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Till ORUST KOMMUN
Kommunstyrelsekontoret
Miljö- och byggnadsenheten

Synpunkter på förslag till planprogram för Mollösund 5:398, ”Fattiggården”

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerat planprogram och vill lämna
följande yttrande:
Redovisningen av planprogrammet är alltför knapphändigt utformat för att vi ska kunna ta
ställning till om området ur naturvårdssynpunkt är lämpligt att bebygga. Bland annat saknar
vi en naturinventering och en naturvärdesbedömning av området.
Vi känner inte till om det gjorts någon tidigare inventering av området. Däremot har vi i
början av juni 2010 gjort ett besök för att få en översiktlig uppfattning om områdets
naturvärden.
Följande noterades vid vårt besök:
1. Omedelbart väster om området ligger en gård (”Gården”), med betande kor och getter.
De flackare, centrala delarna av programområdet utgör stängslade betesmarker för dessa
djur. Det är idag ovanligt med en ”gård” mitt inne i ett samhälle och denna med dess
betande djur utgör ett pittoreskt och tilltalande inslag i tätorten Mollösund.
2. En del av de lösa jordlagren i området tycks utgöras av skalbankar. Sådana är i Orust
kommuns gällande Naturvårdsprogram upptagna som ansvarsnaturtyper som inte bör
exploateras. En del växter och djur som är knutna till skalbankar är skyddsvärda.
3. De betade sänkorna har en markbeskaffenhet som varierar från frisk till fuktig/blöt.
Betade ängar i kustzonen har generellt ett högt skyddsvärde och innehåller ofta ovanliga och
skyddsvärda arter. Inte minst gäller detta betade fuktängar.
4. I randzonen mellan betesmarker och hällmarker finns bland annat en del björnbärssnår.
Vid tidpunkten för besöket var dessa ännu inte i blom och kunde därför inte säkert
artbestämmas, men av bladkaraktärerna att döma tycks det inom området finnas tre
rödlistade björnbärsarter, nämligen rosenbjörnbär (Rubus rosanthus), rödlistad i kategori EN

(starkt hotad), skagerackbjörnbär (Rubus nordicus), VU (sårbar) och västkustbjörnbär (Rubus
norvegicus), NT (nära hotad).
Vår bedömning är att området verkar ha sådana kvaliteter att en naturinventering och
naturvärdesbedömning absolut bör göras innan arbetet med planen fortsätter för att avgöra
om området överhuvudtaget bör komma ifråga för exploatering eller om anpassningar i
planen behöver göras för att inte spoliera naturvärdena.
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