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På uppdrag av markägare Tomas Larsson har Naturskyddsföreningen i
Kungälv samanställt nedanstående synpunkter på ”anläggningsåtgärd
för byggandet av ny väg” berörande Kareby-Ryr 1:1 m.fl.
Målnummer: F 983-19

Kompletteringar från tidigare samanställning från 2019-05-17 har gjorts med
kursiv text .
En skrivning ”Bergvägen” är tillagd från en mycket naturkunning person som
bott och följt naturen i området sedan 1981.
1) Tillståndet för bergtäkten gäller endast till 15 september 2019 och fram till dess borde
transportbehovet klaras som tidigare med befintlig väg 627.
Alltså finns det inte något särskilt skäl förrän ett beslut finns för nytt täckttillstånd, vilket
erfodras för att få fortsätta och utvidga en pågående verksamhet (7 kap.18§ 4).
2) Vägverkets tillstånd för väganslutning till väg 627 upphörde 2019-01-26. Enl. TRV
2017/122772.

3). Ingen utvärdering är gjord hur den nya vägen påverkar bevarandet av goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten på lång eller kort sikt. kap 13 §. 2
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor

Ny föreslagen
väganslutning

Bäck

4) Den planerade vägen passerar en bäck som har strandskydd. (Dispens har sökts men är
överklagat).
5) Ingen bullerutredning är gjord enligt Länsstyrelsens yttrande 2018-06-19 D.nr.407-197092018. Bullerutredningen skall omfatta alla till verksamheten tillhörande moment,
återvinningsverksamhet, ytransporter med mera. Bullerutredningen skall även omfatta
trafikbuller utmed transportväg fram till väg 574.
-

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.

6) 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.

-

Skogsstyrelsen har inte inventerat området men har noterat att nyckelbiotop, ädellövskog
och höga naturvärden finns i området. Informationskartan tillagd.

-

Bifogat finns ett utdrag från Bohusläns flora med antckningar från området.

Området är till stora delar ett ostört och tyst område på norrsidan. Vilket tranans tidiga
häckning vid Ormemossen som började på 80-talet i området vittnar om. Duvhök, ormvråk
och kattuggla häckar i området om än inte i direkt anslutning till den tänkta dragningen.
Sparvuggla har hörts vissla där under häckningstid. Flera hackspettsarter, mindre hackspett
och gröngöling häckar där. Mindre hackspett häckar i björkskogen vid Ormemossen
i direkt anslutning till den tänkta dragningen. Både entita, talltita, svartmes och tofsmes finns
där året runt och häckar där med all säkerhet. Alla vilda fåglar i landet är fridlysta enligt 4§
Artskyddsförordningen vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt
under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, och flyttningsperioder. Det är även
förbjudet att förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Större vattensalamander
har setts vid Ormemossen, dessa arter är reglerade i art- och habitat direktivet. Även
hasselsnok (är rödlistad) förekommer i området. (Bars hem till en boende i området av en
katt).
Området hyser gott om däggdjur såsom älg och kronvilt som ses regelbundet. Grävling, räv
och skogsmård verkar trivas och man har sett lodjur och varg.

Uppgifterna kommer från företrädare för kungälvsornitologerna och
naturskyddsföreningen vilka besökt området genom åren.
-

En naturvärdesinventering (Naturcentrum rapport projekt 1466) för området är gjord
och här nämns bland.annat: Pärluggla (skyddsklassad), skogsalm (akut hotad CR),
ask (hotad EN), skogssvingel (rödlistad sårbar VU), gröngöling (artskyddsförordningen
4§ VU), glansfläck, blåsippa och fjällmossa (signalart S), murgröna och revlummer
(fridlyst), bokskog och ekkrattskog (ädellövskogslagen).

-

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/enUS/16086/Ineko.Product.RelatedFiles/2016_036_trafikbuller_i_vardefulla_naturmiljoer.pdf

- Vid byggnation av vägen kommer sprängningar och maskiner ge extra
bullerproblem. Tunga transporter speciellt vid körning i de branta
backarna ger långvariga bullerproblem även under mörkare årstider. Vilket
starkt minskar möjligheten för fåglar, fladdermöss, och däggdjur m.fl. att
överleva i området.

- Infrastruktur, så som vägar och järnvägar, påverkar fåglar och däggdjur
även på långt håll. Minst 1 km från en väg kan det finnas 20-30 procent
färre fåglar och det påverkar många av Sveriges fågelskyddsområden enligt
en ny studie.[3].
7) 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
bergtäkten 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[1] krav skall
klaras!

