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Angående föreslagen bågskytteverksamhet vid Kolebacka. 

 
Efter att ha diskuterat frågan i föreningen vill Naturskyddsföreningen framföra följande 
synpunkter.  
 
Gällande själva lokalen är det viktigt att samlingslokalen fortsätter att i första hand vara en resurs 
för skolklasser och föreningar som vill använda den som utgångspunkt för naturstudier, 
exkursioner och annan naturnära verksamhet. Detta var det uttryckliga syftet när kommunen 
valde att inreda samlingslokalen i ladugården istället för att återuppbygga boningshuset, som var 
Naturskyddsföreningens klubbstuga innan den brann ner 2001. Att låta det bli en renodlad 
klubbstuga för en enskild förening är inte förenligt med denna intention. 
 
Kulturmarkerna vid Kolebacka skall hävdas med bete eller slåtter, för att gynna den biologiska 
mångfald som finns på dessa marker i form av hävdgynnad flora och insektsliv. På den del som 
sköts som slåtteräng av Naturskyddsföreningen kan en övningsbana inte bli aktuell, eftersom det 
inte är förenligt med sådan skötsel. Ängen får ju inte beträdas före slåtter eftersom det är svårt att 
slå med lie om gräset har trampats. På övrig betesmark får det inte medföra att betet begränsas, 
men det måste ju arrendatorn (Per-Uno Karlsson) svara på. 
 
Beträffande anläggande av en skogsbana finner vi det tveksamt om det är förenligt med 
Naturreservatets ändamål: "att bevara och utveckla ett centralt beläget strövområde för 
rekreation, friluftsliv samt för allmänhetens natur- och kulturupplevelser" (ur gällande 
reservatsplan: Fontins Naturreservat, Kungälvs kommun 1993-02-15). Som vi förstår det måste 
väl tillgängligheten till skogsområdet på något sätt begränsas för att kunna upprätthålla säkerheten 
vid bågskytte. 
 
Det viktigaste i nuläget anser vi är att samtliga föreningar med intressen i Fontin får möjlighet att 
diskutera förslagen. Har till exempel orienteringsklubben fått möjlighet att ha synpunkter på 
eventuell skogsbana? Vi anser att det föreningsråd som tidigare fanns och leddes av Jörgen 
Olovsson, dåvarande chef för Fritid Kungälv, bör återstartas så att det finns ett forum för att 
diskutera denna typ av frågor. I Fontinrådet satt representanter för Kungälvs OK, 
Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, pensionärsföreningar, Föreningen gamla Kungälv, 
Kungälvsornitologerna och kanske ytterligare någon förening. Förutom Jörgen deltog från 
kommunens sida även Peter Andreasson (stadsträdgårdsmästare), som hade ansvar för skötsel av 
Fontin och kommunens övriga naturområden, liksom Janne Thorsson på ALC, som ombesörjde 
det praktiska utförandet av många åtgärder. Ett sådant råd menar vi är ovärderligt för att alla 
intressen skall kunna tas tillvara i ett område som Fontin! 
 
Fontirådet höll f ö sitt senaste sammanträde 2013-02-20, men har aldrig officiellt dödförklarats.  
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