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Till Miljö- och byggnadsförvaltningen
Orust kommun

Yttrande från Naturskyddsföreningen på Orust angående begäran om
marklov inför byggnation på fastigheten Varekil 2:1
Naturskyddsföreningen har tagit del av aktuella handlingar i ärendet och lämnar här följande
synpunkter:
Vi anser att aktuell begäran inte skall beviljas. Området som man avser att planspränga har
en rik biologisk mångfald och naturvärden som det är angeläget att bevara.
1. Här finns flera såväl fridlysta som rödlistade arter. Listan på anmärkningsvärda fynd i
området är lång, vilket man kan se på Artportalen.
2. Följande förekomst är särskilt viktig att beakta: I branten mot väg 160, som är klassad
som Artrik vägkant, växer bland annat kustkrusmossa, Weissia perssonii. Denna art är
mycket sällsynt och har idag bara ett dussintal kända växtplatser i landet. Den är
placerad i kategori VU (sårbar) på Rödlista 2015. Den finns också med på den
europeiska rödlistan. I artfaktabladet från Artdatabanken framhålls att
kustkrusmossans lokaler bör undantas från exploatering.
3. Området som ansökan avser utgör tänkbart habitat för hasselsnok. Det är i terräng
av den här typen som arten oftast hittats på Orust. Det kan bedömas sannolikt att en
riktad inventering på platsen skulle resultera i fynd av hasselsnok. Denna art är
rödlistad i kategori VU och är förtecknad i Bernkonventionen bilaga II och EU:s Artoch habitatdirektiv bilaga IV. Den är dessutom fridlyst och ansvarsart för Orust
kommun.
4. Blomsterprakten i den artrika vägkanten och blåsippsstället söder om slakteriet är
upplevelsevärden väl värda att bevara för Orustbor och gäster. Det är angeläget att
besökskommunen Orust slår vakt om de visuella värdena längs väg 160.
På grund av de tidigare genomförda ingreppen i området bör en detaljplan upprättas.
I samband med denna måste naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning ske, där
områdets naturvärden kartläggs och utreds närmare. Planen bör också styra upp
återställningsarbeten och kompensationsåtgärder kring redan utförd exploatering.

Blåsippor söder om slakteriet den 5 maj 2013.
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