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Naturvärden
i Uddevalla kommun

Naturen i och kring Uddevalla är rik, varierad och 
innehåller nästan 1000 områden med höga natur

värden och över 500 rödlistade arter. Denna skrift är 
en sammanfattning av en större rapport om naturvär

dena i Uddevalla kommun. 
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En bild av kommunens natur

Natur ger, genom möjligheter till frisk 
luft och upplevelser av olika slag, ett 
mervärde i människors liv. Naturen 
tillhandahåller också tjänster som vi 
kan ha nytta av, till exempel insekts-
pollination som bland annat gör så att 
fruktträd sätter frukt. Men naturen  har 
också ett egenvärde, där arter tillåts 
leva och ekologiska processer kan 
fortgå utan krav på direkt nytta för oss 
människor. Dessutom finns det i natu-
ren nyttiga produkter som vi ännu inte 
lärt oss att använda.
Uddevalla kommun innehåller en väl-
digt rik natur och kommunens arbete 
berör denna på olika sätt. Exempel 
är samhällsplanering, förvaltning och 
skötsel av mark och vatten, miljötill-
syn, utbildning, kultur- och fritidsverk-
samhet. 
Beslut som berör naturen kräver bra 
underlag och därför har Uddevalla 
kommun tagit fram en rapport som 
visar var det finns särskilt värdefull 
natur. I rapporten presenteras en ak-
tuell bild över värdefulla naturmiljöer, 
skyddsvärda arter och skyddad natur. 

I kommunen finns ungefär 800 land-
områden som har höga naturvärden och 
de omfattar ca 70 km2 (drygt 10 % av 
kommunens landyta). Till detta kommer 
drygt 30 sjöar, över hundra vattendrag 
och ett tiotal havsområden med höga 
naturvärden. 
Den kompletta rapporten finns att 
ladda ner på www.uddevalla.se

Blåsippan är fridlyst.

Humlor pollinerar växter.

Ejdrar – hanarna kallas gudingar.
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Naturlandskapet
I Uddevalla, mitt i landskapet Bohus-
län, möts hav och land. Höga berg ge-
nomskärs av djupa dalar och nordligt 
möter sydligt. Naturen i kommunen 
är varierande, artrik och innehåller 
många värdefulla livsmiljöer för väx-
ter, djur och svampar.
Landskapet är dramatiskt. Utsikten 
från Hästepallarna i Uddevalla, mot 
väster, är enastående. I förgrunden 
Byfjorden, Sunningesundet med den 
vackra bron och den höga Havstens-
klippan i vinjetten. I norr och söder 
ligger mäktiga bergsområden. På 
Herrestadsfjället, som bildar gräns 
mot Dalsland i norr, har naturen en 
norrländsk karaktär. Öster om Ljung-
skile finns också ”fjäll”, men klimatet 
är här betydligt mildare än i de riktiga 
fjällen, med mycket regn och hög och 
jämn luftfuktighet. Det milda klimatet 
ger växt- och djurlivet en ”oceanisk” 
karaktär med flera för landet sällsynta 
arter. 

Berggrunden är kalkfattig, men här 
och var finns så kallade grönstenar, 
vulkaniska bergarter med ett högre 
innehåll av olika mineraler, bland 
annat kalk. Kalken gör i sin tur att 
ett stort antal sällsynta växter gyn-
nas. Kommunens kalkrikaste marker, 
med fin flora och rikt insektsliv, finns 
emellertid på platser med kalk i jorden 
istället för i berggrunden, i så kallade 
skalgrusbankar. Mest kända är bankar-
na vid Kuröd i nordöstra Uddevalla.
I kommunen finns också fina skogar 
och kulturlandskap. Det handlar om 
alskogar, ädellövskogar och om gamla 
bokskogar. De högsta naturvärdena 
finns i bergbranterna där det infinner 
sig en känsla av urskog. Några av 
skogsmiljöerna tillhör landets finaste 
och här finns många sällsynta och 
rödlistade arter.
Det traditionella, gamla, bonde-
landskapet är i stort sett försvunnet i 
Sverige, men spåren finns kvar i form 

av strandängar, hagmarker och gamla 
grova lövträd med spår av hamling 
(lövtäkt till boskap). Gullmarsberg och 
Skredsvik är fina exempel på kultur-
landskap med höga värden.
Även om Uddevalla kommun har ett 
rikt naturlandskap på land, så är det 
kanske havslandskapet som är allra 
mest speciellt. Havet är både vackert 
och viktigt, såväl för sina höga natur-
värden som för båtliv och turism. En 
ädelsten är Gullmarsfjorden, landets 
enda riktiga fjord, med sitt rika och för 
Sverige unika djur- och växtliv.
Själva tätorten Uddevalla består av en 
utsökt mosaik av bebyggelse, parker, 
skogar, berg och vattenområden med 
höga naturvärden. Några exempel är 
Bäveån som rinner rakt igenom staden 
samt Emaus, Korpeberget och Gustafs-
berg, vilka ligger på behagligt prome-
nadavstånd från stadens myller och 
inbjuder till friluftsliv och naturstudier. 

