Hudiksvalls kommun, Byggnadsnämnden tillhanda

Hudiksvall den 29 maj 2013
Yttrande över planförslag för Östra hamnområdet, Hudiksvall
Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening (HNF) har tagit del av Hudiksvalls kommuns
utställningshandling för fördjupad översiktsplan för Östra hamnområdet 2013 och har följande
synpunkter.
Till stora delar ställer vi oss positiva till planens tankar och detaljer, men det finns naturvärden i
området som kräver viss återhållsamhet. Upprustning av gång- och cykelväg är välkommet, liksom
utökning av fritids- och rekreationsytor. En idé vore där att satsa på ett kallbadhus, med inspiration
från kallbadhuset i Malmö.
Köpmanbergets sydbrant har en i många stycken speciell och värdefull kärlväxtflora, med ovanliga
växter som gynnas av det extremt varma och exponerade läget. Här finns tex. Sveriges nordligaste
förekomst av knägräs och de i länet mer el. mindre sällsynta backtimjan, vårveronika, vårförgätmigej,
ullört och taklök. Även de för exponerade branter typiska gaffelbräken, svartbräken, bergglim och
kungsljus ses här i större mängd. Med andra ord är det en skyddsvärd miljö som är beroende av
solinstrålningen. Detta gör att en eventuell bebyggelse nedanför branten bör hållas låg, maximalt två
våningar hög, och placeras så långt från branten att skuggverkan reduceras.
Även öster om höjden, vid Hansson f.d. handelsträdgård finns, såsom nämns i förslaget, en rik flora.
Troligen är de flesta växterna där att betrakta som trädgårdsflyktingar, men det vore värdefullt om
hänsyn kunde tas till bl.a. den stora nunneörten
Vi förordar också att vissa sandiga/grusiga ytor i planområdet får vara kvar. Dessa kan vara viktiga för
både insekter, såsom sandsteklar och för konkurrenssvaga fröspridda växter, såsom back- och
grustrav.
Även ovan branten är det viktigt att den naturliga vegetationen får vara kvar, så att man inte sår in
gräs. Däremot är trampslitage positivt för floran här.
I planförslaget föreslås en ”upprustning av grönskan” på Köpmanberget. Man nämner också att
”ogräset frodas”. Vi menar att det är viktigt vid restaurering av grönområdena att ta hänsyn till den
biologiska mångfalden, så att miljöerna inte utarmas på t.ex. döda och gamla träd, äldre lövträd och
naturlig örtvegetation. Tyvärr tas i nuläget ofta de värdefullaste träden ner vid gallringar i de
tätortsnära grönområdena.
Ett annat förslag som skulle gynna faunan av fladdermöss, är att nyttja det utsprängda bergrummet i
Galgberget som ett ”Bat-fort”, dvs. som övervintringsplats för fladdermöss genom att ha en liten
öppning in i bergrummet. Detta är något som nu finns på ganska många platser söderut.

Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening

