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Strövområde med tjäderspel vid Hultasjön är hotat!
Söder om Hultasjön planeras skogsavverkning av 53 000m2 (5,3ha). Den vackra skogen
besöks flitigt av båda Alebor och boende från kranskommunerna. Skogen vid Hultasjön är
också ett populärt strövområde för boende i Kilanda och Hultasjöområdet.
Här finns skogsfågel som orre och tjäder och en sedan 70-talet känd Tjäderspelplats.
Tjäderspelplatser är mycket sällsynt i södra Sverige. I Risveden finns endast 3st
tjäderspelplatser kvar, på Alefjäll finns bara en känd spelplats. Tjädern behöver luftiga skogar
som har stor variation av trädslag, blåbärsris och ljung för att trivas och föröka sig.
En ny markägare har nu planer på att avverka 5,3 ha av den
fina skogen. Avverknings-området med kalhuggning sträcker
sig från Hultasjön och söderut rakt över tjäderspel-platsen.
Kanske lämnas bara Tall och döda träd kvar, enstaka träd som
sedan blåser ner vid första storm. Det vore förfärligt om
markägaren tilläts att förstöra ett fint rekreationsområde med
en tät granplantering efter att skogsmaskinerna kört sönder
alla naturliga och fina skogsstigar.
Tjädern omfattas av EU:s Fågeldirektiv och EU:s Habitatdirektiv
och skall därmed skyddas enligt lag. Enligt 1:a §
Artskyddsförordningen är det även förbjudet att avsiktligt störa
fåglarna under parnings, uppfödnings och
övervintringsperioder. Det är även förbjudet att förstöra
fortplantningsområden eller viloplatser.
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Alefjälls Naturskyddsförening har under 2011-2014 tillsammans med medlemmar från
(Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg) samt (Alingsås Ornitologiska Sällskap) inventerat
tjäderförekomst i området söder om Hultasjön. Tjäderns spelplats är mycket svår att finna
men vi har noterat att den finns kvar i området.
Länsstyrelsen äger frågan om skogsavverkningen men Ale Kommun kan säkert påverka innan
beslut är fattat. Det är bråttom att agera innan skogen börjar sågas ner!
Vad tycker du som kommuninvånare? Vad tycker politikerna i Ale Kommun? Vad tycker
kommunekologen?
Det vore önskvärt att någon med inflytande kunde försvara och förklara för Länsstyrelsens
Naturvårdsenhet att vi värnar om vår skyddsvärda natur i Ale!
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