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Yttrande över anmälan om ny träningsbana för barn- och 

ungdomsmotocross på del av fastigheten Forsåker 1:176 i Mölndal 

 

 

Mölndals Naturskyddsförening lämnar följande synpunkter: 

Ett område i Forsåker 1:176 föreslås för exploatering och anläggning av 

motocrossbanor och andra omfattande markarbeten. Mark grävs bort, rensas, 

träd och sly tas bort. Ytor hårdgörs. Detta innebär att markens vattenhållande 

förmåga kraftigt försämras och livsrummet för flera djur försvinner. 

 

Området är ett naturområde, omtyckt som strövområde och har ett rikt djurliv. 

En motocrossanläggning är en nyetablering av verksamhet. Den innebär att 

en kraftig bullerkälla och även andra störningskällor förs in i ett tidigare 

opåverkat område. Störningen är inte tillfällig. De ljud och buller som genereras 

hör inte hemma i området. Det är främmande och kommer att uppfattas 

negativt, minska upplevelsevärdena och försämra rekreationen.  

För det rörliga friluftslivet utgör en låg bullernivå en särskild kvalitet. 

 

Buller påverkar både människor och djur negativt. Effekterna är bl.a. belagda för 

fåglar, groddjur, kräldjur och fladdermöss. Alla dessa finns i området. Det finns 

mycket huggorm och de övervintrar på platsen. Fynd av hasselsnok (rödlistad) 

har gjorts vid platsen för banor och vid vägen. Hasselsnoken är strikt skyddad i 

EU:s habitatdirektiv bil. 4. Artens viloplatser och fortplantningsområden får inte 

förstöras.  I de blöta områdena har observerats tre arter grodor samt större och 

mindre vattensalamander. Även fladdermöss lever i området. Våta områden är 

ofta rika på insekter som gör det till attraktiva områden för fladdermöss, 

groddjur och fåglar.  

Djur i området kan påverkas av s.k. maskning. Det innebär att ljud som man 

hör konkurreras ut av annat ljud. Det försvårar livet för djur när det gäller 

födosök och reproduktion. Detta kan indirekt påverka hela ekosystemet. När det 

gäller fladdermöss, som kommunicerar med ljud, så störs de av buller, belysning 

och vibrationer. Alla vilda fåglar, groddjur, kräldjur, och fladdermöss är fridlysta. 

 

Motocrossområdet kommer att negativt påverka det rika djurlivet vid Rambo 

mosse och Hårssjön. Detta område föreslås nu bilda ett naturreservat. En 

fågel, nattskärran finns i det området och födosöker även vid Horsikan och 

Rävekärrs Långevatten. Nattskärran är extremt känslig i och omkring sitt 

häcknings- och födosökområde. Denna fågel kommer att påverkas mycket 

negativt av buller från motocrossbanan. 
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Nattskärran omfattas av EU:s fågeldirektiv och är fridlyst enl. 4§ 

Artskyddsförordningen. Arten omfattas även av Bernkonventionens bilaga II 

anges som Typisk art i 9010 Taiga (Boreal region (BOR)).  

I det område som föreslås till motocrossanläggning, har fynd gjorts av bl.a. 

spillkråka (rödlistad), gröngöling (rödlistad), mindre hackspett (rödlistad), 

morkulla och strömstare. 

 

Allvarligt är att motocrossverksamheten kommer att ha sin största omfattning 

under djurens känsliga reproduktionsperiod. 

 

I nära anslutning till den planerade motocrossanläggningen ligger SWEGAS 

tryckreduceringsstation. Tillsynsmyndighet är Sprängämnesinspektionen. 

Vi ser en fara i att öppna upp och exploatera i detta område.  

 

 

Mölndals stad bör fundera över vilka signaler som man sänder om en 

exploatering av detta område, som är en del av ett stort sammanhängande 

naturområde, tillåts.  Hur harmonierar det med de nationella miljömålen och 

Mölndals naturvårdsplan? 

 

Vi anser att beslutsunderlaget har brister när det gäller bullerutredning. 

Och, då den planerade verksamheten innebär en betydande miljöpåverkan måste 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och inventering göras.  

 

Mölndals Naturskyddsförening avstyrker bestämt planerna på en 

motocrossverksamhet och anser att området ska lämnas orört. 

 

 

Mölndals Naturskyddsförening 

genom 

Inger Schale 

Ordförande       
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