Ordförande Kim Blomster

2021-03-02
Till Vänersborgs kommun
att. planarkitekt Pål Castell

I anslutning till samrådsskedet för ganska precis ett år sedan, i februari 2020,
lämnade Naturskyddsföreningen Vänersborg ett skriftligt yttrande över kommunens
förslag till Fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP). (*)
Föreningen framförde i yttrandet viktiga och konkreta synpunkter på planförslaget
såsom behovet av
- slutlig avgränsning på Huvudnäsön mellan exploatering och bevarande
- hänsyn till strandskyddets dubbla syften att ”långsiktigt trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet”
I augusti/september 2020 genomfördes på föreningens initiativ med berörda
tjänstepersoner ett par exkursioner i området kring Lillån. Föreningen har dock inte
fått någon återkoppling eller annan propå med anledning av våra skriftligen och
muntligen framförda synpunkter.
Frågan om bevarande av natur i stadsnära lägen har fått allt större aktualitet dels
p.g.a. klimatfrågan dels p.g.a. ökad insikt om friluftslivets betydelse för folkhälsan.
Året 2021 är sålunda utnämnt till ”Friluftslivets år” 1. Behovet av stadsnära natur har
därtill fått särskild aktualitet p.g.a. den nu pågående pandemin.
Föreningen har sedan ett år tillbaka genom sin verksamhet kring Lillån sök bidra till
att göra områdets kvaliteter kända för en större allmänhet. Intresset är stort.
Sedan Mariedal östra nu exploaterats för bostadsbebyggelse har området kring Lillån
– inte minst den skog, vilken betecknas som ”Utredningsområde 11” – fått ökad
betydelse för skolornas, särskilt Mariedalsskolans behov av miljö för utomhuspedagogik. Föreningen har därför nyligen erbjudit skolan ett samarbete. (**)
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Referenslänk: Naturvårdsverket

Mot denna bakgrund anser vi att våra synpunkter och förslag till ändringar i
planförslaget är befogade 2 och begär att kommunen i sin slutliga beredning av FÖPförslaget beaktar:
- att utredningsområde nr 11 utgår helt för att dels ingå i ett kommande
naturreservat dels helt eller delvis ges funktionen av en så kallad skolskog
- att området kring Lillån utpekas och utreds med syftet att ge området ett
permanent skydd i form av ett kommunalt naturreservat
- att därutöver området utmed Göta älv och Lillån, med hänsyn till dess höga
natur- och kulturvärden, skyddas permanent genom ett genomgående
maximalt strandskydd om 300 meter
Frågan om framtiden för de återstående naturområdena på Huvudnäsön är en av
kretsårsstämman prioriterad fråga för Naturskyddsföreningen Vänersborg och
kommer att diskuteras på nytt vid kommande kretsårsstämma den 15 mars.
För Naturskyddsföreningen Vänersborg
……………………………..
Kim Blomster
Ordförande

________________________________________________
(*) Bilaga: Föreningens yttrande (februari 2020).
(**) Bilaga: Föreningens PM om tankar om samarbete med skolan.
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