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Samrådsyttrande - Planprogram för samråd Dalby 
 
Naturskyddsföreningen på Orust har tagit del av samrådshandling samt Biologisk inventering 
2009 gällande rubricerade planprogram och har följande synpunkter: 
 
Planprogram - Dalby 
 
I Planprogrammet sid.16 beskrivs att ”större delarna av Rosekasen och Ängsberget bevaras 
som naturmark. Dessa områden erbjuder vackra natur- och kulturupplevelser och bedöms 
som viktiga att hålla orörda”.  
Vi instämmer helt i en sådan ambition, då det är viktigt att tätbebyggda områden har 
strövområden som är nära och lättillgängliga.  
Kartan på sid 11 i Planprogrammet markerar Rosekasens tilltänkta bebyggelseområde med 
gul färg. Skulle allt därinom bli bebyggt skulle återstoden som naturmark inskränkas till 
omkringliggande höjdpartier och otillgängliga bergbranter. På samrådsmötet underströks 
det från kommunen att man avser att motverka alltför tät bebyggelse i detta område genom 
att skapa korridorer av obebyggd mark. Trots kommunens avsikter synes det ändå vara en 
risk att en kommande exploatör, med tanke på de sannolikt höga kostnaderna med att 
bygga vägar och annan infrastruktur inom området, kommer att vilja maximera antalet 
bostäder. Det är därför viktigt att detaljplanen tydligt anvisar hur och var naturmark skall 
bevaras.     
I sammanhanget vill vi också specifikt framhålla att den torpruin som ligger på Rosekasen är 
en av de kulturupplevelserna som är viktig att bevara. 2019 röjdes denna plats upp och 
försågs med en informationstavla. 
 
Biologisk inventering 
Naturinventeringen från 2009 är föråldrad och motsvarar inte dagens krav. En 
ny naturvärdesinventering enligt Svensk Standard bör göras.  
Sedan inventeringen gjordes har tre nya rödlistor tillkommit, 2010, 2015 och den nu gällande 
2020. Det är i inventeringen mycket fokus på den då rödlistade arten Orustbjörnbär. Den har 
lämnat rödlistan men en rad nya arter har tillkommit, varav vissa kan vara aktuella i 
planområdet. 
 



Inventeringen gjordes i oktober och fångar inte upp fåglar och andra vår- och sommaraktiva 
arter. 
 
Inventeringen täcker inte hela det området som är aktuellt i planprogrammet. För avsevärda 
delar saknas helt underlag. 
 
 
För Naturskyddsföreningen på Orust 

Anette Pettersson 

 

 

 


