
Brev till Alefjälls Naturskyddsförenings medlemmar 

Hej gamla och nytillkomna medlemmar! 

Vi har kämpat väl sedan föreningen bildades och vunnit stora framgångar för människor och miljön på 
Alefjäll. 

Vi hoppas att du vill fortsätta att stödja oss i vår strävan för att skydda Alefjäll mot hot som kan drabba våra 
fina rekreationsområden. 

Vi saknar några tidigare medlemmar som kanske glömt att betala medlemsavgiften eller kopplat bort 
intresset för föreningen när hotbilden i närområdet undanröjts.  
Till den senare kategorin vill vi vädja om solidaritet med de medlemmar och övriga i Lövsjöområdet som 
kan drabbas av en vindkraftsindustri i likhet med den som var planerad i Ale kommun.      

Vi satsar även på att Naturreservatet Anfastebo skall bli ett Naturreservat i enlighet med beslutet.  

1977 beslutade Länsstyrelsen att förvaltaren ”Stiftelsen västsvenska fritidsområden” numera 
Västkuststiftelsen skulle realisera följande punkter: 

”1 Syftet med vården och förvaltningen är att vårda och bevara ett naturskönt område av värde för 
friluftslivet. 
2 Förvaltare är Stiftelsen västsvenska fritidsområden. 
3 Förvaltaren skall snarast upprätta skötselplan. I avvaktan härpå gäller följande: 
a) Parkeringsplats anläggs enligt markering på reservatskartan. 
b) I samråd med markägaren röjs och märks ut strövstig. 
c) Igenväxning av öppen mark förhindras med hjälp av röjningar etc. 
d) Lövskogskaraktären förstärks och barrträd röjs bort inom reservatet. 
4 Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar. 
5 Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med länsstyrelsen och markägaren, Länsstyrelsen 
kan, med stöd av 12 § naturvårdslagen, i särskilda fall medge undantag från reservatsbestämmelserna.” 

Det var för 39 år sedan som beslutet fattades men inget av ovanstående har verkställts! 

Nästan lika anmärkningsvärt är att bara ANF har reagerat på myndigheternas passivitet.  

Följ händelseutvecklingen på hemsidan: http://www.alefjall.se/Anfastebo.htm 

 

Favoriter i repris, utan extra kostnad  , där du kan följa några fåglars bon som övervakas med 
webkameror i realtid: 

Havsörn: http://pontu.eenet.ee/player/juras-erglis.html 

Svart stork: http://www.eenet.ee/EENet/melnais-starkis 

Ormvråk: http://pontu.eenet.ee/player/hiireviu.html 

Kattuggla: http://www.eenet.ee/EENet/kakk.html 

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften  

Ert medlemsstöd ger oss kämpaglöd!  

Med vänlig hälsning styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening. 
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