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RISVEDEN. I fredags 
skedde invigningen 
av den andra delen i 
kommunens Natur- och 
kulturguide.

Nu fi nns 16 utmärkta 
vandringsleder runtom 
i Ale.

– Ambitionen är att 
få till ett drygt 20-tal 
stigar innan guiden är 
helt klar, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta 
Fredén.

Det var Natur- och kultur-
guidens arbetsgrupp, bestå-
ende av Göran Fransson 
(kommunekolog), Birgitta 
Fredén (folkhälsoplanerare), 
Annika Friberg (miljöpla-
nerare) och Sofie Rittfeldt 
(kultursamordnare), som 
bjudit in till fredagens invig-
ningspromenad i djupaste 
Risvedenskogen. Med på 
resan fanns inbjudna politi-
ker och tjänstemän från Ale 
kommun.

Göran Fransson guidade 
på den drygt tre kilometer 
långa vandringen som gick 
runt Kvarnsjöarna. Vädret 
var optimalt, en synnerligen 
behaglig temperatur och 
inget regn. När deltagarna 
dessutom hade nöjet att få ta 
del av Franssons digra kun-
skapsbank om djur och natur 
så förstärktes upplevelsen än 
mer.

– Elva vandringsleder har 
kompletterats med ytter-
ligare fem nya områden. 
Kvarnsjöarna är just ett 
sådant område som vi hoppas 
aleborna ska få anledning att 
upptäcka, säger Sofie Ritt-
feldt.

Blåmarkerade trädstam-
mar leder vandrarna rätt på 
stigen, som går i något som 
kan liknas vid en trollskog. 
Det är kuperad terräng i 
storslagen och orörd natur.

– Detta är en ö i ett övrigt 
brukat landskap. I naturre-
servatet finns olikåldrig skog, 
inte planterad utan naturligt 
uppkomna träd. Man får på 
så sätt en naturlig trädslags-
variation. Det som skiljer det 
här området mot annan skog 
är att här finns gamla träd. 
Här ser vi träd som har stått 
pall i 200 år, förklarar Göran 
Fransson.

– Karaktäristiskt för 
Risveden är också ett stort 
inslag av mossar med sina 
speciella växter. Mossarna 
byggs upp av torv och är väl-
digt ovanliga i ett europeiskt 
perspektiv, fortsatte Göran 
samtidigt som han greppade 
en tuvull.

– Tuvull användes förr i 
tiden i täcken och sängklä-
der. Klockljung och myrlilja 
är andra vanliga arter i detta 
område.

Efter ett kort vätskestopp 
där Birgitta Fredén passade 
på att berätta om naturens 
påverkan på människan, och 
betydelsen av fysisk aktivitet, 
fortsatte vandringen i den 
rogivande och för själen ljuv-
liga miljön.

Innan vandringen var över 
hade Göran Fransson hunnit 
berätta mer om Risvedens 
säregna natur och visat upp 
ett grottliknande  krypin som 
sägs ha varit gömställe åt den 
omtalade tjuven ”Skädden”.

Vid slutmålet hade kom-
mundietisterna Jenny Sal-
lander och Kristine Arhage 
dukat upp en välsmakande 
picknickmeny bestående av 
kall rostad tomatsoppa med 

gremolatakrutonger. Efter 
det bjöds rabarberkompott 
med vanilj och kanel som 
serverades med flädersabay-
onne och smultäcke. Pricken 
över i:et på en fantastisk fre-
dagsförmiddag!
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– Natur- och kulturguiden har kompletterats

Utmärkta leder i Ale

Kommunens Natur- och kulturguide har kompletterats med 
ytterligare fem områden, bland annat en vandringsled i 
Kvarnsjöarnas naturreservat. Trädstammarna är blåmarke-
rade och leder vandrarna på rätt väg. Här tar Jarl Karls-
son rygg på Ragnhild Kappelmark och längst bak ses Jack 
Olsson.

Kommunekolog Göran Fransson visar hur en tuvull ser ut.

Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén.


