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VÅNEVIKS GAMMELSKOG 

Lägg ner planerna på 
exploatering av skogen 
Öppet brev till samhällsbyggnadsnämnden angående planerna på 
exploatering av Våneviks gammelskog. 
 
INSÄNDARE & DEBATT 22 februari 2016 
 

 
 
”Tre av de arter som har hittats i området har starkt skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv och den 
svenska artskyddsförordningen.” 
FOTO: PIERRE STJERNFELDT 
 
 
Nu när en inventering har visat att Våneviks gammelskog, förutom sina höga 
kulturhistoriska värden, även innehåller mycket höga naturvärden borde kommunen 
inse att det är dags att lägga ner planerna på exploatering. Tre av de arter som har hittats 
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i området har starkt skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv och den svenska 
artskyddsförordningen. Skyddet innebär att dispens från artskyddsförordningen krävs 
för att ett område där dammfladdermus, hasselmus och hasselsnok finns ska kunna 
exploateras. En sådan dispens är mycket svår att få. Om kommunen ändå väljer att gå 
vidare med planerna kan man vänta sig en rad negativa konsekvenser: 
 
En lång, svår och kostsam rättsprocess där kommunen har liten chans att få den dispens 
som krävs. 
 
Medierapporteringen om planerna och rättsprocessen kommer att ge Oskarshamn dålig 
publicitet. I värsta fall kan detta fall bli en lika stor nyhet som fallet med Ojnare-skogen. 
 
Om kommunen, trots låg sannolikhet, får dispens måste en mycket stor summa pengar 
satsas på kompensationsåtgärder för att skydda de hotade arterna. 
 
Om planerna på exploatering läggs ner och området skyddas finns istället mycket att 
vinna: 
 
Kommunen slipper kostnaden som rättsprocessen innebär. 
 
Kommunen får pengar om marken säljs till Naturarvet som vill skydda området. 
 
Om området blir ett naturreservat kan det bli en turistattraktion. 
 
Eftersom planerna endast omfattar ett fåtal (20 stycken) tomter tycker jag inte att det 
finns någon anledning att gå vidare. Bostadsbristen i Oskarshamn är inte så stor att 20 
tomter, som har lyxläge och därmed endast är till för rika personer, skulle kunna 
förändra situationen nämnvärt. Skadan med en exploatering är därmed mycket större än 
nyttan. 
 
Kommunstyrelsen borde dessutom lära sig av fallet med den planerade 
turistanläggningen i Figeholm där detaljplanen för etapp 2 fick nej i Mark- och 
miljööverdomstolen. Risken är stor att detsamma händer i detta fall. 
 
ANNA-LI JONSSON 
 
http://www.ostrasmaland.se/insandare-debatt/lagg-ner-planerna-pa-exploatering-av-skogen/ 


