Stöd naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse!
Naturen får oss att må bra. Det har många upptäckt under det gångna året när vi tvingats avstå från
längre resor och istället hittat rekreation i närnaturen. Många som valt att flytta till Härryda har gjort
det för att komma nära naturen. Detta verkar dock ha gått alliansens partier i Härryda förbi. När
alliansen nu avstyrkt naturreservat vid Hårssjön-Rambo mosse, söder om Pixbo öppnas möjligheterna
för att exploatera ett av Göteborgsregionens värdefullaste naturområden. Om kommunen hade
tackat ja till naturreservatet hade staten gått in med markersättning på drygt sex miljoner kronor och
dessutom stått för skötseln av reservatet. Skötseln måste nu kommunen bekosta själv. Oppositionen
(S, Mp och V) har ställt sig välvilliga till naturreservatet.
Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) har tagit del av tjänsteanteckningar från Länsstyrelsen där
det bl.a. framgår att allianspolitikerna är negativa till naturreservat på kommunal mark – av princip.
GOF har med anledning av detta ställt nio frågor till de politiska partierna.
Alliansen, som har majoritet i kommunen, har negligerat de flesta av våra frågor och endast svarat på
några få. De anser t.ex. inte att ett naturreservat är en bra lösning och hänvisar till Klippanområdet,
där man menar att barkborrarna förstört området och även den intilliggande skogen. Men
barkborren är ett naturligt inslag i vår fauna och har därmed många naturliga fiender. Det är först
med vårt ensidiga skogsbruk som angreppen blivit besvärliga. Forskare har hittat mer än 140 arter av
insekter och spindeldjur i granbarkborrens gångsystem i nyligen angripna träd. Detta har stor
betydelse för den biologiska mångfalden i skogen.
Alliansen tror att naturvärdena kan fortsätta att värnas, även om det inte blir ett reservat. Men detta
är bara en from förhoppning. Det finns inga garantier mot exploatering i framtiden. Det är bara
naturreservat som ger ett långsiktigt skydd! Vi frågar oss också hur alliansen i Härryda ställer sig till
andelen naturskyddad mark i jämförelse med angränsande kommuner. I Härryda är andelen 3,6 %.
Motsvarande andel är i Partille 12,5 %, i Mölndal 13 % och i Göteborg 12,9 %.
Svaren från partierna, samt GOF:s kommentarer, går att läsa i sin helhet på www.gof.nu. Vi
uppmanar nu alliansens partier att ge svar på samtliga GOF:s frågor, så att väljarna får kännedom om
hur de ser på framtida naturskydd och biologisk mångfald. GOF har inte gett upp hoppet om att
skydda Hårssjön-Rambo mosse. Ju fler av kommunens medborgare som vill det, desto troligare är att
kommer att bli ett naturreservat. Gör därför som 750 andra personer redan gjort. Gå in på
https://www.mittskifte.org/petitions/harssjon-rambo-mosse och stöd kampen för naturreservatet
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