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SAMMANFATTNING

Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen har i ett gemensamt projekt sam-
manställt ett förslag till ny naturvårdsplan för Kungsbacka kommun.

Det sammanfattande syftet med naturvårdsplanen är att:

•   kartlägga och definiera områden med särskilt värdefull natur

•   utgöra underlag för fysisk planering och handläggning av   
 ärenden i allmänhet

•   vara underlag för urval och beslut om säkerställande av    
 skydds  värd natur

•   ge allmänheten information om värdefull natur i kommunen

Planen har en bred inriktning på naturvård (främst biologi och geologi), 
friluftsliv och landskapsbild. Under de senaste tio åren har bevarandet av 
hotade arter och biologisk mångfald alltmer vuxit fram som det högst 
prioriterade området för naturvården, såväl nationellt som internationellt. 
Det är därför naturligt att det framförallt är inom detta område som 
kompletteringar har skett gentemot kommunens och länsstyrelsens äldre 
naturvårdsplaner.

I denna plan har 98 områden i Kungsbacka kommun bedömts ha värdefull 
natur. Områdena har beskrivits och avgränsats på kartor och deras natur-
värden har bedömts i tre klasser. Områdena fördelar sig på följande sätt i 
naturvärdesklasser:

49 områden bedöms tillhöra klass I (särskilt höga naturvärden)
28 områden bedöms tillhöra klass II (mycket höga naturvärden)
29 områden bedöms tillhöra klass III (höga naturvärden)  

Ett område kan ha olika klasser i olika delar varför totalsumman överstiger 
98.
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1.  NATURVÅRDSPLAN

1.1  Bakgrund 
Kungsbacka kommun har en värdefull tillgång i sin rika och omväxlande 
natur med många pärlor som har ett stort värde, vissa även i ett interna-
tionellt perspektiv. Under 1980-talet påbörjade såväl Kungsbacka kommun 
som Länsstyrelsen arbetet med en naturvårdsplan och i början av 1990-talet 
presenterades dessa förslag till naturvårdsplan om delvis överensstämde och 
delvis skilde sig från varandra på andra områden. Därefter har kunskaperna 
om naturen och förekomsten av hotade arter i Kungsbacka kommun utö-
kats väsentligt genom en rad inventeringar och utredningar. Ny lagstiftning, 
framförallt Miljöbalken, och Sveriges inträde i EU har också medfört att 
samhällets behov av underlagsmaterial för fysisk planering och bedömning 
av markanvändningsfrågor har ökat.

Under senare år, framförallt under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Kungsbacka kommun, har behovet av att få en enhetlig och uppdaterad 
naturvårdsplan som både kommunen och Länsstyrelsen står bakom vuxit 
sig allt starkare. Våren 2001 påbörjades därför arbetet med denna natur-
vårdsplan, i samarbete mellan kommunen och Länsstyrelsen. 

Utgångspunkter för arbetet har varit att: 
• samordna tidigare naturvårdsplaner 
• klargöra vad som bör gälla för de områden där tidigare naturvårdsplaner  
 skiljer sig åt 
•  uppdatera naturvårdsplanen med hänsyn till den nya kunskap som tillförts  
 under senare år.

1.2  Syfte
Syftet med naturvårdsplanen är att presentera en samlad och enhetlig re-
dovisning av naturvårdens värdefullaste intresseområden. Den ska också 
tjäna som ett långsiktigt handlingsprogram för skydd och vård av områden 
med särskilt värdefull natur. 
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Några användningsområden för programmet är:

• Information om naturvårdens intressen till markägare, kommuner,  
 Skogsvårdsstyrelsen, konsulter m fl som har inflytande över mark- 
 användningen. Det gör det möjligt att få reda på och ta hänsyn till 
 naturvärdena på ett tidigt stadium. 

• Underlag för ställningstaganden i enskilda ärenden som rör  
 användningen av mark och vatten och prioritering av resurserna för  
 naturvård sarbetet.

• Underlag för samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer.

• Underlag för Länsstyrelsens åtgärdsprogram för skydd enligt 
 miljöbalken. Många gånger kan naturvärdena bevaras genom  
 en förutseende fysisk planering eller genom frivilliga åtaganden hos  
 markägare.

