också Vi har inte pengarna

menade
Peter Ro-
sengren.

Rose-
Marie
Fihn (Fp) 
yrkade
även hon 
på återre-
miss, men 

erkände samtidigt att beslu-
tet var svårt.

– Det finns väl ingen som 
inte vill bevara naturen, men 
när pengarna saknas måste 
vi prioritera. Vi har tidiga-
re idag hört hur besvärligt 
alla nämnder har det och då 
känns det fel att handla skog 
för pengar vi inte har. Först 
tvingades vi köpa en bandy-
hall, nu tvingas vi köpa skog. 
Jag vill också vara stolt över 
Ale, men det ska vara för att 
vi tar hand om våra äldre och 
våra barn.

Majoritetens förslag är att 
göra skogsköpet till en inves-
tering. Detta för att skogen 
blir en tillgång och inte ska 
behöva belasta driftspengar-
na.

– Då uppstår istället en 
kapitalkostnad på cirka 30 
000 kronor om året, menade 
Åke Niklasson (C) som ändå 
ansåg att pengarna till köpet 
saknas.

Göran Karlsson (V)

är en viss skillnad på drifts- 
och investeringspengar.

– Det behöver du inte lära 
mig. Jag har suttit i fullmäk-
tige sedan 1985, men jag vet 
också att det är kommunala 
pengar oavsett det är drifts- 
eller investeringspengar, re-
plikerade Rose-Marie Fihn.

Miljö- och byggnämn-
dens ordförande, Rolf Gus-
tavsson (S), var också i talar-
stolen.

– Minst två talare har sagt 
att vi är tvingade att köpa 
skogen. Det är vi inte alls. 
Men om vi vill rädda skogen 
måste vi gå med. Det är ett 
svårt beslut i en tuff ekono-
mi. Personligen tycker jag 
kanske att skogarna i Risve-
den borde ha räddats tidiga-
re, kanske redan på 60-talet. 
Eftersom det inte är gjort så 
måste vi göra det nu, om inte 
annat så för våra barn och 
barnbarns skull.

Jarl Karlsson (S) fick flera 
gånger redogöra för de olika 
beloppen som har figurerat i 
affären.

– Det har berott på huruvi-
da Västkuststiftelsens bidrag 
från Naturvårdsverket påver-
kas av att Ale kommun går 
in som köpare. Det kunde 
ha inneburit att bidraget till 
Västkuststiftelsen minska-
de med 500 000 kronor En

2 Mkr. 
Det ska 
totalt bli 
6 483 000 
kronor.

Han
fick stöd 
av parti-
kamra-
ten, Lars-
Ove Hellman (S), som hade 
en egen ekonomisk syn på 
ärendet.

– Jag kan inte värdera 
skogen och har nog kvar att 
uppleva samtliga naturreser-
vat, men investeringen på 1,1 
Mkr utgör en kapitalkostnad 
som ni i nästa andetag belas-
tar kommunkassan med då 
ni yrkar på återremiss och ett 
nytt möte. Ett extra fullmäk-
tige kostar nog till och med 
mer än denna investering, så 
är ni måna om kommunens 
ekonomi bör ni tänka till.

Peter Rosengren var för-
beredd på debatt och hade 
därför tagit med sig Allian-
sens tidigare förslag till stra-
tegisk plan för Ale kommun.

– Där står att läsa bland 
annat att er målsättning är le-
vande skogar och att värdefull 
skogsmark ska bevaras.

Kommunalråd Jan Skog 
fann sig snabbt.

– Ja, det är mycket rik-

tigt. Tyvärr så röstade du och 
dina vänner ner vårt förslag 
till strategisk plan. Det är inte 
alltid så lätt att få gehör.

Boel Holgersson (C) var 
kritisk till att Ale kommun 
ska behöva ta kostnaden för 
en fråga som egentligen inte 
ska belasta kommunkontot.

– Varje myndighet ska 
ta sitt ansvar. Skogarna ska 
skötas med statliga pengar 
och därför bör Ale kommun 
begära att så också sker när 
det gäller Verleskogen. Jag 
vill använda kommunala 
pengar till verksamheter som 
vi har ansvar för.

Voteringen visade att 17 
ledamöter röstade för åter-
remiss, vilket räcker. Bland 
annat vill de att frågan kring 
finansieringen klargörs och 
besvarar frågan varför bara 2 
av de insamlade 2,7 Mkr på 
Ett klick för skogens hemsi-
da används. Jan A Pressfeldt 
ville dessutom att köpekon-
traktet kommer alla ledamö-
ter till del.

Nytt fullmäktige är skrock-
fullt nog utsatt till fredag 13 
mars...
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Beslut om Verleskogen kommer
– Men det krävs ett extra fullmäktigesammanträde

Rose-Marie Fihn 
(Fp)

Lars-Ove Hell-
man (S)

FRÅN LÄKTAREN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Företagare i Surte – Bohusområdet

Vill du veta mera om när och hur utbyggnaden av 
infrastrukturen i detta område kommer att göras? Ja då 
är du välkommen till BanaVägs blå informationslokal i 
Nol tisdagen den 24 februari klockan 18.00 – 19.30.

 • BanaVäginformation med fokus på 
  Surte/Bohusområdet – Sara Oscarsson

 • Näringslivsfrågor i Ale 

 • Övriga frågor

Medverkar gör också Jarl Karlsson, Stig Fredriksson, 
Jan Skog, Jerry Brattåsen och Kjell Lundgren

Anmälan görs via epost kjell.lundgren@ale.se 
senast den 20 februari 2009.

Vill du veta mera, kontakta 330 277 Jerry eller 330 307 Kjell.

Välkommen

Verle gammelskog räddas bland annat genom ett investeringsbidrag från Ale kommun på 
850 000 kronor.                 Foto: Pelle Dahlberg

Kommunen köper Verleskog för 850 000 kr

Turerna har varit många och 
debatten högljudd beträffan-
de bevarandet av Verle gam-
melskog i Hålanda. Stiftelsen 
"Ett klick för skogen" enga-
gerade sig tidigt i frågan och 
avsåg finansiera köpet av den 
avverkningshotade skogen 
via en webbaserad insam-

inte skulle räcka. En förfrå-
gan ställdes då till Västkust-
stiftelsen, Naturvårdsverket 
och Ale kommun.

– Vi har samrått med 
många sakkunniga och lyss-
nat till vad alla parter har sagt. 
För oss framstår det nu tyd-
ligt att det är angeläget att Ale 

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Jarl Karlsson.

Förslaget som ligger är att 
"Ett klick för skogen" lägger 
sina insamlade 3 Mkr. Staten 
tar genom Naturvårdsverket 
hälften av det som är kvar. 
Västkuststiftelsen och Ale 
kommun det resterande.

– Enligt sista uträkning-
en hamnar vi runt 850 000 
kronor. Det anser vi är väl 
investerade pengar, då områ-
det med stor sannolikhet blir 
ett naturreservat i framtiden, 
avslutar Jarl Karlsson. 

ALE. Ale kommun går in i projektet att rädda Verle 
gammelskog.

Vänstermajoriteten i Kommunstyrelsen föreslår 
fullmäktige att bevilja ett investeringsanslag på 
cirka 850 000 kronor.

– Även om det är tuffa ekonomiska tider måste 
vi visa att naturen är viktig, säger Jarl Karlsson 
(S).
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