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OSKARSHAMN

Föreslår satsning på turism i
Vånevik
VÅNEVIK 21 december 2016

FOTO: JIMMY LARSSON

Marit Stigsdotter, Jan Brenander och Agneta Anderson på vandring genom
Våneviks gammelskog.

Vissa kallar dem bakåtsträvare. Själva tycker
medlemmarna i intressegruppen Vi som värnar om
Vånevik att de står för ett modernt tänkesätt. I stället
för att exploatera Våneviks gammelskog med
villatomter vill de göra området till ett turistmål.

Artikeln publicerades 21 december 2016.

Marit Stigsdotter, Agneta Anderson och Jan Brenander
är tre av eldsjälarna i intressegruppen. En kylslagen
eftermiddag följer vi med dem på en vandring i det
som kallas Våneviks gammelskog. Medan vi passerar
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gamla stenbrott, havsvikar och hundraåriga träd
berättar de varför de vill stoppa kommunens
exploateringsplaner.

Enligt en bortglömd detaljplan från 1944 som hittades
för några år sedan får området exploateras med
villatomter.

– Hade dagens lagar gällt på den tiden hade det inte
varit möjligt att tänka sig det. För det är helt orimligt,
säger Marit Stigsdotter som bland annat syftar på
strandskyddslagen.

Hon berättar att området är det sista i trakten som inte
är bebyggt vid vattnet. Dessutom är det orört av
skogsavverkning.

En rad inventeringar har gjorts i området, som troligen
är ett av de mest noggrant inventerade i hela
Oskarshamns kommun.

– Det finns inte bara naturvärden utan även stora
kulturvärden, säger Agneta Anderson.

Hittills har 95 så kallade naturvårdsarter, varav 39
rödlistade arter, dokumenterats. Särskilt intressant ur
juridisk synvinkel är de arter som är upptagna i EU:s
art– och habitatdirektiv.

Inte mindre än 31 arter som kräver dispens från
artskyddsförordningen har hittats i eller i direkt
anslutning till det aktuella området.

– Artskyddsförordningen kommer man inte runt. Det
här är något man måste ta hänsyn till. Det är inte bara
att börja bygga, säger Jan Brenander.

Bland annat handlar det om flera olika sorters
fladdermöss, fåglar och grodor som det är förbjudet att
döda, skada eller störa.

Att kommunen skulle få dispens för att genomföra
tomtplanerna ser Marit Stigsdotter som osannolikt.
Den som söker dispens måste leda i bevis att ingen av
de skyddade arterna påverkas av exploateringen.

– Det skulle ta väldigt mycket tid, kosta väldigt mycket
pengar och förmodligen inte gå igenom.
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Vi som värnar om Vånevik vill att området, som bär
tydliga spår av stenhuggarepoken, blir natur– och
kulturskyddat. Samtidigt vill de inte stoppa all
utveckling av området.

– Utveckling är inte lika med exploatering, säger Marit
Stigsdotter.

I stället för en exploatering med villatomter vill de att
platsen utvecklas som besöksmål.

– Det är naturen som turisterna är ute efter och som vi
har att erbjuda.

Marit Stigsdotter ser det som mer modernt att satsa på
turism än att bygga villor. I Våneviks gammelskog
skulle det till exempel gå att erbjuda naturaktiviteter
för barn, turbåt till Storö naturreservat, guidade
vandringar och kanotuthyrning.

Sådana satsningar skulle vara i linje med kommunens
nya turismstrategi, där målsättningen är en
fördubbling av turismens omsättning fram till 2025. En
av framgångsfaktorerna i strategin är att använda
välkända platser i kommunen som dragplåster för just
natur– och kulturturism.

Våneviks gammelskogs höga naturvärden har gett eko
långt utanför kommungränsen. Insamlingsstiftelsen
Naturarvet anmälde i början av året intresse för att
köpa gammelskogen med syftet att bevara den för
framtiden. Kommunen har ännu inte gett besked i den
frågan.

– Att Naturarvet är intresserade visar på digniteten,
säger Marit Stigsdotter.

– Av de gammelskogar som finns i Sverige väljer de den
här. Det är häftigt.

Skyddade arter i Våneviks gammelskog

FAKTA
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Hittills har 31 arter som kräver dispens från
artskyddsförordningen påträffats i och i omedelbar
anslutning till det föreslagna tomtområdet i södra
Vånevik:
Hasselmus Dammfladdermus Fransfladdermus 
Dvärgpipistrell Trollpipistrell Nordfladdermus 

VISA MER...


