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HÅLANDA. Verle gammelskog 
må vara hur många hundra 
år som helst.

Nu är den i alla fall invigd – 
som naturreservat.

– Att våra gemensamma 
ansträngningar lyckades 
rädda skogen ser jag som 
ett av majoritetspartiernas 
viktigaste beslut under man-
datperioden, sa kommunal-
råd Jarl Karlsson (S).

Sedan det uppmärksammats att 
Verle gammelskog i Risveden ris-
kerade avverkas som en konsekvens 
av ett ägarbyte startade stiftelsen 
”Ett klick för skogen” en insam-
ling. Målet var att få ihop köpeskil-
lingen för att på så vis kunna rädda 
skogen. Efter fyra månaders inten-
siv propaganda saknades fortfaran-
de en stor del av pengarna. Stiftelsen 
hade fått ihop 2,4 miljoner kronor 
och behövde nu stöd från fler håll. 
Så blev det också.

– Det är ett unikt samarbete som 
ligger bakom köpet och räddnings-
aktionen av Verle gammelskog. Stat, 
region, kommun och ideella krafter 
har tillsammans gjort det möjligt 
och det känns fantastiskt bra, berät-
tade kommunstyrelens ordförande 
Jarl Karlsson (S).

Den gamla orörda skogen är hem 
för flera hotade arter. Vissa delar 
uppfyller kraven för nyckelbiotop 
enligt Skogsstyrelsen och Länssty-
relsen. Sedan Verleskogen förvär-
vats har området också blivit natur-
reservat.

– I Ale kommun är vi verkligen 

rädda om Risveden och ser detta 
stora skogsområde som en av kom-
munens allra största tillgångar, un-
derströk Jarl Karlsson i sitt invig-
ningstal som bevittnades av ett 
50-tal personer däribland repre-
sentanter från den italienska vänor-
ten Bertinoro och tyska Kaufung-
en. Även vänner från Moldavien och 
Lettland fanns på plats denna histo-
riska dag.

Västkuststiftelsens ordförande, 
Johnny Nilsson, riktade många 
tack till alla som har varit engage-
rade i arbetet runt bevarandet av 
Verle gammelskog.

– Ett särskilt tack vill jag ge till 
Leif Danielsson i Naturskydds-
föreningen i Ale. Det var han som 
först uppmärksammade hotet. Han 
har sedan bistått med mycket värde-
full information om skogens värden.

Invigningen hade en festlig in-
ramning där Korpmor Margareta 
Nobell kallade på skogens andar. 
Anton med gitarren bjöd på svensk 
folkmusik och stämningen var minst 
sagt positiv.

– Det har varit en fantastisk 
resa under två års tid och trots en 
del motgångar kan vi efter gemen-
samma ansträngningar bara känna 
glädje idag. Ale kommuns engage-
mang har varit avgörande och jag 
riktar därför ett särskilt tack till 
kommunstyrelsens ordförande Jarl 
Karlsson, avslutade Paulina Niedz-
wiecka som representerade stiftel-
sen Ett klick för skogen.

Verle gammelskog räddad och invigd

SÅ RÄDDADES VERLE GAMMELSKOG

Så räddades Verle gammelskog
Stiftelsen Ett klick för skogen star-
tade en insamling via sin hem-
sida, där sponsorer gav bidrag per 
genomfört klick. Privatpersoner och 
företag kunde också köpa andelar i 
Verle gammelskog.

Ett klick för skogen 2,4 Mkr
Ale kommun  1,0 Mkr
Västkuststiftelsen 1,0 Mkr
Naturvårdsverket 1,9 Mkr
Fältbiologerna 0,4 Mkr
Totalt:  6,7 MkrTILL SKOGS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Margareta Nobell som Korpmor slog ett slag för Verle gam-
melskog och med trummans hjälp ville hon locka fram sko-
gens andar. Det blev en högtidlig ceremoni när skogen förkla-
rades officiellt för naturreservat.

Paulin Niedzwiecka, Ett klick för skogen, 
Johnny Nilsson, Västkuststiftelsen, Per från 
Länsstyrelsen och kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Jarl Karlsson (S), klippte bandet.


