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Till ORUST KOMMUN 

Förvaltningsområde samhällsutveckling 

 

 

Synpunkter från Naturskyddsföreningen på Orust avseende förslag till 

detaljplan för del av fastighet Henån 1:272 m fl, Orust kommun 

 

Naturskyddsföreningen har inget att erinra mot planerna på exploatering av området mellan 

Bagarevägen - Vallmovägen och Kaprifolvägen, men har viktiga synpunkter på den södra 

delen av planområdet som tangerar område med höga naturvärden (enligt ny standard för 

naturvärdesklassning.) 

Bergsbranten på fastigheten Henån 1:306 har inslag av basisk bergart och är en skyddsvärd 

biotop som är kopplad till denna berggrund. En rad goda så kallade signalarter indikerar att 

här finns en skog med höga naturvärden. Bland kärlväxter som påträffats här märks 

signalarterna blåsippa (fridlyst), lind, lundelm, lundbräsma, trolldruva och vätteros. Bland 

andra krävande arter kan nämnas hässlebrodd, skogbingel, stor blåklocka och vispstarr. 

Bland mossor i området kan vi nämna signalarterna guldlockmossa, platt fjädermossa, 

trädporella och grov baronmossa, varav speciellt den sistnämnda indikerar högklassig 

lövskog. I området förekommer trädslaget alm, som i den senaste rödlistan placerats i 

kategorin VU (sårbar). Det stora antalet signalarter indikerar att fler rödlistade arter 

sannolikt skulle påträffas vid en riktad inventering i området. De uppräknade arterna är 

knutna till delar av bergsbranten, bergfoten och området strax nedanför denna. 

Kärnområdet ligger SSV om transformatorhuset, men inslag finns på fler ställen nedanför 

berget och ett större område längs branten är skyddsvärd. Planområdet tangerar 

ovanstående skyddsvärda biotop.  

För att inte vålla skada måste exploatering för nya p-platser hålla avstånd till bergfoten. 

Träd måste sparas för att ge beskuggning, och markarbeten utföras så att de inte allvarligt 

skadar rötter av träd som bör bevaras. Dikesgrävning får göras med stor försiktighet, så att 

inte hydrologin i det skyddsvärda området starkt påverkas. Jordmassor får inte läggas inne 

i detta område. Viktigast är att området innanför det lilla diket söder om p-platsen och in 

mot bergfoten skonas. Öster om transformatorhuset bör p-platsen inte utsträckas så nära 

bergfoten som planen anger, på en sträcka av ca 40 meter från transformatorhuset. Vi 

förutsätter att källargrunden ca 10m öster om transformatorn lämnas intakt.  



Naturskyddsföreningen anser även att planområdet bör utvidgas, så att det också inkluderar 

den intressanta skogsmarken söder om p-platser/ garage intill Kaprifolvägen. Det bör då i 

planen markeras Natur. Området har betydelse för bevarande av biologisk mångfald och är 

ett fint studieobjekt för en intresserad allmänhet. En del av området finns beskrivet i boken 

”Botaniska utflykter i Bohuslän”( Vandring 37 Henån, objekt 11), vilket lockar dit besökare. 

Området hyser också utmärkta studieobjekt för närliggande skola och förskola. Det ansluter 

till den i samrådshandlingen nämnda skolskogen. 

Innan planarbetet fortsätter bör de nämnda skogspartierna bli föremål för en riktad 

naturvärdesinventering. 
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