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Göteborg Ornitologiska Förenings synpunkter på förslaget till detaljplan för bostäder, kontor och
verksamheter vid Jonsereds fabriker.
Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) är väl medvetna om behovet av nya bostäder i Partille och
ser i allmänhet inte negativt på nybyggnation. Detta under förutsättning att viktiga naturvärden inte
riskeras eller att det uppstår negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Göteborgs
ornitologiska föreningen anser att förslaget till detaljplan i flera avseenden inte utformats med
tillräcklig hänsyn till områdets naturvärden och lagstadgade skydd.
Säveåns dalgång och området kring Jonsereds fabriker utgör unika och känsliga naturmiljöer med ett
rikt fågel- och djurliv. Här finns inte bara kungsfiskare (VU) (få områden i regionen förknippas mer
med kungsfiskaren än Jonsereds strömmar). Även strömstare, forsärla och nötkråka (NT) utgör
karaktärsarter som samtliga har krav på livsmiljöer som blir alltmer sällsynta. I Artportalen
rapporteras därutöver bland annat svart rödstjärt (NT), smådopping samt lövskogsarter såsom
mindre hackspett (NT), entita och stjärtmes.
Kungsfiskaren har höga krav på sin miljö och är känslig för störningar. Den tycks ännu inte ha börjat
häcka i området, som dock lämpar sig väl som häckningsbiotop. De brinkar som i MKB anges som
lämpliga kommer med största sannolikhet förlora sitt värde som häckningsplatser. Husen på
Tegelholmen och vissa hus utmed tegelbacken skulle innebära att den skyddande kantvegetationen
tunnas ut. Det är viktigt att den smala lövskogsridån längs ån lämnas intakt. Helst bör den snarare
breddas för att bevara och förbättra förutsättningarna för ovan nämnda arter. En bevarad och
breddad lövskog vid ån gör att ån blir bättre beskuggad samt att mer lövförna faller ner i ån. Detta
förbättrar förutsättningarna för livet i det strömmade vattnet. Ökad lövförna innebär generellt ett
rikare insektskliv som i sin tur innebär ett rikare fisk- och fågelliv. Grundförstärkning eller andra
åtgärder som innebär ingrepp i vattnet eller lövskogsridån, om så bara under anläggningsarbeten,
kan inte accepteras.
Säveåns dalgång, som bör ses som en helhet, är på många platser längs sin sträckning redan
exploaterad och trycket tycks successivt öka för ytterligare exploatering. Västra stambanan löper
genom området och mark kan i närtid väntas tas i anspråk inför en utbyggnad. I närområdet finns
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även planer på utökad hotell- och konferensverksamhet. Behov av nya vägar och gator kommer att
öka. Göteborgs ornitologiska förening anser att den samlade effekten av detta underskattas.
Tillsammans med Bokedalens naturreservat är området ett uppskattat och välbesökt stadsnära
rekreationsområde med hög tillgänglighet, av betydelse även för invånare i närliggande kommuner i
regionen. Flera byggnader, framför allt de på Tegelholmen, kommer att innebära minskad
tillgängligheten för allmänheten eftersom platserna får en karaktär av att vara privata.
Ny bebyggelse innebär inte bara ökad biltrafik och rörelse i området. Gatu-, bostads-, fasad- och
annan punktbelysning kommer att resultera i förändrade ljusförhållanden. Konsekvenser av detta har
inte värderats, trots att det riskerar att utgöra en betydande störning för flera arter (däribland
kungsfiskare, fladdermöss och fiskar).
I området finns såväl födosöks- som föryngringsplatser för fladdermus. Flera arter, som samtliga är
skyddade enligt artskyddsförordningen, har noterats. Av vad som framgår av MKB har någon
inventering inte utförts. En noggrann inventering är en förutsättning för att bedöma de konsekvenser
förslaget har för dessa arter.
Områdets kvaliteter har föranlett att delar kring Jonsereds fabriker och utmed Säveåns dalgång är
skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Detta bland annat för att goda betingelser för
kungsfiskaren ska garanteras långsiktigt. Det är mycket angeläget att syftet med dessa regleringar
inte motverkas! Detta innebär även att åtgärder utanför – men med risk för negativa konsekvenser
inom – dessa skyddsklassade områden inte kan accepteras. Förslaget har inte utformats med
tillräcklig hänsyn till områdets unika natur- och rekreationsvärden.
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