• Information till den naturintresserade allmänheten, d v s en typ av  
 naturguide.

• Studiematerial för skolor och studiecirklar om länets och kommunens  
 natur och naturvård.

1.3  Inriktning
Naturvårdsplanen har en översiktlig och allmän inriktning. Översiktligheten 
innebär att en ganska grov inventeringsmetodik ligger till grund för planen. 
Vidare har revideringsarbetet i huvudsak bestått i sammanställning och be-
arbetning av redan kända naturområden. Endast i mindre utsträckning har 
helt nya områden kunnat eftersökas. Några nya fältinventeringar har alltså 
inte genomförts.

Den allmänna inriktningen innebär att planen har en bred inriktning på 
vetenskaplig och kulturell naturvård, rörligt friluftsliv och landskapsbild. 
Den vetenskapliga delen faller främst inom ämnesområdena biologi och 
geologi. Strävan har varit att tillämpa en ekologisk helhetssyn.

Planen syftar i första hand till att beskriva och bedöma områdenas natur-
värden, inte till hur områdena bör skyddas och vårdas. Det momentet kom-
mer senare i naturvårdsplaneringen.
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2.  KUNGSBACKA KOMMUN

2.1 Kulturlandskapets historia
Här ges en kort historisk resumé över hur människan påverkat land-
skapet i norra Halland genom tiderna. För en mer fyllig skildring av dessa 
trakters kulturhistoria hänvisas till Kungsbacka kommuns kulturminnes-
vårdsprogram från 1987-88.

Förhistorisk tid 10 000 f Kr – 1 050 e Kr

De första människorna
(Äldre stenålder 10 000 – 4 200 f  Kr)
De första människorna som kom till norra Halland för ca 10 000 år sedan 
var jägare, fiskare och samlare. Istidens tundra hade då övergått till ljus-
öppna björk-tallskogar och klimatet blev snabbt varmare. För ca 6 000 år 
sedan var det varmare än idag med ett klimat som mer liknade det som idag 
råder i södra Frankrike och vid denna tid nådde de frodiga ädellövskogarna 
med lind, alm, ask, ek, hassel m. m. sin höjdpunkt. Boplatser från äldre 
stenålder (jägarstenålder) har hittats vid bl. a. Ölmanäs, Gottskär, Västra 
Hagen och Fjärås.

De första jordbrukarna
(Yngre stenålder 4 200 – 1 800 f  Kr)
Under yngre stenålder (bondestenålder) började människorna, som ett 
komplement till jakt och fiske, att bedriva åkerbruk (vete, korn, hirs) och 
boskapsskötsel (nötkreatur, får, getter, svin). Detta innebar att människorna 
blev mer bofasta än tidigare och sannolikt började även en social uppdelning 
av människorna. Marker röjdes fram i skogarna med hjälp av stenyxor och 
eld och odling skedde sedan under några år med hjälp av den näring som 
fanns i marken. När avkastningen sjönk röjdes nya ytor fram och de gamla 
övergick till betesmark eller fick växa igen till lövskog. Odling och betesdrift 
skapade öppningar i lövskogarna. De tydligaste lämningarna från denna 
tid är stenkammargravarna som finns vid bl. a. Gödestad i Fjärås socken 
(gånggrift) och Smedegärde i Gällinge socken (hällkista).

Landskapet öppnas och metallföremål börjar tillverkas
(Bronsålder 1 800 – 500 f  Kr)
Även under bronsåldern var klimatet varmare än idag och boskapsskötseln 
var omfattande. Djuren kunde gå ute på bete året runt och på torrare jordar 
i kusttrakterna bredde ljunghedarna ut sig allt mer. Den fornlämningstyp 
som främst präglar norra Halland är bronsåldersrösena som förekommer 
rikligt på bergskrön och andra höjder i de kustnära trakterna. Exempel på 
en annan typ av lämningar från denna tid är skålgropar, som finns på ett 
femtontal ställen i Kungsbacka kommun, bl. a. i Förlanda, Frillesås och
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Ölmevalla socknar. Gjutformar av täljsten som använts för att tillverka 
bronsföremål har hittats i Kalvhult i Förlanda, Tovås i Vallda och Hallen 
i Frillesås socken.

Utökad odling, vinterstallning och järnhantering
(järnålder 500 f  Kr – 1050 e Kr)
En klimatförsämring som började i slutskedet av bronsåldern inledde järn-
åldern. Vintrarna blev allt kyligare och det blev efterhand nödvändigt att 
börja samla vinterfoder till tamboskapen och att stalla in dem över vintern. 
Tillgången till järn och därmed vassa redskap gjorde det lättare att skörda 
vinterfoder. Till en början var troligen lövhö det viktigaste vinterfodret 
men efterhand ökar ängshö i betydelse – hamlade träd och slåtterängar 
började uppträda i landskapet. Genom vinterstallningen fick man också 
tillgång till stallgödsel och fasta åkrar växte fram kring bebyggelsen, som 
alltmer samlades i byar. Befolkningstrycket ökade, bebyggelsen blev mer 
stadigvarande och människornas påverkan på landskapet ökade under järn-
åldern. Under denna tid vandrar också boken in som det sista lövträdet 
och den fick en allt större utbredning i landskapet. I norra Halland finns 
bl. a. ett 40-tal järnåldersgravfält och det finns även på flera ställen s. k. 
bandparcellområden med långsmala åkrar åtskilda av stensträngar, som har 
sina rötter i järnåldern.

Historisk tid

Kristendom, digerdöd och nykolonisation
(Medeltiden 1050 – 1500)
Medeltiden inleds med att en central kungamakt etableras och att kristen-
domen införs. Städer anläggs och en statlig organisation med lagar och 
skatter utvecklas. Inledningsvis är det goda tider för jordbruk och boskaps-
skötsel. Landskapet präglas av bysamhället med inhägnade inägor (åker och 
äng) närmast gårdarna och en vidsträckt betad utmark därutanför. Under 
1300 – och 1400-talen drabbades stora delar av Europa, och även Halland, 
av en ödegårdskris. Ett kallare och fuktigare klimat liksom digerdödens 
härjningar bidrog till att tiderna blev dåliga och att folkmängden minskade. 
Under 1500-talet inleddes en ny period med folkökning och nyodling och 
landskapet öppnades alltmer.

Bylandskapet i kris
(1500 – 1850)
Under denna tid fanns huvuddelen av dagens landsbygdsbyar med sina 
åkrar, ängar och betesmarker organiserade kring byn på det sätt som växte 
fram under medeltiden. Folkmängden ökade efterhand, adeln blev allt 
mäktigare och skattetrycket hårdare från kronan bland annat för att finan-
siera de ständiga krigen mellan Danmark och Sverige. Periodvis var norra 
Halland även utsatt för plundrings- och härjningståg av de båda ländernas 
krigshärar. Sammantaget blev trycket på allmogen och deras marker så 
hårt att de överutnyttjades. Skogarna glesnade och kala ljunghedar fick stor 
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utbredning i många trakter, ängarnas höproduktion och åkrarnas skördar 
minskade och ständiga sjukdomsepidemier drabbade både människor och 
husdjur. De gamla produktionsformerna klarade helt enkelt inte av ge alla 
hallänningar en dräglig försörjning; nöden och fattigdomen bredde ut sig 
på landsbygden.

Det halländska undret
(1850 – 1950)
Vid 1800-talets mitt började nya strömningar inom jordbruket att slå igenom 
även hos allmogen – markerna skiftas, nya och effektivare jordbruksredskap 
införs, blöta slåttermarker dikas ut och odlas upp till åker, målmedveten 
växtförädling och boskapsavel införs, växelbruk med vallväxter ersätter 
ensädet, alltfler bönder friköper sina gårdar från adeln och kronan m. m. 
Från att ha varit ett av landets sämsta jordbruksområden blir Halland ett 
av de främsta – en utveckling som har kallats ”det halländska undret”. På 
de tidigare betade utmarkerna med ljunghedar och ljusöppna, glesa sko-
gar återkom och tätnade skogen alltmer genom spontan igenväxning eller 
genom plantering av tall och gran. Granen som hittills bara funnits i de 
östliga gränstrakterna mot Västergötland börjar nu sin expansion med 
människans hjälp. 