Havsöring.
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Hotade och rödlistade arter
Sverige tar, liksom många andra län-
der, fram rödlistor över hotade och 
sällsynta växt- och djurarter. I rödlis-
torna grupperas arterna efter hur stor 
risken är för att de dör ut. 4 746 arter, 
av Sveriges drygt 60 000 djur, växter 
och svampar är rödlistade, vilket be-
tyder att de har minskat så mycket att 
de riskerar att dö ut. Deras livsmiljö-
er har dels påverkats av miljöförstörel-
se, dels av att jordbruk, skogsbruk och 
fiske har rationaliserats på ett ogynn-
samt sätt. Rödlistorna uppdateras vart 
femte år. 
I Uddevalla kommun har mer än 500 
olika rödlistade arter påträffats. 

Ansvars- och 
symbolarter

arter för att de är omtyckta och typiska 
för naturen i Uddevalla kommun. De 
arter som valts som ansvarsarter är at-
lantisk vårtlav och knippnejlika, och 
som symbol arter havsöring och korp.

Atlantisk vårtlav. Korpar.

Alm är en akut hotad art.

Foto: Jens M
orin.

Några av arterna på den nationella 
rödlistan har särskilt stora förekomster 
inom Uddevalla kommun. Det gäl-
ler till exempel lavarna dvärgrosettlav, 
atlantisk vårtlav, liten havstulpanlav 
samt mossorna fågelfots mossa och 
brynia, men också arter som delvis fal-
ler mellan stolarna i bevarandesam-
manhang. Exempel är ett flertal säll-
synta mossarter, den rika havsfaunan 
med lokala bestånd av torsk, unika fis-
karter i Gullmarsfjorden och inte minst 
de rikliga havs öringsförekomsterna.
Fyra arter har valts ut för att represen-
tera kommunens biologiska mångfald, 
antingen som ansvarsarter genom sina 
unika förekomster, eller som symbol-
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Skyddad natur
Områden som är sär-
skilt värdefulla kan 
skyddas med hjälp av 
lagstiftning. Det finns 
många olika sådana 
lagskydd. De viktigas-

te är naturreservat, biotopskydd, Na-
tura 2000-områden, växt- och djur-
skyddsområden samt fridlysning av 
arter.
Naturreservat bildas för att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodo-
se behov av områden för friluftslivet. I 
Uddevalla kommun finns 21 naturre-
servat som totalt omfattar drygt 4 600  
ha, vilket motsvarar ungefär 6,5 % av 
kommunens totala yta.  
Biotopskyddsområden skall skyd-
da små naturmiljöer. En typ av bio-
topskydd liknar naturreservat men är 
ofta mindre. Länsstyrelsen, Skogssty-

relsen eller kommunen får besluta om 
ett område skall vara biotopskyddat. 
I Uddevalla kommun finns för närva-
rande ett tiotal sådana områden. En 
annan typ utgörs av det ”generella bio-
topskyddet” som bland annat omfattar 
småbiotoper i odlingslandskapet till ex-
empel stenmurar, öppna diken, alléer, 
med mera. Det finns en mängd sådana i 
Uddevalla kommun.
Naturminnen utgörs ofta av gamla träd 
eller geologiska formationer. I Udde-
valla kommun finns 13 platser som 
innehåller ett eller flera naturminnes-
skyddade träd.
Natura 2000 är ett nätverk av skydds-
värda naturområden inom EU. Syftet 
är att bevara naturtyper och arter som 
EU-länderna har kommit överens om. 
De flesta av dessa områdena är natur-
reservat, men Natura 2000 ger en yt-
terligare förstärkning av skyddet. Inom 
Uddevalla kommun finns nio stycken 
Natura 2000-områden. 
Om det behövs särskilt skydd för växt- 
eller djurarter inom ett visst område 
får länsstyrelsen eller kommunen in-
skränka rätten till jakt eller fiske, eller 
allmänhetens eller markägarens rätt att 
uppehålla sig i området. I Uddevalla 
kommun finns fyra sådana områden.
Med fridlysta arter menas sådana som 
är upptagna i artskyddsförordningen. 
Det rör sig dels om arter som har ett 
strikt skydd enligt EU:s habitatdirektiv, 
dels skyddade arter i vår svenska lag-
stiftning. Dessa arter ingår under be-
greppet fridlysta arter. Vy över Hästepallarna 

och österut (2004).Snok – fridlyst.
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