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Yttrande över Detaljplaneprogram för Tegen Etapp 4
Orust Naturskyddsförening har tagit del av rubricerade samrådshandlingar samt vid två
tillfällen besökt det aktuella området. Vi vill lämna följande yttrande:
Som det framhålls i den till handlingarna tillhörande biologiska inventeringen finns det delar
inom planområdet med rik flora. Utöver de arter med bl.a. blåsippa som omnämns i
inventeringen finns inom område 1 även bl.a. stor blåklocka, vispstarr, skärmstarr,
stinksyska, ängsskallra och orustbjörnbär, vilket vittnar om rikare marker än vanligt. (Det är
f.ö. äkta johannesört och inte fyrkantig johannesört som det anges i inventeringen). Orsaken
till förekomsten av dessa karaktärsarter beror med största sannolikhet på den skalgrusbank
som sträcker sig från bergsstupet öster om siffran 1 i grundkartan och västerut till en liten
bergsrygg, även den rikligt beväxt med blåsippor.
Topografin i området gör att även området österut (delområde 2 i den biologiska
inventeringen) påverkas av avrinning från det förstnämnda området. En av de karaktärsarter
som nämns i naturinventeringen är bäckveronika men sådana som förbisetts i inventeringen är
skärmstarr och dvärghäxört, den senare är ovanlig och finns numera bara i ett ytterligare
område i kommunen (Söbben). Det förekommer även orustbjörnbär i detta avsnitt. Slutsatsen
i naturinventeringen om det relativt låga biologiska värdet av delområde 2 delas därför inte av
oss.
Lekområdet samt anslutningsvägen berör dessa ovannämnda områden. Vad beträffar
lekområdet/bollplanen är det en direkt olämplig placering eftersom en utfyllnad här förstör
delar av skalgrusområdet som enligt Orust kommuns Naturvårdsprogram är en av de
ansvarsnaturtyper som skall bevaras. Skalgrusmarker är inte vanliga i detta område.
Anslutningsvägen bör dras så långt österut som möjligt eller ännu hellre i ett västligare läge
(via markeringarna 5 och 4 i grundkartan) om det är tekniskt möjligt. I vart fall bör vägbanken
vara tillräckligt genomsläpplig så att mark- och grundvatten kan passera i samma riktning och
omfattning som idag.
Orustbjörnbär är rödlistat och tillika ansvarsart enligt Naturvårdsprogrammet och
förekommer i ovannämnda områden och möjligen på ytterligare ställen inom planområdet. I
de fall där buskar kommer i vägen för olika åtgärder bör de kunna flyttas till närliggande
områden som inte ska exploateras. Sakkunnig på området bör konsulteras för att, dels
fastställa utbredningen, dels för att föreslå lämplig ny plats där så behövs.
Beträffande det tänkta området för nya hustomter har vi inga invändningar mot förslaget
men delar synpunkterna i den biologiska inventeringen om att delarna med tallskog i de
yttersta hällmarkerna bör bevaras. Även om det är lätt att inse att utsikten är ett dragplåster i
sammanhanget finns det all anledning att vara framsynt ur energihushållningssynpunkt och
minimera att bebyggelsen exponeras fritt för väder och vind.
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