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Yttrande över samråd Skara kommun angående Förslag
till detaljplan för Brunnsbomarken (2016/3)
Sammanfattning
SLU bedriver forskning, utbildning och lantbruksdrift i direkt anslutning till det
område som beskrivs i detaljplanen. Med anledning av detta vill SLU framföra
följande:




Götala är en djuranläggning där stallar befinner sig ca 600 m från planerad
bebyggelse. Spridning av gödsel kommer att ske på jordbruksmark i direkt
anslutning till det nya bostadsområdet. Inget i detaljplanen beskriver detta.
Jordbruksmarken direkt söder om det aktuella området används för
forskning och utbildning samt lantbruksdrift. Hänsyn till detta måste tas
och åtgärder för att försvåra tillgängligheten till försöksytor kan behövas.

Generella synpunkter
Den planerade detaljplanen för Brunnsbomarken 4:3, 7:1 och 17:1 gränsar i söder
till SLU:s åkermark vid forskningsanläggningen Götala. SLU bedriver här
forskning, undervisning och lantbruksdrift. Vägtransporter sker i området med
tyngre och bredare lantbruksekipage vilket innebär att framkomligheten för dessa
måste beaktas. SLU:s jordbruksmark används för forskningsförsök vilket innebär
ett behov av särskilt hänsynstagande från framtida innevånare. SLU har inte alltid
haft bra erfarenhet av närhet mellan allmänhet och försöksytor. Möjligen måste
tillgängligheten till SLU:s försöksmark förhindras/försvåras vilket måste hanteras
(projektering, genomförande och kostnader) i byggprojektet.
Det är inte uteslutet att försök som innebär luktstörning kommer att förekomma då
SLU bedriver forskning på nöt- och lammköttsproduktion på Götala. Djurstallar
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kommer att befinna sig ca 600 m från planerade bostäder och gödsel kommer att
spridas på intilliggande åkermark. I detaljplanen omnämns detta ingenstans.
Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av tf universitetsdirektör
Birgitta Wikmark-Carlsson efter föredragning av biträdande avdelningschef Peter
Thorén vid fastighetsavdelningen.
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