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Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har genom föreningens medlemmar blivit 

uppmärksammade på en inkommen anmälan om Miljöfarlig Verksamhet enligt 9 kap. 6§ 

Miljöbalken (SFS 1998:808) på fastigheten Kilanda: Kullen 1:1 i Kollanda. 

 

Ägarna till Kilanda-Kullen 1:1 (Ulf och Lisbeth Johansson), anger att de tänker fylla ut 

kuperad skogsmark med 40 000 m3 lermassor för att förändra området till betesmark för 

tamboskap. 

 

ANF motsätter sig denna förändring och förstörelse av en naturligt kuperad skogsmark. 

 

Beskrivningen och ändamålet i anmälan är inte trovärdig. Det finns ingen anledning att med 

utfyllnad av lermassor och ”jungfrulig” matjord försöka skapa ny betesmark på fastigheten.  

Det finns ingen brist på betesmark i området. Både på den egna fastigheten och närliggande 

fastigheter finns åkermark som inte brukas och som kan arrenderas.  

På Kilanda-Kullen 1:1 finns åkermark/betesmark vid ”Kullalyckan” som ligger för fäfot och 

som inte har brukats på många år, denna mark är lämpad för betesdjur. Markägarna har 

också på andra egna fastigheter åkermark som inte brukas och som är lämplig till bete för 

tamboskap.  

Det är också möjligt att använda skogsmarken som den är för tamboskap, så har djurägare 

och bönder gjort sedan urminnes tider. Då skulle området bli en fin hagmark vilket är en 

viktig miljö som vi har brist på i Sverige idag. 

Det står angivet i beskrivningen att ”jungfrulig” matjord skall läggas ut ovanpå leran till ett 

djup på 0,5–1,0 meter. Det är inte miljömässigt försvarbart att fylla ut med ”jungfrulig” matjord 

för att skapa ny betesmark.  

Den ”jungfruliga” matjorden skall toppa ett upp till 4 meter tjockt lerlager. Man kan undra hur 

lång tid det tar innan det blir betesmark. 

Matjorden måste vara bättre att använda till andra projekt i samhället. 

 

Det går inte att undvika att nämna ett annat ärende från 2011 (2011-08-25 Länsstyrelsen 

Naturvårdsenheten D.nr.525-3486-2011) där ägarna till Kilanda-Kullen 1:1 fick tillstånd att 

fylla ut ett mycket stort område på Kollanda mosse med fyllnadsmassor för att skapa en 

uppställningsplats för betongprodukter. Denna uppställningsplats och utfyllnadsområde 

skulle enligt föreläggandebeslut från Länsstyrelsen vara avslutad inom 5 år (senast 2016-08-

25). Det har nu gått 6 år och 7 månader men utfyllnaden pågår fortfarande.  

http://www.alefjall.se/


Före beslutet om utfyllnad på Kollanda mosse noterade både ANFs medlemmar och andra 

privatpersoner att asfaltsavfall och betongrester tippats ner i mossen vid flera tillfällen.  

ANF får också idag rapporter från medlemmar att de har sett lastbilar med asfaltsavfall och 

annat eventuellt miljöfarligt material köra in på cementgjuteriets område för att tippa 

massorna på mossen.  

Tillståndet att fylla ut på Kollanda mosse borde Ale Kommun inte ha godkänt. Kommunen 

borde ha överklagat Länsstyrelsens beslut eller i vart fall försökt minska utfyllnadsområdet 

avsevärt.  

Tyvärr stoppade politiker i kommunen tjänstemännens försök till att överklaga Länsstyrelsens 

beslut om tillstånd för utfyllnad. Detta är mycket olyckligt eftersom Kollanda mosse är ett 

viktigt område för fågellivet, med dokumenterat riksintresse för naturvård. 

 

ANF misstänker att den nu inkomna anmälan för att skapa ”ny betesmark” är en täckmantel 

för ett nytt deponiområde där Ulf och Lisbeth Johansson mot ersättning kan ta emot 

fyllnadsmassor.  

Det är omöjligt att veta hur de okända fyllnadsmassorna kan påverka grundvattnet i området, 

Ängsmossen och Sundasjön samt vidare genom avrinningen i Rämneå till sjön Mjörn.  

 

Både kattuggla och större hackspett har noterats i området. Det är mycket möjligt att andra 

ovanliga och ev. rödlistade arter finns i området. Hela skogsområdet behöver inventeras 

både vad gäller däggdjur, fåglar, mossor, lavar, träd och växter. Finns det rödlistade arter så 

är det ytterligare ett skäl att avslå hela projektet. 

 

Ale Kommun bör också väga in den miljöpåverkan som blir resultatet av långväga transporter 

från olika projektområden runt Göteborg.  

 

• Alefjälls Naturskyddsförening motsätter sig en exploatering av skogsmark enligt 

inkommen anmälan.  

• Ale Kommun bör avslå markägarnas begäran om tillstånd för denna åtgärd.  
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