6

INSÄNT

alekur iren | num m er 32 | vecka 37 | 20 13

Kan inte kommunen och Länsstyrelsen
stoppa exploateringen av Kollanda mosse?
I

förra numret av Alekuriren uppmärksammades de utfyllnader
som Kilanda cementgjuteri
nu gör på Kollanda mosse.
Fokus kom då att hamna på
riskerna med att utfyllnadsmassorna kunde innehålla
farliga ämnen.
Även om massorna skulle
vara rena kommer stora
naturvärden på Kollanda
mosse att gå förlorade
genom utfyllnaden av ett 9
fotbollsplaner stort område
på mossen, vilket möjliggjorts genom Länsstyrelsens
beslut och anmärkningsvärda
hantering av ärendet.
I mars 2011 godkände
Länsstyrelsen, trots löfte till
kommunens naturvårdshandläggare och Naturskyddsföreningen i Ale om ett samrådsmöte innan beslut, att
Kilanda cementgjuteri skulle

få fylla ut på mossen. Länsstyrelsens bedömning var
att ytan för utfyllnaden inte
utgjordes av någon skyddsvärd natur eftersom den
bestod av en 75 år gammal
torvtäkt. En mycket märklig och felaktig bedömning
grundad på dålig kunskap om
de lokala ekologiska förhållandena på platsen.

Kritiska
Både kommunen och Naturskyddsföreningen i Ale kände
till de höga naturvärdena på
platsen och var mycket kritiska till ansökan.
Kollanda mosse, inklusive
utfyllnadsområdet, har bland
annat följande natur- och
rekreationsvärden:
• Riksintresse för såväl
naturvård som friluftsliv som
inte får skadas påtagligt.
• Unika naturvärden
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(högsta klass) enligt kommunens naturvårdsprogram från
2007. Kommunen anlitade
en av Sveriges mest välrenommerade naturvårdskonsulter vid bedömningen.
• Högsta klass i Länsstyrelsens våtmarksinventering
• Utomordentlig viktig
lokal för groddjur och med
välfungerande leklokaler med
ett stort antal lekande grodor
i utfyllnadsområdets många
småvatten. Bedömningen om
lokalens status för groddjur
är gjord på plats av professor
Göran Nilsson, en av landets främsta groddjursexperter. God förekomst av den i
EU strikt skyddade åkergrodan noterades av Ale Naturskyddsförening. Alla grodor
är fridlysta och får inte
skadas. Åkergrodans lekmiljöer och övervintringslokaler
får dessutom inte skadas.
• En lång rad hotade
och/eller starkt minskande
fågelarter förekommer både
ute i mossens centrala delar,
men också inom utfyllnadsområdet. Arterna är av
Naturvårdsverket utpekade
som prioriterade arter att
beakta vid handläggning av
naturvårdsärenden.
Länsstyrelsens beslut
gick inte att överklaga för en
förening och länsstyrelsen
hävdade att de inte hade tagit
något felaktigt beslut.
Först när Naturskyddsföreningen i Ale genom
egen groddjursinventering
anmält förekomst av grod-

2011 polisanmälde kommunen företaget efter att bilder tagits när de höll på att tippa flytande betong i mossen från en av företagets bilar och med cementgjuteriets ägare vid bilen.

djur, tog länsstyrelsen ett
nytt beslut om att företaget
inte fick arbeta i området
under den känsligaste tiden
för groddjuren men ändrade inte sin uppfattning
om att området saknade
naturvärden på den aktuella
platsen. Vidare beslöt man
att företaget måste sätta upp
ett bullerplank mot mossen,
vilket mycket påtagligt skulle
reducera vildmarkskänslan
ute på mossen. Naturskyddsföreningen i Ale bad då kommunen att överklaga beslutet,
vilket inte kommunen gjorde.
Nu har Länsstyrelsen
tagit ett nytt beslut som
förtydligar att företaget har

rätt att fylla ut 6,5 ha av
mossen och inte de knappt 4
ha som Länsstyrelsen skrev
om i sitt tidigare beslut.
De som följer företagets
aktiviteter vid Kollanda
mosse anser att Kilanda
Cementgjuteri bryter mot
miljöbalkens bestämmelser.
2011 polisanmälde kommunen företaget efter att bilder
tagits när de höll på att tippa
flytande betong i mossen från
en av företagets bilar och
med cementgjuteriets ägare
vid bilen. Kvällen innan
hade företaget haft besök av
Länsstyrelsen som förbjudit
dem att tills vidare fylla ut
mossen och absolut inte tippa

flytande betong i densamma.
Det är mycket anmärkningsvärt att Ale kommun
och Länsstyrelsen offrar
dokumenterade och
riksintressanta naturvärden
utan att inse vilka
miljöeffekter exploateringen
får.
Många föreningar har
anslutit sig i kampen om
mossen:
Alefjälls Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen i
Norra Älvsborg
Naturskyddsföreningen i Ale
Västergötlands Ornitologiska
Förening (VgOF)

Moderaterna gömmer sig på Församlingslistan

O

m man går ut och
menar att kyrkopolitiken ska vara
partipolitiskt obunden blir
det för oss lite märkligt när
flertalet namn på Församlingslistan är aktiva moderata politiker. Nu tycker
vi i och för sig inte att det
är något fel på att vara en
aktiv politiker, men det kan
knappast kombineras med
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att kalla sig partipolitiskt
obunden.
Det måste vara tydligt
för Aleborna att det man får
med en röst på Församlingslistan är moderatpolitik. Vill
man ha det ska man självklart lägga sin röst där men
vi tycker att det är osmakligt
att man försöker mörka sin
politiska hemvist på det sätt
som nu görs.

Vi socialdemokrater står
för att vi är socialdemokrater
och att vi vill driva en socialdemokratisk politik inom
ramen för Svenska kyrkan.
Det innebär bland mycket
annat att vi står upp för en
öppen folkkyrka där kvinnoprästmotstånd och homofobi
inte hör hemma. Det innebär också att vi vill minimera
avgifter i kyrkans barn- och
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ungdomsverksamhet. Det är
samma politik som vi driver
nationellt och i kommunen.
En politik för allas lika värde
och rätt att vara den man är.
Om du i september vill
göra en sak, en enda sak,
för att trycka tillbaka kvinnoprästmotstånd och homofobi- då ska du rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!
Socialdemokraterna i Ale

Trollhättevägen 18 i Kungälv
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Vardagar 9-18 Lördag
10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015
www.bilab.se
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