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Styrelsen, ordförande Kim Blomster 
 
Till Vänersborgs kommun 
 
 
 
Yttrande över Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänersborg och Vargön. 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Vänersborg lämnar följande synpunkter och 
förslag. 
 
Vår utgångspunkt är Naturskyddsföreningens egna mål och riktlinjer.  
 
Det innebär att föreningen i första hand undersökt och prövat kommunens vilja och 
förmåga att upprätta en plan i överensstämmelse med de mål, som regering och riksdag 
fastställt på nationell nivå och de regionala mål som gäller för Västra Götaland.  
 
Därtill har vi ställt förslag till FÖP mot de mål, planer och program etc., som fastställts 
av kommunens fullmäktige. 
 
Det innebär att föreningen inte granskat planförslaget utifrån andra legitima mål, såsom 
att områdets markanvändning ska bidra till ett mer konkurrenskraftigt, entreprenöriellt, 
innovativt alternativ för företag och andra organisationer, inflyttare, turister etc (jfr 
kommunens näringspolitiska strategi).  
 
Inte heller gör vi anspråk på att våra synpunkter och förslag löser kommunens behov av 
nya områden för bostäder och verksamheter av olika slag.  
 
Det betyder å andra sidan inte att vi saknar förståelse för dessa strävanden och behov.  
 
1. Huvudnäsön. Mot bakgrund av den markexpansion som skett av Vänersborgs 

tätortsområde mellan Dalbobron, Restad och Vargön de senaste femtio åren, anser vi 
att en slutlig avgränsning mellan bebyggd mark och naturområden snarast måste 
komma till stånd. 

 
2. Övriga områden. Vi anser också att, generellt, övriga delar av FÖP-området 

undersöks och värderas med avseende på naturens egna och sociala värden, så att 
framtida avgränsningar kan göras med större säkerhet samt att områden med höga 
värden skyddas permanent från exploatering för att ingå i framtida natur-, frilufts- 
och rekreationsområden till gagn för alla invånare. 

 
3. Naturreservat. Redan med nuvarande kunskaper om naturvärden och sociala 

värden anser vi att det kvarvarande naturområdet på Huvudnäsön skyddas 
permanent som naturreservat enligt 7 kap. 4-6 och 8 §§ Miljöbalken (SFS 
1998:808). I det syfte bör kommunen snarast upprätta ett samråd med länsstyrelsen 
och andra berörda myndigheter, organisationer och enskilda. Föreningen är för egen 
del angelägen om att bidra konstruktivt i ett sådant samråd som underlag för 
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nödvändiga utredningar och andra åtgärder. 
 

4. Strandskydd.  FÖP-området har en lång och rik strand mot Vänern:  
i) Dalbosidan upp förbi Ursand,  
ii) utmed centrala staden Skräcklan, Holmängen, Älvsuget, därtill 
iii) runt Vassbotten samt 
iv) utmed Göta älv och Lillån (två strandskyddsstråk) samt utmed Karls grav 

 
Konkret innebär vår ståndpunkt  
 
A. att de två utpekade utredningsområdena, 

 
i) skogsområdet invid Brinkåsen och kriminalvårdsanstalten nära Restad och 

 
ii) skogsområdet mellan Lillån och Restadvägen/Mariedalsskolan 
 
utgår ur förslaget. 
 
B. att stor försiktighet måste iakttas vid exploatering såväl i de oskyddade delarna av 

Dalbobergen som i området väster om Boteredssjön. Då vi saknar tillräcklig 
kunskap om dessa områdens värden  –  medan de sociala värdena torde vara 
oomtvistliga  –  anser vi att det är särskilt angeläget att undersökning och värdering 
sker och en avgränsning görs utifrån en framtida tänkt exploatering. 
 

C. att de återstående grönytorna (skog, dungar, enstaka träd, ängar etc) i redan 
detaljplanelagda områden sparas och att stora “biologiskt döda” gräsytor förädlas till 
äng och lövskogsdungar. 
 

D. att kommunen noga upprätthåller och värnar strandskyddet för djur- och växtlivets 
skull och till gagn för invånarnas närrekreation och friluftsliv.  
 
Strandskyddet bör också bevaras intakt för att buffra mot skyfall och nederbörd och 
för att fånga upp utsläpp från land.  
 
Många växter och djur är beroende av skyddade stränder.  
 
Där strandskyddet är utvidgat, har Länsstyrelsen bedömt att det behövs för att 
uppfylla strandskyddets syften. 

 
 
För Naturskyddsföreningen i Vänersborg 
 
 
Vänersborg den 21 februari 2020 
 

 
        ………………………. 

Lave Thorell 
sekreterare 
 


