Naturskyddsföreningen i Kungälv
c/o Stig Johannesson
Munkegärdegatan 355
442 41 Kungälv

Kungälv 2013-01-10

Kungälvs kommun
Samhällsbyggnad
442 81 Kungälv

Synpunkter på samråd för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde, del av
Marstrand 6:7 m.fl. (2013-11-15)
Allmänt
Naturskyddsföreningen i Kungälv har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på
detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde. Området är en del av Marstrand, vilket är ett av
Sveriges mest välbesökta och värdefulla turistobjekt med en unik histrorisk miljö med det
mäktiga och orörda kustlandskapet på Södra Koön, bl.a. betande strandängar och
dramatiska bergsformationer. Ingrepp i denna unika miljö som till stora delar har
landskapsbildsskydd och även har höga och mycket höga naturvärden måste göras med
mycket stor försiktighet.

Yrkande:
Vi anser att delområdet som ligger närmast Mjölkekilen (C) måste bevaras i sin helhet.
I stället föreslås att en undersökning genomförs för att se om en utökning av andra områden
är möjliga tex det som ligger söder om Marstrandsvägen (B) där det finns en liten instängd
äng.

Orsak:
• För att minska risken för att förorenat vatten kommer till Mjölkekilen måste
näraliggande område C utgå.
Förorenat vatten kommer vid markarbete, såsom skogsavverkning påverkar marken så
att läckage av kvicksilver och metylkvicksilver ökar till omgivande vattendrag.
Även när områdets verksamhet är i drift så finns risk för att mer eller mindre
föroreningar passerar föreslagna brunnsfilter.
Förorenat vatten till Mjölkekilen kan ha förödande inverkan på dess naturvärden. En
nyligen gjord bottenkartering av Mjölkekilen(dia.nr.511-7379-2012) visar på att den
till stor del har intakta ekologiska strukturer och goda naturvärden.

Områden som Mjölkekilen omfattas av av EU:s art och habitatdirektiv som ett särskilt
skyddsvärt habitat(1160 och 1140) samt av OSPAR konventionen.
Mjölkekilen har nyligen (2013) blivit mer sårbar genom att Marstrandsvägen
breddats, sprängsten lagts i strandzonen och växtlighet tagits bort. Detta ger att
förorenat regnvatten med tungmetaller såsom Cu, Pb, Zn och PAH från vägen lättare
kommer ner till Mjölkekilen.Dessa giftiga ämnen kommer från trafiken och delvis från
vägbeläggningen.
•

Område C hyser en del värdefulla värden som är viktigt att bevara bl.a. finns mindre
hackspett (rödlistad) i området.,
En översiktlig fågelinventering är gjord av planområdet och av Mjölkekilen. Dock
endast vid ett tillfälle 11/6-12 08.30-11.30.
Vid en mer ingående inventering vid olika tider på dagen och vid olika säsonger så
hade säker flera värdfulla fågelarter funnits. Bl.a. finns näktergalen i området.

•

Område C behöver också bevaras för att minska störningen av det omfattande
fågellivet som finns vid Mjölkekilen.

•

I område C:s omedelbara närhet ligger ett område med unika naturvärden (klass 1)

Allmänt:
•
•

På detaljplanen bör biotopskyddade stenmurar och öppna diken vara inritade.
Mjölkekilen berörs av riksintresse för yrkesfisket. 3 Kap 5 § MB
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