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Yttrande angående fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad
Bakgrund
En väg för tung trafik från E22 till norra hamnen planeras. Denna väg skulle till stor del anläggas
genom ett område med mycket höga naturvärden och dessutom passera intill områden med
småhusbebyggelse.
I det följande lämnar vi en beskrivning över naturmiljön kring vägdragningen och framför vägande skäl
för att det tänkta stora ingreppet i naturen ej skall ske.
Det område som vi speciellt uppmärksammat utgörs av åkermarken från Humlekärrshults f.d. gård mot
nordväst jämte anslutande berg och bergbranter liksom det område som ligger sydost om gården längs
dalgången mot norra hamnens nyare del.
Topografi
Bergen stupar med ofta mycket branta sidor mot åkermark. På många ställen är bergssidorna kraftigt
skulpterade genom havets inverkan.
Åkermarken väster om Humlekärrshults gård ligger endast några få meter över havsytan och stod
regelbundet under vatten varje vår innan hyreshusen vid Humleplan tillkom vid 1950-talets slut.
Ett dike genomlöper åkern. Detta har huvudsakligen två tillflöden, dels från Norrtornsområdet i
nordväst, dels från åkerdiken i norr. De geotekniska förutsättningarna för en väg är således inte de bästa
och ett realiserande av byggplanen torde innebära stor hydrologisk påverkan på omgivande natur.
Berggrund
Berggrunden utgörs huvudsakligen av granit men det finns också grönstenar som har givit upphov till
näringsrika vittringsprodukter. Dessa ger i sin tur förutsättningar för en artrik och yppig vegetation,
som inte är så vanlig i stadens närhet.
Vegetation
Vegetationen är mycket varierande med frodiga högörtängar i dalgångar, artrik ädellövskog på
sluttningarna och solexponerade klippängar på bergterrasser samt en ytterst näringsfattig hällmarksskog
(med speciellt tåliga arter) överst på bergen.
Naturvärden
Biologiska sällskapet har ingående studerat området och vill särskilt framhålla följande:
•
•
•
•
•

Klara Fulings grotta ligger så pass nära den föreslagna vägen att den speciella miljön kring
grottan går om intet.
Ett översilningskärr vid åkerns nordvästra spets med rik vårflora, vilket genomkorsas av
gångväg och stigar är ett uppskattat strövområde. Detta skulle helt utplånas av vägbygget.
Längs den branta bergväggen sydost om Klara Fulings grotta rinner en bäck som kantas av
ståtliga bestånd av ormbunken strutbräken. Bergväggen som är starkt skulpterad av havet är
anslående och dessutom vackert bevuxen med många olika ormbunksarter.
På Scoutbergets branta sida mot åkern växer flera stora ekar, jätteträd, där den största mäter 535
cm i omkrets. Vid bergets fot kvarstår flera gamla tidigare hamlade träd
Sydost om Kolbergavägen skulle vägen likaså gå genom en trång dalgång omgiven av jätteekar.
Även där finns flera gamla hamlade träd.

Detta strövområde är unikt och centralt beläget samt biologiskt och geologiskt värdefullt. Det
bör undantas från exploatering. Vägbygget skulle medföra att oskattbar natur förstördes för all
framtid.
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