1994 fick jag efter flera samtal till helikopterbasen på Säve stopp på militärflygets
helikopterövningar i Hållsungamyrens naturreservat. Naturreservatet finns inte inritat på det
kartmaterial, beslut sedan 1974 vi fått från luftfartsverket, men vi militärer vill också ha ett
rikt natur och fågelliv, svarade till slut helikopterchefen på Säve och lovade att avhysa
området för flyg. Som KHR uttrycker det i sin policy, ”att åtgärda enkelt avhjälpta fel”.
Inför arbetet med ÖP 2000 kände jag mig tvungen att agera och skriva till kommunen pga
kommunens önskan att reservera Hållsungamyren som en bergtäkt. Jag tyckte att det var fel
att om ett område avsätts som naturreservat inte fortsätta förvalta det som ett naturreservat.
I mars 2010 låg en helikopter från den privata flygsidan och flög i naturreservatet. Att hovra
med helikoptern bakom de höga bergs sidor som utgör själva reservatet i naturen är visst ur
helikopterperspektiv det mest optimala. Ur natur perspektiv tyckte jag att det är bland de
dummaste saker man kan göra och dessutom i mars!!! Efter mejl och telefonsamtal lovade
civilflygets chef att besluta så som den militära. Både den militära flygchefen och den civila
flygchefen hade inte behövt göra dessa ändringar. Att åtgärda enkelt avhjälpta fel.
Inför ÖP 2010 vill kommunen nu avsätta/reservera naturreservatet Hållsungamyren som ett
vindkraftsområde. Nu börjar man bli otrygg igen för om kommunen inte inser att ett reservat
av natur innebär något speciellt varför har vi då planering över huvudtaget. Gör vi planering
bara för att vi skall? Ser man enbart på studier av höjdkartor av naturreservatet ter sig nog vårt
naturreservat rätt bra ut. Samma naturreservat som just för sin alldeles specifika naturs skull
blivit avsatt som naturreservat kan väl ändå inte exploateras till något annat än att bara vara
naturreservat? Eller kan man det?
Det har gjorts flera inventeringar av naturreservatet och Kungälvs kommun har flera gånger
skjutit till pengar enligt en underhållsplan senast 1991- 1993 och därefter ingenting.
Jag vill uppmana våra folkvalda förvaltare och våra förvaltande kommunanställda och alla
invånare i Kungälv att speciellt värna våra naturreservat. Dessa naturreservat är inte till oss att
göra vad vi vill med utan uppgiften skall vara att förvalta enligt bästa förmåga, obs enligt
bästa förmåga, för framtida generationers skull.

