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Till ORUST KOMMUN 

Förvaltningsområde samhällsutveckling   

                                                                                                     

 

Samråd Detaljplan för Tången 3:4, Mollösund 5:398 m.fl.  

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

yttrande/synpunkter: 

Planen innehåller två delar: dels verksamhetsområde för småindustri väster om länsvägen och dels 

bostadsbebyggelse öster om denna.  

I den naturvärdesinventering som är kopplad till den aktuella planen, liksom i de 

naturvärdesinventeringar som tidigare gjorts inför tillståndsansökan för reningsverket och i samband 

med projektering för ledningsdragning till och från detta reningsverk har inga områden med höga 

naturvärden identifierats som berörs av den aktuella planen.  

 Vad gäller området öster om länsvägen som är tänkt att bebyggas med bostäder har vi i 
stort inga synpunkter då det ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och innebär en 
förtätning av denna. Dock bör vid exploatering den gamla sälg och de krypbjörnbärssnår 
sparas som växer utmed vägen och vid norra tomtgränsen av de nordligaste tomterna 
(objekt Tå 10 i ”Överföringsledning Hällevikstrand/Barrevik – ARV Tången (landförlagd del), 
Orust kommun.  Naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning” -  OM´s Naturtjänst,  
april 2015) 

 

 I omedelbar anslutning till det kommande reningsverket kan det anses rimligt att anlägga 

ett mindre industriområde. Dock måste beaktas att landskapet runt vindkraftverket är ett 

mycket fint exempel på en kustnära hällmarksljunghed som ger ett påfallande orört intryck, 

trots närvaron av vindkraftverket. Området är mycket lättillgängligt och är livligt frekventerat 

som strövområde för närboende och tillfälliga besökare. Därför är det viktigt att 

industriområdet utformas på ett sådant sätt att inte området däromkring förlorar sin 

attraktionskraft som strövområde. Byggnaderna bör inte tillåtas bli höga och helst placeras 

öster om vindkraftverket och kommande reningsverk för att åstadkomma detta och så att 

inte siluetten från havet störs av en massa industritak. Den industritomt som är placerad 

omedelbart söder om reningsverket bör därför tas bort från planen. 

 I den naturvärdesinventering som tagits fram inför denna plan noteras ett antal växtplatser 

för björnbär, vilka inventeraren ej kunde artbestämma vid inventeringstillfället. Han påpekar 

att det möjligen kan röra sig om rödlistade arter, och att de måste artbestämmas om de 

kommer att beröras av kommande exploatering. På en karta visar han var dessa snår är 

belägna. Dock bör påpekas att det i detaljplaneområdet finns betydligt fler björnbärssnår 



än de som redovisas på kartan. Eftersom det inom och i omedelbar anslutning till 

detaljplaneområdet växer bestånd av bl.a. de hotade arterna falk- och mollösundsbjörnbär 

(båda rödlistade som VU), vill vi betona vikten av att alla björnbärssnår som påverkas av en 

kommande exploatering blir artbestämda så att de kan flyttas.  

 

För Naturskyddsföreningen på Orust 

Ulla Buhr 

 

 


