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Bakgrund 
Uddevalla kommun expanderar med nya industrier och bostäder i väster. Kommunen behöver 
därvid avlasta riksväg 44 från tillkommande trafik och utreder därför en ny tvärförbindelse 
mellan Fröland och Herrestad, från Frölandsvägen till Undavägen. En sådan väg kommer då 
att korsa den i det reviderade underlaget till dokumentet Stadsnatur och parker utpekade 
värdefulla grönzonen ”G4 Misterröd – Fröland – Toften”. Se karta 1. Grönzonen anges ha en 
viktig funktion som spridningskorridor för växter och djur.  

 

 

Karta 1  Översiktskarta med den utpekade grönzonen ”G4” 
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Vägens dragning föreslås med två alternativ; söder respektive norr om Dyrstens industriområde. Se Karta 2.  

 

 
Karta 2  Föreslagna vägdragningar. Siffrorna anger föreslagna nya industriiytor. 
 

Uppdraget 
Uppdraget är att i ett första steg analysera grönzonens ekologiska funktion i det aktuella området, som 
underlag för det fortsatta planarbetet och för en bedömning om det behövs ett andra steg i form av en 
naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard för detaljplaneområdet.  

Therese Alfsdotter och Calle Bergil har gemensamt besökt det aktuella planområdet den 13 mars 
2019. Calle Bergil har sedan, efter studier av befintliga underlag om grönzonen, gått vidare med 
fältbesök i denna den 15 mars, varefter analyser av detaljplaneområdets betydelse för grönzonens 
funktioner har gjorts. 

Befintliga underlag 
Förutom fynduppgifter om naturvårdsarter (Se Faktaruta) på Artdatabanken har uppgifter om 
eventuella befintliga inventeringsresultat och naturvårdsunderlag hämtats från dels länsstyrelsens 
infokarta och dels skogsstyrelsens Skogens pärlor. Alla datauttagen gjordes den 12 mars 2019. 
Härutöver har Rio kulturkooperativs rapport Stadsnatur och parker – reviderat underlag 2011 
studerats. Vid alla underlagsstudierna har ett landskapsavsnitt av storleksordningen några km radie 
kring grönzonen studerats för att få ett grepp om vilka naturtyper och naturvärden som kan vara 
väsentliga att förhålla sig till i trakten. Samma område har sedan studerats på ortofoto för att urskilja 
huvudnaturtyper och förutsättningar för förekomster av landskapsekologiskt viktiga strukturer såsom 
kulturlandskapsrester, randlövskogar och ravinlövskogar. 
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Resultat 
Naturen i grönzon G4 Misteröd – Fröland – Toften består av ett antal olika naturtyper. Norr om Rv44 
utgörs den av ett ännu skönjbart, men starkt igenväxande kulturlandskap kring några lövklädda 
bäckraviner. De högsta naturvärdena torde här finnas i Kärraåns bäckraviner och i de ännu hävdade 
delarna av kulturlandskapet längst i norr. Direkt söder om riksvägen består zonen av ett berg med ek- 
och blandskog som delvis är utpekat som värdefull lövskog i lövskogsinventeringen. Vidare söderut 
har zonen en mycket smal midja av igenväxande åkermark mellan industrierna, följt av en långsträckt 
nordsluttning med igenväxande till helt återbeskogad gammal hagmark kring ett koloniområde. I 
östligaste delen av denna finns ett litet höjdparti med ett nyrestaurerat område kring Misterödsvägens 
anslutning till Frölandsvägen med värdefulla gamla hamlade askar. Även Sunningenbergets norra 
sluttningar mot Misteröd präglas av starkt igenvuxna eller helt återbeskogade gamla kulturlandskap, 
som sedan söderut övergår i övervägande jämnåldriga granskogar på södra delen av Sunningeberget. 
Här finns dock även inslag av lite äldre och glesare barrblandskogsbestånd.på höjderna och en del 
välutvecklade äldre brantskogar mot sydost. 

Av länsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsens infokartor framgår att nästan hela grönzonen söder om 
Rv44 innefattas i riksintresseområdet ”Bohusläns kust” enligt 4 kap Miljöbalken.  

Det framförallt ekskogskädda berget direkt söder om RV44 är utpekat med naturvärdesklass 2 i 
länsstyrelsens lövskogsinventering 1988. Härutöver finns 4 skogsbestånd i Sunningebergets sydöstra 
branter utpekade; ett som lövskogsobjekt klass 3 och de tre övriga som gamla barrskogar klassade som 
objekt med naturvärde i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.   

