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Yttrande
Markarbeten - Torslanda Golf AB
Undersökningssamråd - underlag för myndighetssamråd
Sökandens namn: Torslanda Golf AB
Kontaktperson: Anders Engelbrektsson
Samrådsunderlaget har tagits frama av Enrecon Environment Recycling
Naturskyddsföreningen i Göteborg kommenterar och yttrar sig på de kommande markarbeten
vid Torslanda Golfklubb. I nära anslutning till golfbanan och exploateringsområdet ligger
Torsviken. Som det påpekas i samrådshandlingarna har området Torsviken flera naturvärden
som anses vara av så pass stor vikt att skydda, att områdena har blivit klassade som ett Natura
2000- område. Det uttrycks i Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram, de nationella
miljömålen och även i översiktsplanens syfte att säkerställa dessa områden. Födoantalet av
skyddade fågelarterna minskar redan i området, troligen på grund av antropogena aktiviteter i
närområde. Särskilt är fågelarter såsom: salskrake, sångsvan och brushane av störst vikt.
Därav bör det läggas särskilt stort fokus kring ovanstående när en miljökonsekvensbeskrivning
arbetas fram.
Kommentarer till en kommande MKB:
Transporter - Ett mycket stort antal transporter med tunga fordon kommer att ske under en lång
period. Genom att använda en fossilfri fordonsflotta hade klimatutsläppen och
bullerstörningarna av dessa transporter i området kunnat minimeras. I dagsläget planeras
transporter till området att ske från väg 155, primärt österifrån och infart/utfart till området sker
via Karholmsvägen. Här bör om möjligt alternativa transportvägar in på golfbaneområdet
övervägas. Detta för att i huvudsak undvika att transporter läggs utmed med 155 som ligger i
nära anslutning till Natura 2000 området i Torsviken. Studier har påvisat att även små vägar kan
skrämma fåglar, framför allt rastande sjöfågel, upp till ett avstånd på 500 m. Väg 155 ligger
betydligt närmare än så.
Påverkan på vatten och till vatten närliggande områden ur ett groddjursperspektiv - Det
lyfts i materialet att det kommer att vidtas vissa åtgärder för att bland annat minska
näringsläckage, samt förhindra grumling. Dammarna med vattensalamander ska enligt
underlaget skyddas, vilket är mycket bra, men i MKBn bör även vikt läggas på hur det
säkerställs att inte förorenat/eller osedimenterat vatten inte flödar ut i Natura 2000-området.
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Schaktarbeten och dammande aktiviteter - Eftersom att det kommer att schaktas och
transporteras mycket stora mängder massor, bör även aspekten gällande uppkomst av damm
tas med i MKBn. Det är viktigt att åtgärder beskrivs för hur eventuella dammföroreningar
förhindras att spridas med luften och störa främst Natura 2000 området och djurlivet där.
Övriga synpunkter:
Det är positivt att överskottsmassor kommer att användas, vilket annars riskerar att hamna på
deponi.
Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att det är mycket positivt att underlaget fokuserar på
värden kopplade till vatten och groddjur samt hur anläggningsarbetet kommer påverka
intilliggande fågelområde. Enligt samrådsunderlaget är planen att de nya ytorna i stor
utsträckning skall ges förmån för naturlig förekomst av växt- och naturliv, vilket är lovande. Det
är viktigt att detta även efterlevs i projekteringen och i utförandet samt att rätta skötselmetoder
används framöver. Här finns mycket stora möjligheter till att tänka nytt och analysera hur
utbyggnaden av banan kan harmonisera med den levande naturmiljön, främja biologisk
mångfald och på ett positivt sätt bidra till stadens miljömål.
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Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 413 27 Göteborg, goteborg@naturskyddsforeningen.se
www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 857201-2600, Pg 42 77 68 -7

