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Tog cykeln från Bur-
hultsvägen vid Kol-
landa in mot vild-

marken vid Storekärr. En 
skogsväg som är avstängd 
för allmän biltrafik gör att 
man slipper vara rädd för 
att möta bilar och kan ägna 
mig åt att lyssna på fåglarna 
i stället. Cyklar cirka 2 km 
genom omväxlande barrskog 
med inslag av björk och asp. 
Genom några våtmarker 
som doftar friskt i höstluften 
och upp över små bergskul-
lar så kommer jag fram till 
Storekärr. En liten skogs-
sjö omgiven av bara skog, 
några berghällar och vass-
ruggar. Sjön ligger helt spe-
gelblank i middagssolen. Ett 
par rovfåglar sitter i talltop-
parna och spanar ut över 
våtmarken i jakt på föda. Jag 
tror det är ormvråk men kan 
också vara någon annan rov-
fågel. Småfåglar som talg-
oxe, pilfink, entita har bråt-
tom med att finna torkade 
frön i vassruggar och sjögrä-
set. Det är ett ständigt svagt 
kvittrande överallt.

Någon har varit vänlig 
att placera en bänk uppe på 
en bergsknalle med utsikt 
över sjön. Det märks att 
många människor har varit 
här före mig då platsen är 
lite utgallrad och röjd för att 

möjliggöra den fina utsikten 
ut över sjön. Sätter mig här 
en stund och andas in höst-
luften. Det är helt tyst, bara 
arbetet i grustäkten hörs 
emellanåt långt bort i bak-
grunden, men det stör inte 
idyllen eftersom att mycket 
skog emellan dämpar ljudet 
bra.

Det andas ro och vild-
mark över hela området. 
Här syns inga bilar, vägar, 
kraftledningar eller fula 
betongfundament. Bara 
skogen, vattnet, fåglarna och 
jag. Det är som balsam för 
själ och hjärta.

Mot Lillekärr
Tar cykeln vidare längre 
in i skogen mot Lillekärr. 
Cyklar brant uppför ca: 500 
meter sedan tar vägen slut. 
Får fortsätta till fots cirka 
300 meter vidare in mot 
Lillekärr. Tar mig upp på 
en skogsväg över berget. 
Kommer nära inpå en älg 
som får bråttom att ta sig 
därifrån på en korsande 
djurstig ner över berget och 
över våtmarken för att sedan 
försvinna utom synhåll.

Fortsätter ner på andra 
sidan berget och där skymtar 
vatten. Där nere i sänkan 
ligger en liten sjö eller 
kanske hellre ett kärr, det 

måste vara Lillekärr som 
jag kommit fram till. Helt 
innesluten av skog och sank-
marker ligger denna lilla oas 
till fågelsjö. Den innehåller 
många små fina gräsholmar 
som måste vara perfekta 
häckningsplatser för sjöfågel 
och naturligtvis för våra 
tranor. Tvärs över på andra 
sidan står många gamla döda 
tallar som måste vara fina 
hålträd för olika hackspettar 
såsom spillkråka och mindre 
hackspett och vem vet 
kanske flera ovanliga arter av 
hackspett. Jag hör tydligt två 
spillkråkor som konkurerar 
om samma träd att bearbeta 
med sina näbbar.

Här inne i skogen i 
sänkan vid Lillekärr hörs 
inga ljud som är skapat av 
människor, bara fåglarna, 
vattnet, skogen och jag. 

Och runt om dessa små 
skogssjöar vill Vind i Ale 
och Vindkraftsbolaget Tri-
ventus sätta upp 3-4 stycken 
150-200meter höga vind-
kraftverk, med stora vingar 
som avger ett konstant låg-
frekvent buller som skulle 
förstöra hela den idyll som 
jag precis har upplevt. Dess-
utom måste man spränga 
bort berg och torrlägga 
våtmarker för att göra vägar 
stora nog för dessa enorma 

trailers som skall frakta hit 
verken. Sedan behövs det ju 
också nya kraftledningsgator 
från varje verk och fram till 
kraftledningsstationerna. 
Skogen kommer att bli 
fragmenterad när vägar och 
kraftledningar dras fram, 
vilket i sin tur gör att våt-
marker och mossar torkar ur. 

