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Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig än en gång kritiska till ovanstående detaljplan.
Framförallt gällande dess påverkan på närliggande naturreservat och rödlistade arter.

En mer utförlig naturvärdesinventering har utförts, vilket uppskattas. Dock kommenterar den inte om
eventuella upptäckter av Skrikörn, vitryggiga hackspetten etcetera. Mer information om
kompensationåtgärderna har tillkommit, både i “Detaljplanens innebörd och genomförande“ samt
“Miljökonsekvenser”, vilket uppskattas. Men Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig kritiska till
om åtgärdsområdena som är utpekade i den fördjupade artinventeringen från 2019 kommer
användas. Detta då inget av kartans områden är utpekad som “mark för kompensationsåtgärder” i
detaljplanens plankarta (NATUR). Dem är bara utpekade i planbeskrivningen som “lämpliga”. En
längre period där arterna får etablera sig innan deras ursprungliga habitat försvinner är också otroligt
viktigt.

Fornlämningar i form av gravfält och röjningsrösen har undersökts ytterligare men dess konsekvenser
har inte beskrivits vidare i kapitlet “Miljökonsekvenser”. Kommer dessa bevaras?

Staden har kompletterat med mer information om ”Påverkan på luft”, ”Påverkan på vatten” samt
”Naturmiljö”. Dock visar resultatet att luften kommer försämras innan elbilar etableras, vilket är en
osäker prognos. Samma osäkerhet uppstår i “Påverkan på vatten” där fullständig infiltration krävs för
att föroreningsmängderna till Delsjön inte ska öka “sannolikt”.

Gällande frågan “De befintliga skjutbanorna bullrar för mycket och stör rekreationsområdet och
närliggande bostäder. Man vill därför inte ha fler skytteanläggningar” i samrådsredogörelsen har
staden kommenterat att man inte planerar att ta bort de befintliga skjutbanorna och “Den föreslagna,
tillkommande skytteanläggningen kommer att ha bullerdämpande åtgärder som gör att störningarna
från den håller sig inom Naturvårdsverkets riktlinjer.” Det förefaller att staden inte har i åtanke vad de
direkt påverkade invånarna kommer behöva leva med. Planbeskrivningen säger att “Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ett nytt skyttesportcenter i Kallebäck så att större delen
av skytteverksamheten vid Högsbo skjutbana kan flyttas hit och området i Högsbo kan
planeras för bostäder.” Men ändock ska den gamla skjutbanan vara kvar? En mer planerad
detaljplan som möjliggör att all verksamhet från den gamla skjutbanan kan flyttas till den nya hade
varit att föredra.

Naturskyddsföreningen i Göteborg vill förtydliga att det faktum att staden exploaterar bort viktiga
naturområden (det vill säga så pass nära ett reservat) med rödlistade arter, för att bygga en skjutbana,
inte är förenligt med stadens egna, och särskilt inte globala, riktlinjer, mål och visioner för en hållbar
stad. Med andra ord är detaljplanen negativ ur ett hållbarhetsperspektiv oavsett hur bra man flyttar
arterna. Staden ska inte minska andelen naturmark utan öka den.
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