
Som liten drömde han stän-
digt om att starta en egen djur-
park. Drömmen gick i uppfyl-
lese 1965 efter att han som 19-
åring kommit över 5 hektar 
mark uppe vid Jennylunds-
området.

– Det var kul, men mest en 
kamp mot myndigheter. Bara 
efter några veckor kom en 
poliskommissarie och stäng-
de djurparken. Jag fick åka 
upp till Stockholm för att 
häva beslutet. Länsveterinä-
ren var ofta på besök, trots att 
de visste att vi gjorde allt och 
lite till för att djuren skulle ha 
det bra, berättar Dan Stenvall 
som är fylld av historier från 
tiden med djurparken.

På sikt var målet att det 
skulle bli Sveriges största 
djurpark.  Som mest kom 25 
000 besökare per år. Entrén 
var 2,50 kr/vuxen och 1 krona 
för barn. Verksamheten blev 
tidigt omstridd. De flesta av 
striderna vann Stenvall. Från 
början fick han inte bygga hus 
åt djuren. Då ställde han upp 
bussar som djuren fick bo i på 
vintern. Plötsligt gavs det till-
stånd till byggnation.

Dålig ekonomi
Till sist var det inte striden 
med myndigheter som stop-
pade Bohus djurpark. Det var 
etableringen av Borås djur-
park och en dålig ekonomi.

– Vi hade svårt att få runt 
verksamheten, men vi höll ut 
i sex år. Det är inte många som 
förstår att vi har haft björnar, 
vargar, apor och chimpanser i 
Bohus. Det var sorgligt när vi 

tvingades skjuta både björnar 
och vargar, minns Stenvall.

Aphuset står kvar och även 
björnarnas näste finns på om-
rådet. Idag har han kor, tjurar, 
höns, får, lamm – och ankor.

– Ankorna är en nyhet för 
mig. Jag har byggt ett rävsä-
kert hus till dem och hoppas 
att det ska fungera. Snart vill 
jag få hit lite grisar också.

Han brinner för sina djur 
och drömmer än idag om 
djurparken.

– Jag har i många år försökt 
komma över grusgropen, där 
de vill anlägga en motorba-
na. I min värld så går det ett 
par giraffer och elefanter där, 
säger han och skrattar.

Skrattar gör han inte när 
vi sedan diskuterar grusgro-
pen och planerna på en go-
kartbana.

Absurt
– Det är helt absurt! Se er om-
kring – är det här ett område 
för motorsport? Hur dum får 
man vara, undrar Dan Stenvall 
som menar att orörd natur och 
motorsport inte hänger ihop.

Han är upprörd över idén 
som än så länge bara är ett för-
slag.

– Det får finnas gränser för 
vad man föreslår också. Vi står 
i ett område som gränsar till 
en mycket exklusiv natur. Där 
kan du inte placera in bullran-
de motorsport med avgaser. 
Tänk på alla våra hästtjejer 
som rider här på vägarna och 
som har sina stall med hagar. 
Det kan väl vem som helst 
räkna ut att det inte är lämp-

ligt med en motorbana där.
Argumentet om att den bli-

vande motorbanan måste ligga 
i nära anslutning till kollektiv-
trafiken avfärdar han.

– Varför det? Dessa killar 
blir ju körda av sina föräld-
rar eftersom de har gokarten 
på kärran bakom. Det måste 
finnas andra platser än i den 
mest orörda naturen vi har, 
menar Stenvall.

Grusgropen har han andra 
planer för.

– Det borde även kommu-
nen ha. Jag har som sagt för-
sökt köpa den ett antal gånger, 
men har fått nej. Varför de inte 
har återställt grusgropen som 
lagen säger att man ska göra 
vet jag inte heller. Jag har er-
bjudit mig att göra det utan 
kostnad, men inte ens det 
passar. Med hjälp av hästgöd-
sel från stallet skulle vi lätt få 
grusgropen att grönska och 
leva igen, säger Stenvall.

Han är god vän med natu-
ren och djurlivet. När han inte 

kunde försörja sig på sin djur-
park blev han istället lärare i 
skolan. Eleverna har i alla år 
ställt frågor till honom om de 
många vilda djuren som han 
har varit i nära kontakt med.

–De frågar alltid hur far-
liga till exempel vargar och 
björnar är. Mitt enkla svar 
har varit att världens farligas-
te djur är människan. Det är 
bara att öppna tidningen så ser 
ni hur många de har dödat det 
gångna dygnet. Inget annat 
djur är så farligt för mänsk-
ligheten.

Det aktuella området för 
planerad motorsport an-
gränsar till Ale-Jennylunds 
ridklubb, Vättlefjälls tysta 
område och Dan Stenvalls 
djurhållning.

ALAFORS. En ny pla-
cering av gokartbanan 
måste presenteras nu.

Nästa år får Ale Ring 
i Nödinge inte vara 
kvar.

Den desperata jakten 
på en ny lokalisering 
ser inte ut att lyckas.

Jörgen Sundén, ansva-
rig för mark- och exploate-
ringsärenden i Ale kommun, 
lägger efter åtta års intensivt 
arbete sitt sista förslag på en 
omlokalisering av gokartba-
nan. Förslaget är grusgropen 
öster om Ale-Jennlunds rid-
klubb, granne med den tidi-
gare djurparken, vid entrén 
till Vättlefjäll.

