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Naturskyddsföreningens synpunkter på ”anläggningsåtgärd för byggandet av ny 
väg”  berörande Kareby-Ryr 1:1 m.fl.. Ärende nr. 0171875 
 
Några gjorda iaktagelser som vi gjort i området.  
Duvhök, ormvråk och kattuggla häckar i området om än inte i direkt anslutning till den tänkta 
dragningen. Ormvråk, sparvuggla och duvhök (häckar ca. 50m från vägen) finns i området 
och den rödlistade skogssvingel. Sparvuggla har hörts vissla där under häckningstid. Flera 
hackspettsarter, mindre hackspett och gröngöling häckar där. Mindre hackspett i direkt 
anslutning till den tänkta dragningen. Både entita, talltita, svartmes och tofsmes finns där året 
runt och häckar där med all säkerhet. Trana har sedan 80-talet häckat vid skogsdammen Åsen.   
Området hyser gott om däggdjur. En älgtjur med elva taggar sågs samma dag som vi 
promenerade där i höstas (2017) och kronvilt ses regelbundet. Grävling, räv och skogsmård 
verkar trivas och man ser regelbundet lodjur och varg. En boende i området har sett 
hasselsnok senaste året, vid ett tillfälle kom katten hemsläpandes med en hasselsnok som 
levde och utsläppt ut igen. 
 

- En tillkommande lastbilstrafik med ca. 150 bilar per dag => en ny lastbil var 3:dje 
minut, kommer att  ge stora störningar och problem utmed väg 574. Speciellt vid alla 
korsningar, Kareby skola och i rondellerna. 

 
Miljökvalitetsmålet ett ”Rikt växt- och djurliv”. Detta bedöms inte kunna nås inom utsatt tid 
och om denna väg blir verklig blir det ytterligare försämringar av den biologiska mångfalden.  
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- Skogsstyrelsen har inte inventerat området men har noterat att nyckelbiotop, 
ädellövskog och höga naturvärden finns i området 
 

- Bifogat finns ett utdrag från Bohusläns flora anteckningar från området. 
 
 

- En inventering av svampar, mossor, lavar, fåglar, kräldjur, kärlväxter och däggdjur 
behöver göras under rätt årstid. 

 
- Eventuell vägutbyggnad kommer drastiskt att påverka växtlivet genomändrad 

vattenregim. Framförallt påverkas djurlivet drastiskt, genom barriäreffekt och 
fragmentering. 
 Enligt tex  SLU viltforskning     Habitat vs landskapsfragmentering.  

 

 
 



- Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer https://trafikverket.ineko.se/Files/en-
US/16086/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_036_trafikbuller_i_vardefulla_naturmiljoer.pdf  

 

Miljökvalitetsmålet  ”Levande sjöar och vattendrag, och myllrande våtmarker” Detta bedöms 
inte kunna nås inom utsatt tid och om denna väg blir verklig blir det ytterligare försämring. 
 

- Den tänkta vägen ger stora ingrepp med mycket sprängningar, risk för oljeläckage och 
påverkan på vattenregimen. Enligt studier hamnar 1-10%  av kväveinnhållet från 
sprängningarna i dräneringsvattnet. Detta förvärras med den planerade utökningen av 
bergtäckten och deponin. Vilket kommer att negativt påverka vattendragen 
Källerödsbäcken i söder som i sin tur ansluter till Grannebyån som har sitt utlopp i 
havet i Lökebergs kile och Kollerödsbäcken som ansluter till Solberaån och 
Ödsmålkile.  
Vattenkvalite’n i dessa vatten kräver förbättring för att vattendirektivet krav kan 
klaras!  
 

- En väg som denna kommer att påverka vattenregimen och förstöra flera våtmarker. 
 

- Området är till stora delar ett ostört och tyst område på norr sidan. Viket tranans tidiga 
häckning som började på tidigt 80-tal och duvhök häckande sparvuggla i området. 
 

 
 
 
 
 

 

https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/16086/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_036_trafikbuller_i_vardefulla_naturmiljoer.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/16086/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_036_trafikbuller_i_vardefulla_naturmiljoer.pdf


Yrkande: 
Naturskyddsföreningen anser att byggandet av denna planerade väg ger allt för stor 
negativ inverkan på naturmiljön enligt miljöbalkens häsynsregler m.fl. enl. 2 kap.  
 
 Detta stora ingrepp kan inte accepteras speciellt inte innan vetskapen om hur beslutet 
blir för en eventuell  fortsatt och utökad verksamhet. Bergtäckten har haft sin 
verksamhet under ett antal år och tillståndet går ut 15 september 2019. Det innebär att 
verksamheten kan användas som tidigare fram till 15 september 2019 
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Bilagor:  Utdrag från Bohusläns flora med anteckningar från området 
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