Vaasan ympäristöseura - Vasa miljöförening r.y.
c/o Birthe Weijola
Smedjegatan 18
65300 Vasa
050-323 9037

31.8.2018

Vasa stad / planläggningen
PB 2
65101 VASA
planlaggningen@vasa
ÅSIKT OM UTVECKLINGSPLANEN FÖR ÖJBERGETS REKREATIONSANVÄNDNING
Vasa miljöförening har bekantat sig med utvecklingsplanen för Öjbergets
rekreationsanvändning och anför följande åsikt:
Den översiktliga planen är huvudsakligen tydlig och bra. En svaghet är ändå att den bara
täcker området kring Öjbergets slalombackar. I utvecklingsplanen ingår flera åtgärder som
ligger utanför detta område, till exempel nya ridvägar, terrängcykelrutter, väderskydd för
vandrare och förbättring av skyltningen längs naturstigen. Det skulle ha behövts en karta i
större skala som åtminstone riktgivande anvisar alla nya rutter och funktioner på området.
Det är också relativt svårt att jämföra den översiktliga planen med Öjbergets
delgeneralplan. Utvecklingsplanen kunde ha innehållit en karta där man kunde se de nya
funktionernas läge i förhållande till delgeneralplanen. Utvecklingsplanen saknar också en
bedömning av planens konsekvenser för områdets naturvärden.
Vi ställer oss starkt kritiska till att anvisa nya (jämfört med delgeneralplanen)
terrängcykelrutter på delgeneralplanens SL2-områden. Terrängcyklar orsakar mycket slitage
på terrängen och undervegetationen. Enligt delgeneralplanens planbestämmelser är det
förbjudet att vidta åtgärder som påverkar naturstillståndet på SL2-områdena. Ett undantag
gäller de rutter som är anvisade i delgeneralplanen. Nya rutter på SL2-områdena är inte
möjliga enligt planbestämmelsen och de nya terrängcykelrutterna borde därför strykas i
planen.
Troligen ligger också den kombinerade skidskytte- och bågskyttebanan delvis på SL2område, vilket inte heller borde vara möjligt med tanke på planbestämmelsen.
De terrängcykelrutter som har anvisats i den översiktliga planen är troligen delvis sådana
som redan existerar. Man borde ändå inte befästa dessa rutter i planen, eftersom det kan
uppmuntra terrängcyklisterna att göra flera rutter på de planerade skyddsområdena.
Staden borde i stället upplysa användarna om SL2-områdenas planbestämmelser och styra
rekreationanvändningen till existerande rutter samt områden med mindre naturvärden, till
exempel delgeneralplanens MU1-områden.

Vi vill också påminna planläggningen om att SL1- och SL2-områdena enligt Öjbergets
delgeneralplan skall skyddas med stöd av naturvårdslagen. I samband med andra
satsningar på att utveckla Öjberget vore det bra att också förverkliga de planerade
naturskyddsområdena.
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