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Synpunkter på planerad uppläggning av schaktmassor på fastigheten Dvärred 4:15 i Mölndals
kommun
Mölndals Naturskyddsförening motsätter sig starkt planerna på att en deponi för schaktmassori detta
område då det för all framtid skulle ödelägga ett av kommunens mest värdefulla naturområden.
Stora delar av området är klassat i naturvärdesklass 1b – högt naturvärde i kommunens nya
naturvårdsplan [ref. 1, objekt nr 67]. Det norra delområdet är en del av ett större sammanhängande
talldominerat blandskogsområde som delvis är av naturskogskaraktär med död ved och våtmarker.
Området har förutsättningar för att hysa hänsynskrävande fågelarter som tjäder, spillkråka och
nattskärra. Nötkråka och mindre hackspett är observerade. Samtliga nämnda arter omfattas av EUs
fågeldirektiv och Artskyddsförordningen. Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att

skada eller förstöra de innefattade arternas fortplantningsområden eller viloplatser.
Området betraktas som skyddsvärd fågelbiotop av Göteborgs ornitologiska förening [ref 3] och i en
utredning från Göteborgs universitet [ref 2] föreslås att stora delar av området skall lämnas för fri
utveckling på grund dess höga naturvärde.
Vägen in till de föreslagna deponiområdena går dessutom genom ett område som i naturvårdsplanen
är klassat i naturvärdesklass 2 – påtagligt naturvärde[ref. 1, objekt nr 60]. Det är en sydsluttning med
medelgrov – grov ek. Orådet är dessutom klassat som nyckelbiotop.
Området är ett relativt tätortsnära naturområde som är viktigt för lokalbefolkningsen för
friluftsaktiviteter såsom orienteringstävlingar och svampplockning. Dessa aktiviteter skulle
omöjliggöras om deponin kommer till stånd.
De omfattande tranporterna till området kommer även att medföra bullerstörningar för närboende.
Den planerade krossningen av material kommer också att bidra till bullerstörningarna.
Då Norra Hällesåkersvägen som måste användas för transporterna till och från området är smal och
krokig uppstår även betydande trafiksäkerhetrisker, speciellt för oskyddade trafikanter, då gång- och
cykelbana saknas.
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