- Vägen kommer genom markpåverkan göra att bl.a. kvicksilver och
metylkvicksilver kommer att frigöras och komma till vattendragen [2].
-

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

Yrkande:
- Naturskyddsföreningen anser att den planerade vägen inte kan byggas av hänsyn till för
stor negativ inverkan på miljön vilka angets ovan och som kompletteras nedan.
Miljöbalkens häsynsregler 2 kap. 2§
-

Hela områdets ekosystemet med dess biologiska mångfald kommer att
väsentligt negativt påverkas Ref.kap 3. 1§ och Artskyddsförordning
(2007:845) meddelad med stöd av 8 kap. 1. 2 §, 1 fågeldirektivet, 2art- och
habitat direktivet.

-

Ingen helhets bedömning är gjord hur naturvädena som anges i
Naturcentrums inventering 1466(2018-05-02) kommer att påverkas av
vägen och med en delvis ändrad sträckning. Med ändrad vattenregim,
fragmentering och buller. Exempel på naturvärden i rapporten är:
rödlistade skogslind, ask, skogsalm, skogssvingel, klippfrulliana, fjällmossa,
korall, glansfläck, revlummer och angivna fågelarter.

- Det saknas en bedömning hur förändringarna på avvattningen från vägen
kan påverka naturvärdena och vattenkvaliten till omgivningen och till
Kollerödsbäcken och Grannebyån. Vattenkvaliten med föroreningar från
vägbyggnationen, sprängning (kväve), markarbete (kvicksilver) och
transporterna.
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[1] Direktiv 2000/60/EG - en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
[2] https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvetdok/faktaskog/faktaskog03/4s03-11.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/korskador
[3] https://www.natursidan.se/nyheter/fler-an-6-av-10-fagelskyddsomraden-paverkas-negativt-avvagar
Bilagor:
Utdrag från Bohusläns flora med anteckningar från området

Bergtäktsväg
I mina ögon är det föga förvånande att Samgräv återigen förringar naturvärderna och nu
senast Naturskyddsföreningens utlåtande om den tilltänkta bergtäktsvägen
Jag har själv inte gjort någon medveten inventering, men jag har bott i området sedan januari
1981. Mitt naturintresse har sedan dess lockat ut mig på åtskilliga turer i omgivningarna som
är omväxlande med många värdefulla biotoper och därför väldigt speciella. Speciellt
intressant har det varit att följa förändringarna och hur olika djur etablerat sig i området.
En speciell etablering var första häckande tranan i södra Bohuslän som fick ut ungar på
Ormemossen 1987. På den tiden var tranan en ödemarksfågel som var betydligt ovanligare
än nu med enstaka bohushäckning i Kynnefjäll. Att häckplatsen på Ormemossen ca 50
meter från den planerade vägsträckningen har varit attraktiv för tranorna som häckat där
årligen i 28 år råder ingen tvekan om.
Under en skidtur i halvmeter djup snö den kalla vintern 2010 över Ormemossen noterade
jag på en sträcka av 500 meter spår av hare, räv, rådjur, älg, en säsongstidig grävling,
vildsvin, tre vargar och ett lodjur. Det var en tid då det fanns en vargflock i Svartedalen.
Etableras en ny vargstam ingår området i ett välfungerande kommande revir. Lodjur har
under åren både setts och hörts i området. Ovan nämnda spår av vildsvin var de första jag
såg i området, men de har nu etablerat sig till en fast stam. Under de senaste åren har både
kronhjort och dovhjort visat sig mer och mer regelbundet.
Av fåglarna kan, förutom de som Naturskyddsföreningen nämner, noteras förekomst och
eventuelll häckning av spillkråka som regelbundet syns och hörs i området. Se bild på
spillkråk-smedja längs den planerade vägsträckningen.
Till sist vill jag poängtera värdet med det förhållandevis stora obrutna området med en
mängd omväxlande biotoper där nya arter av bytesdjur för tillfället håller på att etablera sig.
Får dessutom en kommande varg- och lodjursstam chans att återetablera sig finns stora
möjlighet för en väl fungerande näringskedja med en mångfald olika arter. En väg rakt
genom detta obrutna område skulle effektivt eliminera förutsättningarna för en sådan
utveckling.
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