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Till ORUST KOMMUN
Verksamheten för samhällsutveckling

Synpunkter från Naturskyddsföreningen på Orust avseende detaljplan för
fastighet Ström 1:66, Slussen, Orust kommun
Vid syn i planområdet i samband med samråd 2012-12-30 tyckte vi oss se tecken på
naturvårdhänsyn i exploateringsområdet. Träd och buskar av arter som är viktiga för
biologisk mångfald hade sparats vid avverkningen, och det såg ut som om man ville placera
in bebyggelsen relativt skonsamt i terrängen. Nämnda vegetation beskrivs delvis i planbeskrivningen på sidan 12 och syns på bilderna på sidan 11.
Nu i juli 2014 kan vi konstatera följande:
- att i stort sett alla träd och buskar har försvunnit.
- att bäcken, som i naturvärdesbedömningen beskrivs som värdeområde, har utsatts för
ytterligare misshandel, då den använts som körväg.
- att stengärdsgårdar i ännu större omfattning körts sönder.
- i anslutning till bäckfåran och planerad väg växer ett bestånd av skageracksbjörnbär, Rubus
nordicus, som är rödlistad i kategori VU.
För att kompensera för förstörda naturvärden föreslår vi att fler ytor i planen klassas som
”Natur”, där naturlig vegetation ges möjlighet att åter utvecklas. Det kan förslagsvis ske
söder om branten i områdets centrala del. Det vore också lämpligt att ytterligare minska
antalet hus. Tomten längst åt nordost, som kräver mest sprängning, bör utgå och bli
naturmark
Vi anser liksom Länsstyrelsen att den del av bäcken som är öppen idag bör bevaras. Enligt
planen kommer bara lite av den nedre delen att hållas öppen. Den skadade bäcken bör med
försiktighet restaureras under sakkunnig ledning. Vi oroar oss också för påverkan på bäckvattnet i området och nedströms under exploateringstiden. I en kommentar i samrådsredogörelsen kan man läsa ”Rening av vatten rekommenderas genom att anlägga flacka diken
där eventuella föroreningar avsätts till vegetation.”Frågan är var dessa flacka diken ska
placeras i exploateringsområdet som kännetecknas av betydande marklutning.

Att vi nu lämnar mer synpunkter på bäcken beror på att den delvis var dold under snö, då vi
besökte området 2012-12-30, och att den därefter körts sönder ytterligare. I samrådshandlingen från december 2012 kunde man också läsa ” att man vid slutprojekteringen kan
lämna bäcken öppen i så stor utsträckning som möjligt”. Enligt nu föreslagna
planbestämmelser förefaller det inte bli så mycket kvar av bäcken i exploateringsområdet.

Flerstammig sälg i området som avlägsnats efter förra samrådet. Den skulle ha blivit viktig
för den biologiska mångfalden. Bland andra skulle kanske vår landskapsinsekt myskbocken
ha flyttat in här, men den var tydligen inte välkommen!
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