Vad gäller artnoteringar på Artdatabanken kan nämnas de rödlistade kärlväxterna  skageracksbjörnbär 
(NT), grenigt kungsljus (VU) och ask (EN) signalarterna blåsippa och svarta vinbär. De två första 
indikerar främst ruderatmarker som vägar och industriområden, helst med kalk i marken. Blåsippa är 
en tydlig indikation på kalkpåverkan, sannolikt av skalgrus i marken. Så även svarta vinbär, som dock 
kan komma från en närbelägen trädgård. Asken är rödlistad som starkt hotad (EN) på grund av 
askskottsjukan, men räknas ännu som en vitt spridd art.  

Av noterade fåglar kan många fynd härröra från tillfälligt överflygande fåglar, medan andra med stor 
sannolikhet pekar på att området har lämpliga häckningsförhållanden. De många noteringarna av 
gröngöling (NT) pekar mot att områdetss mix av öppna marker och äldre lövträdsmiljöer ger doda 
förhållanden för arten. Även flera obsar av spillkråka (NT) talar liknande språk om rikedomen på äldre 
skog, liksom de många noteringarna av mindre hackspett (NT) gör om äldre lövskog. Dessa fåglar 
indikerar dock snarare en tillräcklig totalutbredning av de nämnda skogskvaliteterna än betydelsen av 
en speciell spridningskorridor. 
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Bild 1: Stora delar av området mellan Sunninge och Rv 44 präglas av unga skogsbestånd uppkomna på 
gamla kulturmarker. 
 

Bild 2: Bergsknallen Liseberg direkt söder om rv44 har värdefulla lövskogsbestånd och fina 
brynmiljöer, ställvis sannolikt med skalgrus i marken 
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Grönzonens ekologiska funktioner 
Grönzonen kan med denna sammansättning av naturtyper och arter sägas vara representativ för det 
omgivande landskapet och hyser ställvis höga naturvärden, men utgör idag inte någon betydelsefull 
naturlig spridningszon vad gäller flertalet naturtyper och värden. Utpekandet som spridningskorridor 
bör nog främst ses i ett framtidsperspektiv där omgivande områden exploateras. Några viktiga 
landskapsekologiska aspekter på området måste dock nämnas:  

Skalgrusmiljöer och vilt. 
Fynden av blåsippor, svart vinbär, grenigt kungsljus och skagerackbjörnbär antyder liksom rikedomen 
på slånbärsbuskar att här finns skalgrus i marken och därmed sannolikt fler arter med koppling till 
detta. Många av dessa arter, inte minst kärlväxterna sprids i landskapet med hjälp av tama eller vilda 
djur, som gärna rör sig utmed de bergrötter och brynzoner där skalgruset ofta påträffas. Här finns idag 
inga betesdjur och hjortdjurens rörelser i nordsydlig riktning är helt avstängda av Rv44 med dess 
viltstängsel, liksom av befintliga industristängsel. Räv och grävling rör sig dock obehindrat genom de 
de vägportar som finns, liksom för övrigt genom t.ex.industri- och villaområden om de inte är för stora 
eller för minutiöst stängslade.         

Äldre lövträdsmiljöer   
Ekskogskullen Liseberg vid Rv44 och askbeståndet vid Misterödsvägen är två värdekärnor för 
lövmiljöer i landskapet. Fler sådana finns sannolikt utmed Sunningenbergets branter och mycket löv är 
på väg upp på många håll i grönkilen.  

Bäckar och bäckraviner  
Dessa utgör ofta viktiga spridningsstråk i landskapet, både vad gäller vattenanknutna värden och 
lövträdsanknutna. Att värna bäckravinerna är därmed mycket viktigt för att säkra spridning av dessa 
arter i framtiden.  

Vägrenar och -slänter  
Dessa miljöer är idag viktiga habitat och spridningsmiljöer för det gamla kulturlandskapets växter och 
djur. Med anpassat anläggande och skötsel kan de också utnyttjas för att tillskapa miljöer för specifika 
hotade kulturlandskapsväxter, såsom de ovan nämnda grenigt kungsljus och skagerackbjörnbär. 

Fladdermöss 
Även om inga noteringar finns på Artportalen kan vi räkna med att det mosaikartade landskapet med 
mycket lövträd utnyttjas av fladdermöss. Mer eller mindre sammanhängande trädstråk och anpassad 
vägbelysning är kanske de viktigaste åtgärderna för att säkra deras rörlighet i landskapet. 
   
