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Till ORUST KOMMUN 

Förvaltningsområde samhällsutveckling   

                                                                                                     

 

Samråd planprogram för del av Mollösund 5:398 m.fl. ”Mollösunds 

hamnområde” 

 

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerad samrådshandling och vill lämna följande 

yttrande/synpunkter: 

Vad gäller den del av planen som innebär ändrad användning av befintliga byggnader inom 

Mollösunds tätort har vi inga synpunkter. 

En naturvärdesinventering har gjorts av naturmarken i norra delen av planområdet. Detta område 

har här klassats som att ha höga eller allmänna naturvärden, främst baserat på i området 

förekommande strukturer som gynnar biologisk mångfald. Däremot hittades inte några säkra 

rödlistade eller i artskyddsförordningen upptagna arter. Någon konsekvensbeskrivning av 

exploatering i området har inte ingått i undersökningen och inte heller har områdets betydelse för 

friluftslivet utretts. 

Enligt vår mening har detta område stora naturkvaliteter och kvaliteter för friluftslivet: 

1. Området är ett samhällsnära bad- och strövområde med ovanliga och mycket stora naturkvaliteter 

för invånare och besökare i Mollösund. 

2. Inom området finns av oss kända växtplatser för ett antal skyddsvärda björnbär: 

skageracksbjörnbär (rödlistad VU), västkustbjörnbär (rödlistad NT), falk- och mollösundsbjörnbär 

(nybeskrivna arter som kommer att rödlistas 2015) samt orustbjörnbär (ansvarsart för Orust 

kommun). Eftersom den utförda naturvärdesinventeringen gjordes under våren, är det förståeligt att 

dessa arter inte var möjliga att identifiera då och inventeraren kände inte heller till arterna och/eller 

deras växtplatser. 

Enligt planen ska tre nya bostadsgrupperingar anläggas i detta område: 2-3 hus mellan fiskindustrin 

och nuvarande fritidshus i västra delen, 4-5 hus på berget norr om fiskindustrin och 1-2 hus i östra 

delen av området. 

För att nå de två senare husgrupperna ska en väg anläggas som går runt den högsta punkten på 

berget. 



Vi kan tänka oss att det byggs hus mellan fiskindustrin och befintliga fritidshus i väster. Här är 

miljön ändå förändrad (berget delvis utplanat) och det inkräktar inte på friluftslivet. 

Övrig nybebyggelse inklusive vägdragning i området är vi däremot mycket negativa till eftersom 

detta medför att: 

 ett värdefullt tätortsnära friluftsområde, vars kvaliteter ligger i helheten och orördheten, 

naggas i kanten.  

 en exploatering kommer att kräva omfattande sprängningar, vilket medför irreversibla 

ingrepp i och förfulning av en skyddsvärd miljö och  

 växtplatser för ett antal skyddsvärda arter kommer att spolieras. 
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