Våtmarker behövs
Våtmarkerna behövs som 
födoställen och boplatser 
för olika arter av fåglar. 
Förutsättningarna för fågel 
och annat vilt kommer att 
förändras radikalt, många 
arter kommer att försvinna 
ifrån området för gott. Vad 
händer med den känsliga 
och hotade fågeln nattskärra 
som finns i området? Hur 
många kommer att föro-
lyckas av rotorbladen från 
vindkraftverken? 

Finns det fladdermöss 
i området och i sådant fall 

hur många arter? Det finns 
19 kända fladdermössarter 
i Sverige, alla är fredade 
och många arter är mycket 
ovanliga. 

Det är känt att flad-
dermöss förolyckas i stort 
antal vid vindkraftverk. En 
del förolyckas naturligtvis 
av rotorbladen, men man 
har också kommit fram till 
vid undersökningar i USA 
att de flesta förolyckas av 
det lågfrekventa ljud som 
vindkraftverken avger. Deras 
lungor helt enkelt kollapsar 
av ljudtrycket från rotor-
bladen. Vad kommer att 
hända med våra häckande 
tranor som sträcker genom 
området från ängsmossen i 
söder, till jordbrukslandska-
pet i Järnbo by och vidare 
till Kollanda mosse i norr. 
Tranorna rör sig inom ett 
stort område och riskerar att 
förolyckas av rotorbladen 
från vindkraftverken vid 

Storekärr. 
Jag ställer mig då föl-

jande fråga: vad blir kvar av 
vildmarken för fåglarna och 
andra djur på Ale Fjäll? Vad 
blir kvar av den orörda natur 
som vi alla har tillgång till på 
Ale Fjäll?

För vindkraft
Jag är inte emot vindkraft 
som energikälla, nej inte alls. 
Vindkraft kan vara ett av 
många alternativ för tillverk-
ning av el, men orörda Ale 
Fjäll är inget bra område att 
exploatera med vindkrafts-
industri. Länsstyrelsen har 
redan låtit meddela att Ale 
kommun inte är riksintres-
sant för vindkraft. Det blåser 
helt enkelt för dåligt. 

Vindkraftverk skall place-
ras i redan bullerpåverkade 
områden till exempel intill 
motorvägar, järnvägar och 
vid större industriområden. 

Ale Fjäll behövs som en 
länk för att vilt och fåglar 
skall kunna röra sig mellan 
naturreservaten i Vättle Fjäll 
och Risveden. 

Jag säger bara ”Rädda Ale 
Fjäll” från att exploateras 
med vindkraftverk.

Roy Jansson
Järnboby

Vindkraft vid Storekärr i Kollanda?
– Rädda Ale Fjäll!

Rädda Ale Fjäll från att exploateras med vindkraftverk skriver Roy Jansson i sin insändare.
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Nytt & begagnat i Nygård
Tel: 0520-66 20 41

LÅGPRIS
Rengöringsmedel, hygienartiklar
VVS-material, elmaterial, skruv, 

lampor, batteri m.m.

PRISEXEMPEL:
Shampoo/dusch från   10:-
Tvättmedel 1,8 kg   28:-
Sköljmedel från   14:-
Deodorant från   12:-
Gravljus 2 pkt   10:-
Markrör 110 mm L 6m    224:- st
Dräneringsrör L 4m     114:- st

ÖPPET:
Måndag - fredagar  kl: 1400 - 1800

Lördagar   kl: 1000 - 1500

Vägbeskrivning: Kör till Lödöse, ta av mot Nygård 
ca 4 km. Vid skylten N Skiltorp, Gårdsbutik ta höger.

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se