Kulturlandskapet i norr 
Det idag starkt igenväxande kulturlandskapet norr om rv44 är utpekat som ett värdefullt 
odlingslandskap och hyser sannolikt fortfarande en hel del av de arter som fanns där vid utpekandet. 
En restaurering genom återupptagen hävd i någon form skulle kunna återskapa ett vackert och 
historiskt intressant landskap och förhoppningsvis rädda många av dess arter.  
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Bild 3: Stora delar av kulturlandskapet norr om Rv44 är under stark igenväxning 

Slutsatser 
Grönkilens betydelse som spridningskorridor är redan idag begränsad, särskilt i det aktuella avsnittet, 
där den är mycket smal och förbinder områden som sannolikt inte har så mycket gen- och 
individflöden eller ekologiska interaktioner mellan sig. Vissa interaktioner finns dock och kan få större 
betydelse i en framtid med ytterligare exploateringar i omgivningarna. Exempel på hänsyn som bör tas 
är att undvika ytterligare stängslingar som kan hindra däggdjurs rörelser, att undvika intrång i miljöer 
med äldre lövträd, med skalgrus eller med bäckar. Nyanläggning och skötsel av vägrenar och slänter 
kan användas för att tillskapa och vidmakthålla miljöer för hotade arter ur det gamla kulturlandskapet.   

Om man jämför inverkan av de två sträckningsalternativen kan följande sägas: 

 Södra alternativet innebär ett betydligt större totalt ingrepp i grönkilen. Särskilt om det 
kombineras med de föreslagna nya industritomterna kommer detta att ytterligare smala av – 
eller snarare förlänga - den midja som redan finns här.  

 Norra alternativet riskerar dock, så som det är skisserat med infarten från Frölandsvägen, att 
drabba den allra smalaste delen av midjan och kan vid en oförsiktig exploatering förstöra 
miljöer som både är värdefulla i sig och är viktiga för spridningen av en del av de viktiga 
organismgrupper som pekats ut i denna rapport.  

 Å andra sidan skulle Norra alternativet med en infart längre österut genom industriområdet, 
vara det mest tilltalande alternativet om man vill värna grönkilens funktioner. Detta alternativ 
borde vara möjligt att kombinera med småskaliga anläggnings- och skötselåtgärder som skulle 
kunna säkra viktiga ekologiska funktioner och känsliga arter i området.  

Vi bedömer att en naturvärdesinventering (NVI) med kartläggning av de lokala naturvärdena behövs 
för vägalternativen för att undvika skada på befintliga naturvärden och skyddade arter. 
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Faktaruta: Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter enligt ArtDatabanken 

Vid inventeringen har bland annat eftersökts så kallade naturvårdsarter. I begreppet, som myntats av 
Artdatabanken, ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och 
habitatdirektiv, samt signalarter (indikerar förhöjd sannolikhet för rödlistade arter), ansvarsarter 
(sådana som har en stor andel av sin population i Sverige) och nyckelarter (arter som bär upp 
artsamhällen). De förkortningar vi angett vid artnamnen i denna rapport listas nedan. 
 
Rödlistade arter 
ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket gemensam enhet, 
har via olika flora- och faunavårdskommittéer angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör 
klassas som hotade eller missgynnade. Bedömningen sker vart femte år och nu gällande bedömning 
gjordes 2015. Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och 
följer det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning.  

RE  Nationellt utdöd (Regionally Extinct) 
CR Akut hotad (Critically Endangered) 
EN  Starkt hotad (Endangered) 
VU  Sårbar (Vulnerable) 
NT  Missgynnad (Near Threatened) 
DD  Kunskapsbrist (Data Deficient) 
 
Fridlysta eller skyddade arter  
§F  Fridlysta (regionalt eller nationellt) enligt Artskyddsförordningen ASF. 
§S  Strikt skyddade enligt Artskyddsförordningen och EU´s art- och habitatdirektiv. 
 
Signalarter 
S  Signalarter (arter som använts för att indikera skyddsvärda skogsmiljöer). 

 
Nyckelarter 
N  Art som har stor betydelse för en mängd andra arter i aktuell naturtyp 

 
Ansvarsarter 
A Arter som har en stor andel av sin population i Sverige eller regionen 

 

Av oss tillagda kategorier som ej anges i Artdatabankens listning. 
Ä  Äng/betesindikator. Art som använts som indikator för värdefull ängs- eller betesmark vid 

någon av inventeringarna av dessa naturtyper. 

Ö  Övrigt intressant. Art som av oss bedöms som intressant i kommunen, t.ex. på grund av 
sällsynthet eller indikerande en i trakten viktig naturkvalitet. 
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