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Yttrande över

Detaljplan för Logistikcentrum vid Hisingsleden – utställning
Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att planerna på ett logistikcentrum vid Hisingsleden
inte är lämpliga med tanke på områdets höga natur- och kulturvärden. Föreningen ser
allvarligt på att ”den höga exploateringsgraden och den totala omvandlingen av landskapet
kommer att innebära att de nuvarande naturvärdena inom planområdet till största delen
kommer att gå förlorade” (Miljökonsekvensbeskrivningen s. 50). Även naturvärden utanför
planområdet kommer enligt Miljökonsekvensbeskrivningen att missgynnas av exploateringen
i området.
Naturmiljön och kulturmiljön
Det föreslagna planområdet innehåller höga natur- och kulturvärden värda att bevara.
Planområdet präglas av småskaligt jordburkslandskap vilket inte är vanligt förekommande i
närheten av en storstadskommun som Göteborg. Jordbrukslandskapet innehåller ovanligt
många biotopskyddade objekt i form av bland annat stengärdesgårdar, åkerholmar och
våtmarker som är skyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Förekomsten av dessa biotoper ger
dessutom goda förutsättningar för ett rikt och mångformigt växt- och djurliv inom området
som kommer att försvinna i och med exploateringen.
Inom det föreslagna planområdet har även en rad fridlysta arter hittats, bland annat nattskärra,
törnskata, kornknarr, mindre hackspett och sånglärka. Även arter utpekade som strikt
skyddade enligt EU:s habitatdirektiv, bilaga 4, har observerats i området såsom exempelvis
större vattensalamander, hasselsnok och åkergroda. Miljökonsekvensbeskrivningen
konstaterar (sid. 52) att det finns risk för att den rödlistade kornknarren och törnskatan
försvinner från området i och med att den småskaliga jordbruksmiljön förstörs. Även andra
rödlistade arter riskerar att försvinna i och med exploateringen. Många av de skyddade arterna
i området har minskat i antal på andra platser i landet på grund av ett allt storskaligare
jordbruk. Därför anser Naturskyddsföreningen att det är mycket viktigt att skydda de fåtal
populationer som finns kvar i Sverige.
I miljökonsekvensbeskrivningen görs den samlade bedömningen att de negativa
konsekvenserna för naturvärdena i området kommer bli stora om planen genomförs. Denna
bedömning gäller även om ansträngningar görs för att behålla viktiga livsmiljöer.
Exploateringen kommer även att medföra att de negativa konsekvenserna för kulturvärdena i

området kommer att bli stora eftersom planförslaget innebär ett borttagande av de flesta
kulturvärden inom planområdet. Föreningen ser allvarligt på att Stadsbyggnadskontoret
planerar verksamheter i områden som hyser flera biotopskyddade objekt och anser att
planerna på ett logistikcentrum i området bör avbrytas och alternativa platser för
lokaliseringen bör istället beaktas och utredas.
Vi hänvisar för övrigt till vårt tidigare yttrande från samrådet, daterat 2007-01-30.
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