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Utlåtande angående inkomna synpunkter gällande Vråssered 
 
Bakgrund 
 
Följande PM behandlar synpunkter som inkommit i yttranden från Lerums kommun samt miljöför-
valtningen i Göteborgs stad gällande tillståndsansökan för inert deponi i Vråssered, Göteborg. Röd-
listade och fridlysta arter betecknas med rödlistekategori respektive ”§”. Gällande fåglar, vilka samt-
liga är skyddade, behandlas i enlighet med praxis rödlistade arter samt arter som är upptagna i EU:s 
fågeldirektiv, bilaga 1. De sistnämnda betecknas med ”EU”. 
 
 
Synpunkter och diskussion 
 
Yttrande från Lerums kommun 
Kompletteringsbegäran 33: ”(…) Det naturområde som föreslås tas i anspråk måste ses i sitt sammanhang som 
en del av ett större naturområde, som i övrigt är relativt opåverkat av liknande verksamheter. Naturvärdesinvente-
ringen behöver därför kompletteras med en utredning som ger en helhetsbild av natur- och friluftsvärden i det natur-
område som naturskyddsföreningen refererar till som "triangelområdet". Ianspråktagande av ett så stort markområde 
som föreslås för deponin riskerar att ha en påverkan på arter och andra naturvärden även utanför deponiområdet. 
Det behöver studeras vilken påverkan en deponi inklusive ökade transporter på tillfartsvägarna från Olofstorp re-
spektive Lerum kan ha på djurliv, friluftsliv samt andra värden av naturen. (…) Det behöver redovisas hur en even-
tuell återställning kan gå till, för att återföra deponiområdet till naturmark. I handlingarna likställs deponiverksam-
heten med ett hygge som inte återplanteras under en tid, men det finns en tydlig skillnad och det är att på ett hygge 
finns markskiktet med den lokala floran och faunan kvar. Deponiverksamheten kommer att innebära att flora och 
fauna på och i marken samt lokal fröbank försvinner. Vid en återställning räcker det inte att tillföra ett jordskikt 
och därefter plantera skog, utan för att försäkra sig om att området över tid kan utvecklas till en naturlik miljö 
krävs tillförsel av ett markskikt med lokal jord samt flora- och fauna. Handlingarna bör redovisas med ett resone-
mang kring hur en sådan återställning kan ske.” 
 
Det så kallade ”triangelområdet”, mellan Lärjeån och Lerum är förvisso ett intressant och delvis 
opåverkat område som hyser skyddade arter såsom klockgentiana (§), knärot (VU, §), nattskärra 
(EU), spillkråka (NT, EU), storlom (EU) och en (sannolikt gles) tjäderpopulation (EU). Delar, 
såsom det tänkta deponiområdet med omnejd är emellertid starkt påverkade av skogsbruk och ut-
nyttjas sannolikt inte i någon större utsträckning av vare sig skyddade arter (med undantag för natt-
skärra) eller som rekreationsområde för människor. Det bedöms således inte bidra till områdets na-
turvärden, i synnerhet som det ligger i utkanten av detsamma. Gällande nattskärra hänvisas till tidi-
gare föreslagna kompensationsåtgärder (Svedholm 2019). 
 
Beträffande plan för återställning så kommer en biologiskt hållbar sådan att utarbetas i god tid in-
nan återställning sker. 
 
 
Yttrande från miljöförvaltningen, Göteborgs stad 
”Miljöförvaltningen anser att det behövs ett mer utförligt svar på frågan hur verksamheten kommer att påverka den 
sammanhängande gröna kil som området är en del av. Vi bifogar ett brev som vi nyligen har fått från Bergum Gun-
nilse Utveckling. De påpekar även i tillhörande e-post att Vråssered utgör en viktig del av ett sammanhängande 
ostört område med stor artrikedom där just storleken samt att det är ostört innebär att många arter trivs och kan 
fortplanta sig. Detta påstående samt de frågor och farhågor som framgår av bifogat brev behöver bemötas utförligt.” 
Bifogat finns ett brev från Bergum Gunnilse Utveckling som behandlar naturvärden samt artobser-
vationer i området. 
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Generellt kan påpekas att det är svårt att ta hänsyn till observationer som inte finns i Artportalen, 
vilket är det verktyg som myndigheter och konsulter använder sig av i artskyddssammanhang. Det 
är därför bra om observationer som de i brevet hamnar där så att de kan utredas i ett tidigt skede 
vid exploateringsplaner. Emellertid bör uppgifter om skyddade arter naturligtvis utredas oavsett när 
i processen de framkommer. Gällande påverkan på områdets allmänna naturvärden samt gröna ki-
lar hänvisas till resonemanget under yttrandet till Lerums kommun. Uppgifter om skyddade arter 
kommenteras nedan. 
 
Lappuggla (VU, EU) är mycket sällsynt i södra Sverige, men har under senare år börjat häcka på en-
staka ställen i exempelvis Västergötland, Halland och Småland. Arten har inte heller särskilt höga 
krav på sin häckningsmiljö men häckar gärna i gamla rovfågelbon. Om det är så att det finns indi-
kationer på att lappuggla häckar i området så bör detta utredas under kommande häckningssäsong. 
 
Vit stork (EN, EU) bedöms inte häcka inom eller nära det föreslagna verksamhetsområdet, de aktu-
ella observationerna rör med högsta sannolikhet tillfälliga besökare. 
 
Trana (EU) har i samband med tidigare inventeringar observerats födosökande under häckningstid 
på åkermark i närheten av det aktuella området. Det är möjligt att enstaka par häckar i ”triangelom-
rådet”, men de närmaste lämpliga häckplatserna ligger en knapp kilometer från det tänkta verksam-
hetsområdet och bedöms därför inte påverkas. 
 
Röd glada (EU) observeras årligen i Lärjeåns dalgång i anslutning till verksamhetsområdet, och det 
är inte osannolikt att något par häckar i närheten. Det bedöms inte dock inte finnas någon lämplig 
häckningsmiljö inom verksamhetsområdet vilket i huvudsak består av ungskog och kalhyggen. 
 
Grodor (§) har inventerats i området och det har inte befunnits hysa några särskilt lämpliga repro-
duktionslokaler även om vanlig groda konstaterades reproducera sig sporadiskt (Svedholm 2019). 
För vanlig padda (som bilden i brevet visar) bedöms inga lämpliga reproduktionsmiljöer inom verk-
samhetsområdet. Både vanlig groda och vanlig padda är fridlysta enligt artskyddsförordningen 6 §, 
vilket innebär att lekvattnen inte är skyddade men att ägg, yngel och vuxna djur inte får skadas eller 
dödas. 
 
Salamandrar (§) har inventerats i området och inga lämpliga reproduktionsmiljöer bedömdes finnas 
inom detsamma, och inga lekande salamandrar påträffades heller (Svedholm 2019). Det kan inte 
uteslutas att enstaka salamandrar övervintrar inom verksamhetsområdet men det bedöms inte vara 
någon viktig landmiljö för salamandrar. 
 
Igelkott (NT) finns säkert i närliggande odlingsmark och vid bebyggelse men miljön inom verksam-
hetsområdet bedöms inte vara lämplig för övervintring eller reproduktion. 
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