
 
 
 

Till Vänersborgs kommun, byggnadsnämnden 
 
 

Yttrande över förslag till ändring av del av detaljplan för Ursands camping 
m.m. nr 518 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av del av 
detaljplan för Ursands camping m.m. nr 518, Vänersborgs kommun. Inför 
granskningen har naturområdena och gästhamnsområdet lyfts ut ur planändringen 
för att det ska vara möjligt att pröva för andra ändamål i en ny detaljplan. Syftet med 
planändringen är att utöka nyttjandemöjligheterna inom det befintliga 
campingområdet.   
 
Planförslaget har varit på samråd 28 januari - 7 mars 2022, inkomna synpunkter har 
sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har reviderats. 
Planförslaget är på granskning under perioden 4 juli - 31 augusti 2022.  

 

Naturskyddsföreningens synpunkter 

Föreningen anser att de naturområden som nu lyfts bort åter ska ingå i 
detaljplaneområdet för Ursand.  

Länsstyrelsen har inrättat strandskyddet utmed Vänerns stränder på grund av dess 
stora miljömässiga betydelse och för att bevara allmänhetens möjligheter att röra sig 
fritt där. 

Att exploatera skogsområdet skulle innebära att ytterligare natur försvinner. Fåglar, 
djur, insekter och växter har hittills där kunnat finna livsrum och spridningskorridor. 
Skogen kan mycket riktigt tyckas vara ovårdad, men just sådana skogar är mycket 
viktiga pusselbitar för naturens mångfald och därmed även för oss människor. En 
varsam skötsel skulle dock kunna göra området mer tillgängligt för allmänheten och 
också bli mer attraktivt för campingens gäster.  

Vänersborgs kommun bör följa sina goda föresatser i översiktsplan, miljöprogram 
med mera och stå upp för de allmänna intressen som de gröna värdena utgör. 
Naturen får inte fortsätta att naggas undan för undan. Så har skett för mycket och 
under för lång tid i Sverige och runt om i världen. Vi ser allt mer de skadliga följderna 
av detta. Ett behov av utökade campingplatser runt Vänern måste kunna fyllas på 
ställen där det inte innebär exploatering av skyddade naturområden. 
I övrigt har vi ingen synpunkt på detaljplaneförslaget.  

 

För Naturskyddsföreningen Vänersborg 

Göran Carlsson, e.u 



 

 

 

 


