Tog cykeln från Burhultsvägen vid Kollanda in
mot vildmarken 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 ca: 2 km genom
omväxlande barrskog med inslag av björk och asp.
Genom några våtmarker som doftar friskt i höstluften och upp över små bergskullar så kommer
jag fram till Storekärr. En liten skogssjö omgiven
av bara skog, några berghällar och vassruggar.
Sjön ligger helt spegelblank i middagssolen. Ett
par rovfåglar sitter i talltopparna och spanar ut
över våtmarken i jakt på föda. Jag tror det är ormvråk men kan också vara någon annan rovfågel.
Småfåglar som talgoxe, pilfink, entita har bråttom
med att finna torkade frön i vassruggar och sjögräset. 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 höstluften. Det är helt tyst, bara arbetet i
grustäkten hörs emellanåt långt bort i bakgrunden,
men det stör inte idyllen eftersom att mycket skog
emellan dämpar ljudet bra.
Det andas ro och vildmark 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.
Tar cykeln vidare längre in i skogen mot Lillekärr.
Cyklar brant uppför ca: 500meter sedan tar vägen
slut. Får fortsätta till fots ca:300meter 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.

Fortsättning följer på nästa sida!

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 sätta upp 3-4st 150200meter höga vindkraftverk, med stora vingar
som avger ett konstant lågfrekvent buller som
skulle förstöra hela den idyll som jag precis har
upplevt. Dessutom 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. Jag ställer mig då följande fråga:
vad blir kvar av vildmarken för fåglarna och andra
däggdjur på norra Ale Fjäll? Vad blir kvar av den
orörda natur som vi alla har tillgång till på Ale
Fjäll?

Jag säger bara ”Rädda Ale Fjäll”
från att exploateras med vindkraftverk.
Roy Jansson (Järnbo by)

