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Till miljö- och byggnadsenheten, Orust kommun

Förslag till detaljplan för Slätthults industriområde, Ellös, del av Slätthult 1:29

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av samrådshandlingarna för detaljplaneförslaget
och vill lämna följande synpunkter:
I det nya naturvårdsprogrammet för Orust kommun definieras två kvalitetsmål för
Orustnaturen: 1. Natur för biologisk mångfald (sid. 73 i naturvårdsprogrammet) och 2. Natur
för upplevelse (sid. 72).
Vi formulerar därför våra synpunkter i överensstämmelse med dessa kvalitetsmål.
1. Natur för biologisk mångfald
Naturen inom det planerade exploateringsområdet består i dag i stort sett av ett hygge med
uppvuxen tät slyvegetation. I områdets västra del (inte nordöstra som anges i
handlingarna) finns en relativt stor anlagd damm.
Historiskt sett har området varit en betad hagmark, som efter avslutad hävd vuxit igen till
en tät, delvis försumpad blandskog som kalavverkades för några år sedan.
Hygget hyser idag, såvitt vi känner till, inga skyddsvärda arter.
Dock är den nämnda dammen (trots att den inte är ”naturlig”) skyddsvärd som
uppväxtplats för groddjur och lämplig rast- och häckningslokal för fåglar som t.ex.
smådopping – en av kommunens ansvarsarter. I trakten är det ont om så stora dammar
varför det är betydelsefullt att den bevaras.
2. Natur för upplevelse.
Enligt kommunens naturvårdsprogram ska kommunens invånare och besökare ha en god
tillgång till bl.a. ”Tysta skogs- berg- och hedlandskap med känsla av lugn och orördhet”
och ”Strövnatur på gångavstånd”.
Exploateringsområdet är en del av ett större område utan bebyggelse som begränsas av
bebyggelsen i väster, salladsfabriken i söder och reningsverket/Trollevik i norr.

Detta stora område som sträcker sig långt åt öster uppfyller väl dessa kriterier. Vägarna
och stigarna i området är flitigt frekventerade av människor som söker avkoppling i en
som de uppfattar orörd, tätortsnära natur.
Det kan naturligtvis hävdas att den lilla befolkningen i Ellös har gott om strövområden
ändå men man måste i det här sammanhanget tänka på befolkningssiffran under
sommaren, då det främst är under denna period människor ger sig ut och strövar i naturen.
Tack vare närheten till samhällskärnan och lättillgängligheten är nog detta område det
mest frekventerade strövområdet för Ellösborna.
Området används också flitigt som utflykts- och exkursionsmål av förskolan och skolan i
Ellös.
Dammen används vintertid som skridskobana av Ellösborna och av skolan. Någon annan
lämplig plats för skridskoåkning finns inte inom Ellös närområde.

Vi är väl medvetna om behovet av mark för småskalig industri och handel som skapar
arbetstillfällen för åretruntboende på västra Orust. Lokaliseringen av sådana industriområden
bör dock i större utsträckning än idag redan på planeringsstadiet göras ihop med företrädare
för lokalbefolkningen och ideella organisationer inom naturvård etc.
Mot denna bakgrund menar vi:
1. Kommunen måste ha en fördjupad dialog med Ellösborna innan detaljplaneförslaget
genomförs. I detta sammanhang är väl samhällsföreningen på Ellös en lämplig
dialogpartner?
2. Dammen i områdets västra del undantas från exploatering. Om detaljplaneförslaget
ändå genomförs ska en ersättningsdamm anläggas på lämplig plats i samhällets närhet.
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