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Till ORUST KOMMUN 

Verksamheten för samhällsutveckling   

 

   Programsamrådshandling för bostäder i Nösund, Nösund 1:10 m fl 

 

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerad samrådshandling jämte rapporten 

”Inventering av naturvärden vid Nösund” och vill lämna följande yttrande/synpunkter: 

 

1. Beträffande planprogrammet 

I princip är vi positiva till denna plan eftersom den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i Nösund 

och en ökad befolkning skapar förutsättning för bättre samhällsservice, fler arbetstillfällen och 

möjlighet till en mer hållbar samhällsutveckling inte minst vad gäller energianvändning och 

transporter. En förutsättning för vårt positiva ställningstagande är dock att de synpunkter och 

invändningar vi framför i denna skrivelse beaktas. 

Planprogrammet har reviderats något för att undvika alltför många ingrepp i de naturvärdesklassade 

områdena. Detta har bl.a inneburit att istället några nya områden arbetats in i planen. Dessa ingick 

inte i uppdraget för naturvärdesinventeringen och är således ej naturvärdesbedömda. 

Fyra tomter enligt föreliggande planprogram är enligt vår mening olämpligt placerade och bör utgå 

ur planprogrammet: 

 Den sydöstra tomten i område D och den nordvästra av de tre tomterna i område E.  
Tomten i område D ligger delvis inom den naturvärdesklassade ädellövskogen (objekt 7). 

Tomten i område E ligger utanför det område som naturvärdesinventerats (se ovan). 

Ädellövskogen (objekt 7) sträcker sig dock en bra bit söderut från det 

naturvärdesinventerade området och inbegriper hela den aktuella tomten i område E. 

Dessa två tomter förstör därför nästan helt den fina blåsippsklädda ekbacken som enligt 

länsstyrelsens lövskogsinventering ”är viktig för boendemiljön i området”. 

 De två nordligaste tomterna i område F.  
Anslutningsvägen till dessa tomter är tänkt att sprängas in i den sydvända bergssidan. 

Detta kommer att innebära ett mycket stort ingrepp i berget som kommer att förfula 

landskapsbilden avsevärt. Dessutom kommer en mindre bäck som rinner ner genom 

stenblocken att förstöras, och ett antal senvuxna ekar och några tillsynes friska almar 

intill berget att behöva avverkas. Dessa träd ligger helt intill ekskogen i objekt 3 som 

klassats som ”höga naturvärden”. Rätteligen borde detta område sträckas ut något åt 

öster och innefatta även dessa träd. På grund av den pågående almsjukan är friska almar 



i dagens läge mycket skyddsvärda, och arten föreslås i den nya rödlistan 2015 bli klassad 

som CR (=akut hotad art).  

 

Planprogrammet innehåller i detta förberedande skede inga bestämmelser angående sprängning, 

schaktning eller andra ingrepp i landskapsbilden i samband med husbyggen och anläggning av 

vägar. Det är oerhört viktigt att sådana bestämmelser arbetas in i kommande detaljplan. En del av 

tomterna ligger på berg eller i mycket blockrik och sluttande mark. Erfarenheten från ett annat 

planområde i närheten är förskräckande, när det gäller förfulning av landskapsbilden och irreversibel 

förstörelse av bohuslänska berg! 

Den utökning av parkeringsmöjligheterna som föreslås ställer vi oss bakom, då det, som sägs, 

ibland kan vara mycket svårt att hitta parkeringsplats i samhället. 

När det gäller utbyggnad av båtplatser är vi mer tveksamma. Båthamnar tar grunda havsbottnar i 

anspråk, läcker miljögifter och vållar därigenom skada på ålgräsängar, som är oerhört viktiga som 

reproduktions- och födosöksområden för fiskar och andra marina djur. Vi föreslår att man i Nösund 

anlägger en hårdgjord båtramp, där båtar som transporteras på båttrailers, kan sjösättas. Detta bör 

naturligtvis också göras i de andra hamnarna i kommunen. Om båten förvaras på land istället för i en 

båthamn, kommer man ifrån problemet med otillräckligt antal båtplatser och man behöver dessutom 

inte använda miljöskadliga båtbottenfärger. Självklart måste det också finnas möjlighet att parkera 

både bil och båttrailer i anslutning till sjösättningsrampen.  

 

2. Beträffande rapporten ”Inventering av naturvärden vid Nösund” 

Inventeringen tycks vara ambitiöst gjord och naturvärdesklassningen av områdena rimlig enligt det 

bakgrundsmaterial som redovisas. 

Dock har vi följande påpekanden:  

a) Enligt den beskrivning för naturvärdesinventering som redovisas i slutet av rapporten ska 
tillgängligt underlagsmaterial från kommun ingå i förarbetet. Enligt redovisningen av 
befintligt underlagsmaterial i början av rapporten tycks dock så ej ha skett, trots att numera 
alla kända lokaler för rödlistade arter är inlagda i Orust kommuns GIS-skikt. 

b) Redovisningen av de naturvärdesklassade områdena är något kortfattad och här nämns i 
stort sett bara de värdearter och strukturer som ligger till grund för naturvärdesklassningen. 
Till exempel förekommer flera rödlistade björnbärsarter i Nösundstrakten, men i rapporten 
nämns inga fynd av björnbär. Anledningen till detta går inte att utläsa av rapporten. Dock 
kunde vi vid ett vinterbesök i planområdet i jan. -15 konstatera att i flera av delområdena 
växer det rödlistade krypbjörnbäret västkustbjörnbär. Möjligen finns här också andra 
rödlistade björnbärsarter men det krävs en inventering under vegetationsperioden för att 
kunna avgöra det. En inventering av förekommande björnbär skulle således resultera i att 
naturvärdesklassningen behöver revideras. 

c) Det går inte heller att utläsa av rapporten om inventeringen även omfattat eftersök av 
reptiler eller andra ryggradsdjur. Stora delar av planområdet består av öppen eller halvöppen 
sydvänd blockrik terräng i anslutning till ljungbeväxta hällmarker. En sådan miljö är närmast 
perfekt för hasselsnok. Denna art förekommer i liknande terräng i Boxviksområdet inte långt 



från det aktuella planområdet och borde absolut eftersökas även där. Hasselsnoken är 
rödlistad i Sverige och finns dessutom med i EU:s Art- och habitatdirektiv, vilket innebär att 
åtgärder för att skydda artens fortbestånd måste göras om dess habitat exploateras (jämför 
de åtgärder som gjorts för arten vid den nya vägdragningen förbi Torp köpcentrum). 

 

Innan man går vidare med planen bör därför naturinventeringen kompletteras med  

 en inventering av björnbär 

 en inventering av områdets reptilfauna  

 en kompletterande naturinventering av de i planen nytillkomna delarna som inte 
ingick i det ursprungliga inventeringsuppdraget  

 

 

För Naturskyddsföreningen på Orust 
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Ordförande 

                                                                                                  

 

 

 


