
  

Alefjälls Naturskyddsförening - ANF

Våra visioner är att Alefjäll nyttjas förståndigt i ett nationellt och långsiktigt perspektiv.
Alefjäll är till största delen ett extremt tyst område långt från brusande trafikleder trots närheten till 

tätorter och storstäder. Tysta tätortsnära miljöer är en bristvara i hela Europa.



  

Alefjäll är ett område med varierande naturtyper som ger möjligheter till en 
mångfald av naturupplevelser. Alefjäll utgör en naturlig länk mellan Vättlefjäll 

och Risveden.
Artrikedomen av växter och djur är mycket stor på Alefjäll eftersom växelbruk av 

åker och skog gynnar mångfalden.



  

Stora opåverkade områden skadas av vindkraftsindustri



  

Rapporten visar möjliga tysta områden i 
Västra Götalands län. Tystnad, eller frihet från 

buller, har definierats som ett område där 
ljudnivån från mänskliga aktiviteter är högst 

30 dBA.

Mer än hälften av länets yta är fortfarande inte påverkat 
av buller från järnvägar, vägar eller flygplatser. Genom att 
vi nu vet var dessa områden finns, kan vi ta hänsyn till 
dem vid planering och vid lokalisering av bullrande 
verksamheter Områden som används för rekreation, och 
där naturupplevelsen är betydelsefull, är särskilt viktiga 
att skydda. Rapporten visar kartor med sådana områden 
tillsammans med bullerspridning.

Underlaget till rapporten är framtagen av Ingemansson 
Technology AB på uppdrag av Länsstyrelsen.

Förutom Länsstyrelsen har också Vägverket, 
Luftfartsverket och Banverket bidragit med medel.
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Alefjäll med Storekärr är värt en tyst minut eller varför 
inte en längre eftertanke?



  

Vindkraftverk



  

Om man får tro kommunens översiktsplaneunderlag för vindkraft 
från 2006 så har inte område C & D någon vindpotential.



  

Storleken har betydelse
● Ale kommuns vindbruksplan talar om 

vindkraftverk som är 150 m höga.
● Triventus talar om vindkraftsverk som 

är mellan 160 m till 200 m höga.
● Blåser det dåligt på marken så får man 

fånga vinden i himlen. 
● Ett föremål som är 200 m högt kan man 

se på 5 mils avstånd om inget skymmer 
sikten.

● Den som skall vandra Bohusleden / 
Vättleleden kommer att se 
vindkraftverken ända från Angered.

● Den som vill njuta av utsikten från 
Klevsjö loft i Risveden kommer att se 
ett dussin vindkraftverk resa sig ur den 
jungfruliga grönskan. 



  

Område C & E är skogsområden med måttliga vindförhållanden
Område D är jordbruksområde med dåliga vindförhållande 

90% av de boende på och runt 
Alefjäll vill slippa en 
vindkraftsindustri som redan på 
planeringsstadiet medfört stora 
inskränkningar för det egna 
boendet.
Ekonomiska intressen som är 
relaterade till den lukrativa 
vindkraftsvågen skapar djupa 
konflikter mellan alla 
inblandade.
Det är beklagligt att den sociala 
aspekten inte fått något 
utrymme i vindbruksplanen.



  

Ingen nu levande vet vem som rest 
”Store sten” i Sannum eller varför. 

Monumentet eller vad det är, 
mäter 4,10 m över marken.

Ett tyst minne från en svunnen tid.

Nu vill någon resa flera hundra 
meter höga, bullrande industritorn 
i ett område där människor vill bo 
och njuta av naturen, lyssna till 
naturens välljud och glädjas åt 

tystnaden.



  

Med förvärvad kunskap om Alefjälls unika möjligheter hoppas 
ANF att kommunens politiker stöder en majoritet av de nära 

boendes önskemål.  Ett fåtal markägares ekonomiska intressen 
får inte spoliera en bygds förnämsta kvalitéer.



  

Tyck om Ale! Som medborgare i Ale kommun finns det en hel del möjligheter 
att göra sin röst hörd och skaffa sig information om vad som är på gång. 

Vad är viktigt för dig för att du ska känna att just Ale kommun är den plats där du vill 
bo och leva? 

Det vill kommunens politiker och tjänstemän gärna veta och därför har de ordnat så 
att det finns en mängd olika sätt att föra fram dina och andras tankar. 

Ortsutvecklingsmöten 
På kommunens ortsutvecklingsmöten kan man som medborgare komma och 

diskutera de frågor som man tycker är viktiga. 

Allas tankar och idéer är värdefulla! 

Ortsutvecklingsmötena i Ale gör att du på ett enkelt sätt kan komma i kontakt 
med dina lokala politiker. På mötena kan du ställa frågor direkt till politikerna. 

Information om ortsutvecklingsmötena 
Tanken med dessa möten är att göra det enkelt för dig som bor i Ale att påverka 

kommunen. 

Ett ortsutvecklingsmöte innebär en möjlighet att framföra lokala idéer och 
utvecklingsförslag direkt till kommunala beslutsfattare. 

  

(Klipp från Ale kommuns hemsida) 
 



  

Vår presentation har till största del handlat om vindkraftsfrågan eftersom den är 
akut och i nuläget överskuggar allt på Alefjäll. Klarar vi inte av att stoppa den 

industrialiseringen så minimeras naturvärdet på Alefjäll dramatiskt. 

Vi kommer att arrangera utflykter där vi vill visa Alefjälls fina 
upplevelsemöjligheter. 

Vi vill gå vidare med en politikerdialog där vi förväntar oss att alla politiska 
partier är intresserade av att diskutera natur- och boendefrågor som rör Alefjäll.

Vi rekommenderar alla att besöka vår hemsida för mer information. De som 
delar vår uppfattning bör bli medlemmar i ANF. Vid senaste summeringen var vi 

254 medlemmar trots att föreningen bara är 2 månader ung.

På hemsidan kommer vi inte att offentliggöra någon medlemslista eftersom vi 
har förstått hur känsligt det är för många att deklarera sitt medlemskap pga. 

öppna eller outtalade konflikter eller beroendeförhållande när det gäller 
släktskap, kamratskap, markarrenden, jakträttigheter och samfälligheter mm.

Efter mötet så kan de som vill bli medlemmar få ett inbetalningskort till Alefjälls 
Naturskyddsförening. Kontakta någon i styrelsen så ordnar vi det.
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