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Till ORUST KOMMUN
Kommunstyrelsekontoret
Miljö- och byggnadsenheten

Synpunkter på förslag till detaljplan för Kårehogen 1:28 m.fl.

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerat detaljplaneförslag och vill lämna
följande yttrande:
Det är positivt att det i planen tagits stor hänsyn till de naturvärden som finns i området och
att de värdefullaste partierna av ekskogen i området undantas från exploatering.
I vårt yttrande över programsamrådet för området som vi skrev 2007 ville vi att sälgskogen i
sydvästra delen av området skulle undantas från exploatering på grund av dess biologiska
kvaliteter. Nu kan konstateras att avverkning och stormfällning spolierat dessa kvaliteter och
vi motsätter oss därför inte att denna del av området tas i anspråk för bebyggelse.
Vi anser däremot att tre planerade tomter bör tas bort från planen. Det gäller:
1. Den tomt som ligger ensamt placerad inne i naturområdet söder om den nordöstra
lokalgatan. Tas denna tomt bort skapas ett större sammanhängande naturområde
mitt inne bland både befintlig och planerad bebyggelse. Det skulle vara positivt både
ur naturvårds- och rekreationssynpunkt, om ett större sammanhängande
naturområde i området lämnas obebyggt.
2. De två tomterna längst i öster, öster om lokalgatans slut. Vid det sydöstra hörnet av
den befintliga gärdsgård, som ska utgöra tomtgräns mot öster/sydost för dessa
tomter finns ett bestånd av högvuxna och grovstammiga både levande och
kvarstående döda ekar. På stammarna växer en hel del epifytiska mossor och lavar.
Dessa är ur biologisk synpunkt förmodligen de värdefullaste träden i området.
Visserligen står de (så vitt vi kan bedöma) strax utanför de tänkta tomtgränserna,
men deras placering gör att de kommer att skugga dessa tomter och ta bort deras
utsikt över Morlanda-dalen. Risken är således uppenbar att de kommer att avverkas.
De högre upp belägna tomterna (väster om lokalgatan) påverkas inte på samma sätt
av detta ekbestånd.
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