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Yttrande över detaljplan för Alingsås STADSSKOGEN CENTRUM

Naturskyddsföreningen i Alingsås vill framföra följande synpunkter på samrådshandlingen
för detaljplanen över centrum i Stadsskogen. Synpunkterna i allmänhet ansluter till
tidigare yttranden från föreningen angående den pågående exploateringen inom området.

Redan i ett första yttrande avseende planen för genomfartsleden ut mot Lövekulle
framhölls att vid exploateringen borde lövskogsområdet med nyckelbiotopen i stort
bevaras intakt, och i en senare skrivelse (2003-07-23) påtalades värdet av skogsområdet. I
ett yttrande över en samrådshandling (dnr. 2004-0102-211) har ståndpunkten ånyo
framförts avseende byggnation inom områdets södra del. Det framfördes då att
genomfartsleden utgjorde en bra naturlig gräns för området och att byggnation norr om
denna kommer att påverka landskapsbilden genom att det byggs på en ”nersluttning” in
mot lövskogsområdet. Även i nästa yttrande (2006-05-26) över detaljplanen för nordvästra
Stadsskogen kvarstod kritiken av att exploateringen kommer att drabba nyckelbiotopen
negativt.

Vid besiktning av området under oktober 2007 kan konstateras att mycket av den kritik
mot hårdhänt och alltför omfattande exploatering av nyckelbiotopsskogen, som befarades i
tidigare överväganden, redan i nuvarande exploateringsskede besannats. Med den
byggnation som föreslås i den nu aktuella detaljplanen över centrum kommer än värre
ingrepp i nyckelbiotopen att ske. Specifikt vill föreningen anföra följande som underlag
för de synpunkter föreningen lämnar.

o Pågående byggnation har redan ödelagt delar av nyckelbiotopen. Inom kvarvarande
delar är situationen inte bättre. I den sydvästra delen av området har öppnandet för
byggnationen i väster medfört vindfällning av de gamla höga asparna som föreningen
framhöll som ett viktigt inslag för områdets variation.

o En katastrofal utglesning har skett närmast Trollängens hus vilket istället för skog
resulterat i något slags park. Genom detta så har denna del naturligtvis inget värde
som nyckelbiotop. Fortsätter utglesningen i samma utsträckning genom planerad
borthuggning (märkning av träden och inte enbart gran) riskeras att skogen inom
hela detta hörn blåser omkull. Orsaken är en mycket grund rotning p.g.a. ytligt
grundvatten och liten ”rotyta” i förhållande till trädhöjd i det slutna beståndet.

o I kanten på detta område har också väldiga sprängstensutfyllnader från
bostadsrättsföreningen Björkhagen skapats, trots vad som en gång angavs som
inriktningen för området. Den byggnation som nu planeras längs Björkhagegatan i den
branta nersluttningen mot kvarvarande nyckelbiotop riskerar att på samma sätt skapa
stora sprängstensutfyllnader, om inte husen byggs på stolpar. Även skolan och den
planerade idrottshallen/gymnastiksalen är placerade på ett sätt som riskerar att ge
liknande effekter.
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o Vid genomströvning av nyckelbiotopen kunde konstateras att inte enbart gran
markerats för att huggas bort. I en del fall har även ekar och i något fall även en lönn
markerats, synbarligen utifrån att de någon gång står något tätt eller mer uppenbart
träden är krokiga och greniga på ett ur produktionssynpunkt icke idealt sätt. Detta är
minst sagt märkligt eftersom en karaktär för nyckelbiotopen är senvuxna träd.

Genomförs planen på det sätt den nu föreligger, och ”utglesningen” av nyckelbiotopens
skog genomförs såsom uppmärkt, kommer resultatet på sikt att innebära en så stor
förändring av skogen att dess karaktär som nyckelbiotop går förlorad. Detta anser
föreningen vara anmärkningsvärt utifrån det faktum att kommunen t.ex. i den fördjupade
översiktsplanen framhåller områden inom grönkil väst och små ”oaser” (Stadskogens
nyckelbiotop) såsom varande särskilt värdefulla och  bevarandevärda natur- och
rekreationsområden. En öppen ”park” med gles senvuxen och relativt klen ekskog förlorar
påtagligt i värde, om den ens blir kvar då den vindexponeras. Visserligen är det så att om
ytterligare 100 år står där i bästa fall en grovstammig ekskog med hög biologisk mångfald
liknande den i Nolhagas ekhage, men till ingen nytta i nuläget.

Med anledning av ovanstående vill föreningen framföra följande synpunkter på den nu
aktuella planen:

Bostadsbebyggelsen längs Björkhagegatan måste slopas då den riskerar att mkt
negativt påverka kvarvarande delar av nyckelbiotopen. Att i möjligaste mån
begränsa fortsatt intrång i nyckelbiotopen är utomordentligt viktigt för den
biologiska mångfalden. Den planerade bebyggelsen (område klassat som R1 i
FÖP Alingsås) på ängen norr om skogspartiet kommer att ytterligare påverka och
”tränga in” nyckelbiotopen.

Vid byggandet av skola och idrottshall måste de hydrologiska konsekvenserna
beaktas särskilt noga. II annat fall riskeras att hydrologin inom nyckelbiotopen på
sluttningarna nedströms påverkas negativt, och skogen successivt förändras då den
blir ”torrare”. Att omhänderta duschvattnet från idrottshallen lokalt i dammar för
rening kräver uppehållstid för vattnet och därmed plats för dammar m.m. För att
inte skada biotopen krävs eftertanke vid en sådan konstruktion (det är inte bara
Mjörn som ska skyddas).

Utglesningen av nyckelbiotopen bör för det första ske mycket varsamt och för det
andra i flera steg för att kvarvarande träd inte ska bli vindfällen. I ett första skede
bör kanske endast uppväxande smågranar huggas undan så att skogens slutenhet
fortsatt är kvar. Enstaka stora granar liksom tallarna bidrar till skogens variation
och mångfald och dessa gamla träd bör inte tas bort. Successivt kan en del mindre
lövsly tas bort, men långsiktigt måste beståndets slutenhet bevaras i annat fall
förändras skogen och värdet som nyckelbiotop går sannolikt förlorat.

Nyckelbiotopen framhålles som ett studieobjekt för skola/förskola, och för att det
ska fungera som sådant måste naturen i stort vara ”intakt”, inte någon skapad
halvdan parkskog. Med tanke på lokaliseringen av skola och förskola måste också
bullret från trafiken på stadsskogsgatan beaktas. Nedsatt hastighet eller hinder
behövs för att sänka hastighet och därmed bullernivå.
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Kommunen måste modifiera planerna för byggnationen i den nu aktuella detaljplanen för
att på ett anständigt sätt kunna leva upp till sina egna övergripande mål avseende miljö
och natur som de definieras i FÖP Alingsås. Biologisk mångfald och traditionella
naturvärden ska bevaras och i olika sammanhang främjas och säkras och kommunen ska
bidraga till att kunskap och förståelse för naturen ökar. När det gäller nyckrelbiotopen i
Stadsskogen så framhålls speciellt att den är särskilt värdefull samt att den skall bevaras
och lämnas obebyggd. Med nuvarande planering och genomförda planer anser
naturskyddsföreningen att kommunen inte alls lever upp till dessa mål, då en värdefull
skog ,klassad som nyckelbiotop, riskerar att fullständigt förödas.

Med vänlig hälsning

Ingvar Andersson, ordf.
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