
Naturreservatet Anfastebo bildades den 18 april 1977.  

(Den skyddade) arealen uppgår till 107 ha.  

 

Naturreservatet ligger inom Alefjällsområdet i Ale kommun och innefattar två sjöar, 

Högsjön och Djupsjön (1/2), samt berget Högås 150 m ö.h. Nivåskillnaden i reservatet är c:a 

70 m. En bäck avvattnar Djupsjön genom en brant dalgång. Reservatet har ett skogsbestånd 

med inslag av al, björk, ek, en, gran, hassel, rönn, sälg och tall. Den låglänta delen består av 

odlad åkermark samt betesmark med ekskog. 

 

 

  

Naturreservatet Anfastebo är ett fint strövområde c:a 30 km från centrala Göteborg  

 



 

Här finns bra svampmarker och varierande naturtyper 

  

Utsikt från berget Högås 150 m. öh. (S) 



 

Utsikt från berget Högås 150 m. öh. (V) 

 

Högsjön en pärla i reservatet 



 

  

Högsjön höst

  

Högsjön vinter  



 

Högsjön vinter 

 

Söder om Högsjön 



 

Norr om Högsjön 

 

 

Tallen har inte bara ett ekonomiskt värde 



 

Det finns en konflikt mellan rörligt friluftsliv och okänsligt skogsbruk 

 

 

Vid alkärret skulle de grova tallarna ha lämnats som skydd 



 

Planterad gran tillåts att ta över trots att lövskogen skall gynnas 

 

Visst kan man ta sig fram på körvägen men monokulturer av gran är ingen trevlig syn 



 

Granplanteringen blir Inte ens fin när den gallrats och växt till sig 

 

 

Den bistra vintern har tagit nästan alla granplantor på hygget 



 

Varför inte låta lövskogen beskoga reservatet som det var tänkt? 

 

 

Utglesning av ekskogen har gjorts för att ge bete och EU-bidrag 



 

Det är klart att kor och människor kan samsas 

 

Alla strövare kanske inte gillar tjurar 



 

De flesta som letar svamp i reservatet vill hitta matsvamp. 

 

Största hotet mot reservatets vackra natur är markägarnas 

 önskan att bedriva ett lukrativt jord- och skogsbruk.  



 

Med en rejäl skogstraktor kan man avverka mycket på kort tid. 

 

Så här säljer man ut ett naturreservat! 



Så här förvaltas naturreservatet Anfastebo: 

2007-07-09 köptes Anfastebo 1:2 av nuvarande ägare. 

2007-07-20 köpte markägaren en skogstraktor. 

2010-06-06 anmäldes slutavverkning till skogsstyrelsen, 2,3 ha + 2,5 ha = 5,8 ha! 

2010-09-20 beviljades tillstånd för slutavverkning. 

2012-02-01 bildades Alefjälls Naturskyddsförening (ANF). 

ANF tycker att det är ekonomiskt och konstruktivt att förvalta ett naturreservat som redan 

är registrerat. 

Det utesluter inte att nya reservat bildas för att Sverige skall kunna nå målet 17 % skyddad 

skog, som Sverige förbundit sig att nå till 2020 genom Nagoya avtalet 2011 (Carlgren).  

I nuläget är knappt 4 % formellt skyddat i nationalparker, reservat eller biotopskydd 

(Naturvårdsverket).  

Noteras bör att Anfastebo ingår i de 4 % som påstås vara skyddade. 

ANF hoppas att den fortsatta förvaltningen kommer att gynna mångfalden till gagn för 

allmänheten och miljön som det var tänkt.  

 