– Det här är i mina ögon 
ett bra förslag. Med hjälp 
av sju meter höga bullerval-
lar runt hela banan sänker vi 

ljudvolymen till en acceptabel 
nivå, säger Jörgen Sundén på 
det första informationsmötet 
med grannar och markägare.

Om mötet var en tidig flört 
och invit så gick den inte hem. 
Kritiken var lika kompakt som 
saklig. Ale-Jennylunds rid-
klubb, som även kallas kom-
munens bästa fritidsgård för 
tjejer, är helt oförstående.

Oljud
– Verksamheten finansie-
ras med bland annat intäkter 
från privatpersoner som hyr 
stall. Vem vill låta sin häst stå 
i ett stall granne med avgaser 
och oljud från en gokartbana. 
Dessa verksamheter går inte 
att kombinera, säger Klas 
Nordh, ledamot i styrelsen 
för Ale-Jennylunds ridklubb 
som hade mycket att säga.

– Utredningen är bristfäl-

lig. Man har till exempel inte 
tagit hänsyn till att Länssty-
relsen har i uppdrag att försö-
ka bevara några få tysta natur-
områden runt Göteborg. Just 
denna plats är kärnan i ett av 
två tysta områden. Markä-
garna vill inte skapa ett na-
turreservat, vilket skulle vara 
ett sätt att bevara tystheten. 
Länsstyrelsen försöker därför 
hitta andra vägar, då detta 
orörda naturområde anses så 
värdefullt. Att föreslå en go-
kartbana från kommuens sida 
känns ogenomtänkt på alla 
sätt, menar Klas Nordh.

Dan Stenvall, en gång 
djurparksinnehavare och 
närmsta granne med den pla-
nerade gokartbanan, ruskar 
bara på huvudet.

– Jag kommer att överklaga 
så länge det går. Det gör jag 
för naturen, alla männsikor 

som behöver rekreationsmil-
jöer, tysta strövområden och 
inte minst för alla djurens 
skull. När du måste bygga sju 
meter höga bullervallar runt 
om bör du väl förstå att plat-
sen för en gokartbana kanske 
inte är den rätta, säger Sten-
vall.

Inga applåder
Det blev inga applåder till Ale 
kommun och Jörgen Sundén 
denna kväll.

– Jag har full respekt för 
era åsikter och dessa ska ni 
framföra om kommunstyrel-
sen beslutar enligt mitt för-
slag att upprätta ett planpro-
gram för området. Det finns 
inget beslut om en gokartba-
na, däremot vill vi utreda möj-
ligheterna att bygga en. Visar 
denna utredning att grannar 
och berörda inte accepterar 

detta samt att argumenten är 
så starka kommer förslaget att 
läggas ned, förklarade Jörgen 
Sundén flera gånger under 
kvällen.

Brådskar
Beslutet om en ny motorba-
na brådskar. Bohus Racing 
har fått tillfällig nyttjanderätt 
av Ale Ring. 2009 är sista året 
som detta ges.

– Vi har utrett gamla Hö-
ganästomten som skapade 
för mycket buller åt Kung-
älvshållet och stabiliteten i 
marken klarar inte ljudvallar. 
Vi har tittat på ett område i 
norra änden av Vinnings-
bodalar som angränsar till 
bergstäkten, men tyvärr fått 
nej av markägaren. Grusgro-
pen i Bohus är vad som åter-
står och vi tror det är möjligt, 
säger Jörgen Sundén.

Vad ett planprogram 
kostar att genomföra fram-
kom inte. Det är en rimlig frå-
geställning, då motståndet är 
så kompakt att ett genomför-
ande måste ses som en utopi. 
En lika viktig parameter är 
det faktum att om inte Bohus 
Racing hittar en ny mark för 
banan mister 200 ungdomar 
sin sysselsättning.

Ale Ring kan inte ligga 
kvar på grund av Nödinge 
samhälles expansion med bo-
städer och golfbana.

Kommunstyrelsen tar på 
tisdag beslut om att upprät-
ta ett planprogram för en ny 
motorbana i den gamla grus-
gropen.
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Förslag om ny gokartbana får kritik

"Motorsport i orörd natur hänger inte ihop?"

Dan Stenvall, boende på Hisingen, visar stolt upp sina marker öster om Ale-Jennylunds ridklubb. Så här ser Dans gamla 
grusgrop ut....

...och så här ser Ale kommuns ut. Stenvall har erbjudit sig 
att hjälpa kommunen att återställa sandtaget, men detta har 
avböjts.
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BOHUS. För 40 år sedan drev Dan Stenvall, 70, 
Bohus djurpark – nu föreslås en motorbana bli 
närmsta granne.

Än idag har han gott om djur på markerna, men 
björnar, vargar och apor har tagit adjö.

– Det är många familjer som kommer upp och 
tittar på mina djur. Jag tror inte de vill höra olju-
det från en motorbana eller känna lukten av avga-
ser, säger han.

Dan Stenvall, tidigare djur-
parksägare, ryter till rejält


