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Till ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Slussen
Föreningen har tagit del av den fördjupade översiktsplanen och noterar följande:
Vi anser att det är logiskt att en bebyggelseutveckling planeras i Slussenområdet. Vi ser
positivt på att VA-situationen förbättras, vilket är gynnsamt för vattenkvalitén i Runns vatten
och Slussekilen. Naturvärdena i och kring Runns vatten vill man i planen värna, vilket glädjer
oss. Det är också positivt att en gång/ cykelbana planeras intill väg 774, samt att planer finns
för att strandområden och utsiktsplatser ska bli mer tillgängliga för många.
Vi konstaterar att kännedomen om naturvärdena i planområdet är mycket begränsad.
Planen nämner några rödlistade fågelarter, groddjur och fladdermöss vid Runns vatten. Vi
känner till fler rödlistade arter i området, bland annat kärlväxterna bortsäv, desmeknopp och
knärot, men i stora delar av planområdet saknas kunskap. Det är av stor vikt att inventering
och naturvärdesbedömning föregår fortsatt planarbete! Huruvida utredningsområdena för
bebyggelse kan exploateras är avhängigt av i vilken utsträckning naturvårdsintressanta arter
och strukturer påvisas.
Habitat för nattskärra kan finnas i vissa delar av planområdet. En riktad inventerig av denna
art är angelägen.
Utmed bäcken i område 1 och 2 (väster om Runns vatten) finns ett antal så kallade
signalarter, som antyder att rödlistade arter kan förekomma.
I sluttningen mot Lundebergs skans förekommer flera bestånd av orkidén knärot. Denna
rödlistade och fridlysta art finns också rikligt i östra delen av planområdet och sydväst om
Stora Hundsvik, men förekommer sannolikt på fler platser.
All exploatering i vattenmiljön måste också föregås av marinbiologisk inventering och
konsekvensbedömas.
Placering av en småbåtshamn i Lilla Hundsvik anser vi vara olämplig. Detta område med sitt
avskilda läge och lite ”vildare” karaktär är värdefull att bevara för allemansrättsligt
utnyttjande. Behovet av båtplatser kan i viss utsträckning minska om en väl fungerande

isättningsramp finns vid Slussen. Den befintliga är svår att använda och man hindras av
korsande trafik.
Vi anser att strandskyddad mark inte ska tas i anspråk vid Lilla Hundsvik eller i andra delar av
planområdet.
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