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Till ORUST KOMMUN
Förvaltningsområde samhällsutveckling

Samråd detaljplan för del av Mollösund 5:351 m.fl. ”Mollösunds
hamnområde”

Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av rubricerat detaljplaneförslag och vill lämna följande
yttrande/synpunkter:
Vi konstaterar att detta detaljplaneförslag när det gäller bebyggelse på Galgeberget i allt väsentligt är
identiskt med det förslag som presenterades i programskedet.
Våra synpunkter som framfördes i programskedet är alltså fortfarande aktuella och bifogas.

Kompletterande synpunkter:
1. Friluftsliv
Galgeberget utgör tätorten Mollösunds närmaste närströvområde. Den öppna
hällmarksmiljön på berget är fantastisk och erbjuder en monumental utsikt ut mot det öppna
havet och arkipelagen väster om samhället.
För friluftslivet är det väsentligt att detta område bevaras i orört skick. Ytterligare
bebyggelse uppe på berget förtar det orörda intrycket och den ”privatisering” av området
kring högsta punkten, som detta innebär, medför att området mister sin attraktionskraft på
besökare.
För att öka tillgängligheten är det dock positivt att det anläggs promenadstigar i området.
Detta bör göras på ett försiktigt sätt genom att utnyttja de topografiska förutsättningarna
och undvika sprängningar.

2. Sprängningar
Sprängningar, fr.a. i kustnära miljöer, utgör förfulande inslag och är irreversibla ingrepp i
det av inlandsis och hav mjukt slipade hällmarkslandskapet, som är attraktivt för människor
och lockar många besökare hit ut. Visserligen sägs i detaljplaneförslaget att ”sprängning ska
begränsas i så stor utsträckning som möjligt”. Detta brukar skrivas in i detaljplaner, men vi är
inte särskilt imponerade av hur detta ”råd” brukar följas i praktiken!

3. Förekomst av skyddsvärda arter.
I samrådsredogörelsen antyder kommunen i sin kommentar, att vi i vårt yttrande till
planprogrammet riktat kritik mot den expert som gjort naturvärdesinventeringen. Det är i så
fall en missuppfattning.
Vi påpekade i vårt yttrande att det i området förekommer skyddsvärda och rödlistade
björnbärsarter. Dessa kan inte artbestämmas på våren när naturvärdesinventeringen gjordes.
Dessutom är två av arterna (falkbjörnbär och mollösundsbjörnbär) nybeskrivna och
rödlistades först 2015. Det är därför fullt förståeligt att naturvärdesinventeraren inte har
med dessa arter i sin rapport från juni 2013.
Faktum kvarstår att det på Galgeberget förekommer tre i nu gällande rödlista upptagna
arter. Dessa är falkbjörnbär och mollösundsbjörnbär (båda rödlistade i kategori VU) samt
skageracksbjörnbär (rödlistad i kategori NT). Dessutom förekommer här orustbjörnbär, som
är ansvarsart för Orust kommun, och västkustbjörnbär, som tidigare var rödlistad i kategori
NT, men som miste denna status vid revideringen 2015.
Om exploatering för bostadsändamål och/eller väg- eller stigdragningar blir aktuella på
Galgeberget är det angeläget att växtplatserna för de skyddsvärda arterna noggrant mäts
in, så att kompensationsåtgärder kan göras, om det visar sig att växtplatser hotar att
utplånas av eventuell exploatering.
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