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Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Naturvårdsenheten 

462 82 VÄNERSBORG 

Remissvar angående översyn och revidering av riksintresseområden för 

friluftslivet i Västra Götalands län.  

Alefjälls Naturskyddsförening föreslår Alefjäll som nytt område av riksintresse för friluftslivet i Västra 

Götalands län. Alefjäll är beläget mellan Vättlefjäll och Risveden.  

Alefjäll har sin utbredning i Lerums Kommun norr om samhällena Gråbo och Björboholm, samt i Ale 

kommuns sydöstra del, öster om samhällena Älvängen, Nol och Nödinge. Alefjäll innehåller många fina 

sjöar lämpade för bad och fiske samt varierande typer av skogsområden. Vidare finns många stora och 

mindre våtmarker såväl trädbevuxna som helt öppna mossar av ”Norrlandskaraktär”. På Alefjäll finns också 

större och mindre gårdar med åkrar och hagmarker som brukas i olika omfattning. Nötkreatur, får och 

getter betar markerna fortfarande på många ställen, även om det är hästen som är det vanligaste djuret 

som håller hagmarkerna öppna. Alefjäll är ett mycket viktigt rekreationsområde för många Ale och 

Lerumsbor samt för hela Göteborgsregionen.  Här finns det möjlighet för många fritidsaktiviteter som fiske, 

bad, jakt, löpning, orientering, ridning, cykling, vandring, skidåkning, skridskoåkning samt svamp- och 

bärplockning. 

Med tanke på att befolkningsökningen/inflyttningen till Göteborg och dess kranskommuner växer, så är 

det viktigt att tysta och lättillgängliga områden avsätts för friluftslivet. Det behövs fler 

rekreationsområden som inte utan vidare kan exploateras för industriverksamhet som kan innebära 

inskränkningar för boende och det rörliga friluftslivet. 

Några betydelsefulla friluftsvärden på Alefjäll: 

Fiskesjöar:  

 Lilla Lövsjön, fritidsfiske av ädelfisk, vårdad av en mycket aktiv fiskeförening. 

 Stora Lövsjön, fiske av gädda, abborre, mört osv. 

 Böljesjön, inplanterad ädelfisk. Fiskeförening sköter vård och fiskbestånd. 

 Pussasjön, fritidsfiske, försäljning av fiskekort av privat markägare. 

Badplatser: 

 Stora Lövsjön, kommunal badplats vid södra delen av sjön. 

 Hultasjön, kommunal badplats nära busshållplats vid Kilanda. 

 Lilla Lövsjön, fina platser med sandstrand för enskilda naturbad. 

 Stora Sandsjön, naturbadplatser med sandstrand. 

Våtmarker: 

 Ängsmossen, en av de största helt öppna mossarna i Ale Kommun. Är beskriven i Ale Kommuns 

naturvårdsprogram med ”Höga Naturvärden” 

 Långemossen, är beskriven i Ale Kommuns naturvårdsprogram med ”Höga Naturvärden” 



 Stormossen, Orremossen, Hjortmossen, listan kan göras lång på våtmarker med höga naturvärden 

på Alefjäll. 

Naturreservat: 

 Anfastebo naturreservat, med områden av blandskog, samt ett område med gammal ekskog. 

Berget Högås 150 meter över havet reser sig brant intill djupsjön i vacker skogsmiljö. Anfastebo 

bildades för 30 år sedan för att vara ett naturreservat för det rörliga friluftslivet.  

Övriga friluftsvärden: 

 I området runt Lilla Lövsjön finns tre stycken utmärkta vandringsleder som används frekvent av 

besökare från både Lerums och Ale kommun samt besökare från hela Göteborgsområdet. 

 Vid Ljungslätt norr om Gråbo finns Gråbo Scoutgård som har en scoutkår med mycket aktiviteter i 

området vid Ljungslätt och runt Lövsjöarna. 

 Elbelyst motionsspår/skidspår finns mellan Gråbo och Ljungslätt i Lerums Kommun. 

 Norr om Sundasjön i Ale Kommun finns två områden med mycket vackra och gamla ek- och 

bokskogar. Många bokträd har en uppskattad ålder på c:a 200 år. Området är beskrivet i Ale 

Kommuns naturvårdsprogram. 

  ”Sverigeleden”, cykelleden går utmed banvallen genom Olofstorp och Gråbo fram till Östad vidare 

mellan Alefjäll och Risveden, förbi Kollanda och Kilanda, norrut mot Skepplanda. 

 

Alefjäll är av Länsstyrelsen klassat som ett ”Tyst tätortsnära område”.  

Alefjäll är ett av få storstadsnära områden där tystnad och vildmark dominerar. Alefjäll är en miljö med stor 

artrikedom varav många arter är rödlistade. Det är faktorer som har stor betydelse för det rörliga 

friluftslivet. 

Om Alefjäll tillsammans med nu skyddade områden som Vättlefjäll och Risveden avsätts för friluftslivet så 

bildas en sammanhängande korridor med stora miljövärden för friluftslivet, från Angered/Göteborg i söder 

till Sollebrunn i norr. 

Alefjäll är lättillgängligt med busslinjer till och från Gråbo, Björboholm, Nol, Nödinge, Kilanda, Ryd och via 

Alependeln från Göteborg. 

Alefjälls Naturskyddsförening föreslår att Alefjäll uppgraderas till ett område med Riksintresse för 

friluftslivet. Det skulle innebära ett nödvändigt skydd för ett av de få kvarvarande storstadsnära 

områden som har ett bakgrundsljud på endast 30 dB(A). 

Styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening 

/Bruno Nordenborg & Roy Jansson  

 

Adress: c/o Bruno Nordenborg, Adolfsro 160. 449 90 Nol 

E-post: info@alefjall.se  

Hemsida: www.alefjall.se  

mailto:info@alefjall.se
http://www.alefjall.se/


 

Vättlefjäll

Risveden

Alefjäll

Nytt område för friluftsliv 

Förslag från 
Alefjälls Naturskyddsförening