Dagens landskap

Fredsåret 1945 gick startskottet för en intensiv industrialisering och en ke-
misk-teknisk revolution, inte minst av jord- och skogsbruket. Landskapet 
har därefter genomgått en drastisk omvandling. I slättbygd och dalgångar har 
det tidiga 1900-talets småskaliga och varierade åkerlandskap alltmer ersatts 
av en storskalig jordbruksbygd där användningen av gödsel och kemikalier 
mångdubblats. I skogsbygden har åkrar, ängar och lövskogar alltmer fått ge 
vika för planterade granskogar. Framförallt i de kustnära delarna har en ny 
typ av landskap expanderat – det urbana landskapet – med tätbebyggelse, 
vägar, industriområden, kraftledningar etc.

Många växt- och djurarter gynnas av det moderna landskapet, men långt 
fler missgynnas och riskerar att försvinna. Fortfarande finns en art- och 
variationsrik natur kvar i många trakter och i denna naturvårdsplan redovisas 
de allra mest värdefulla områdena.

Äldre kartor och historiska kartöverlägg

För att förstå utbredningen av många naturtyper, växter och djur i dagens 
halländska landskap måste man även studera hur markerna såg ut och 
utnyttjades förr. I ängs- och hagmarker är en kontinuerlig och obruten 
markanvändning, slåtter och bete kombinerat med att markerna aldrig plöjts 
eller gödslats, en förutsättning för artrika miljöer. Vad gäller många hotade 
arter i ädellövskogar har man under senare år uppmärksammat den direkta 
kopplingen mellan utbredningen av dessa arter och av skogsområden som 
har lång kontinuitet som lövskog.
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För att ta reda på ett områdes markanvändningshistoria är äldre lantmäter-
ikartor ett värdefullt hjälpmedel. För hela Halland finns ekonomiska kartan 
från 1920-talet (häradskartan) som ger en god bild av det landskap som fanns 
för närmare hundra år sedan. Vill man gå längre tillbaka i tiden finns äldre 
handritade kartor och handlingar varav de äldsta är från slutet av 1600-talet. 
Stora delar av Halland kartlades under de olika skiften (storskifte och laga 
skifte) som genomfördes under 1700- och 1800-talen. Dessa äldre kartor 
kan vara svåra att tolka. Sedan slutet av 1980-talet pågår i Länsstyrelsens 
regi ett arbete där äldre lantmäterikartor ritas om och görs skalenliga (1:
10 000) med hjälp av en särskild metodik. Enhetliga symboler används för 
hägnader, gränser, åker, äng, bebyggelse m. m. och den färdiga kartan kallas 
”Historiskt kartöverlägg”.

Det historiska kartöverlägget kopieras till en transparent film. Genom att 
lägga den historiska kartbilden över dagens ekonomiska karta går det att 
jämföra det äldre landskapet med dagens. Inom naturvården har dessa 
kartöverlägg visat sig vara mycket användbara för att förstå och förklara 
hur dagens landskap och naturvärden har uppkommit. Kartöverlägg finns 
idag för ca 40% av länets yta och de förvaras på Länsstyrelsen och hos 
Landsantikvarien.
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2.2  Topografi
De stora formerna i landskapet har formats genom årmiljoner av geologiska 
processer. Urberget har styckats sönder genom stora spricksystem som 
fördjupats och utvidgats av vind, hav, vatten och is.

Norra Halland domineras av ett sprickdalslandskap som mer liknar det 
bohuslänska landskapet än övriga Halland. Korsande dalgångar och sänkor 
som följer berggrundens spricksystem delar upp landskapet i ett rutpla-
tålandskap, som är mest utpräglat i de västra delarna. Kala eller ofta glest 
skogbevuxna bergpartier med ett tunt moräntäcke genomskärs av uppodlade 
dalgångar med lera och andra finsediment. I den ofta smala zonen mellan 
dalgångarnas jordbruksmark och höjdpartiernas ofta lodräta bergbranter 
finns på många ställen frodiga lövridåer med ek, alm, lind m. m. De större 
sprickdalarnas lerslätter ligger lägre än 25 m. ö. h. medan de högre bergs-
höjderna i väster når drygt 100 m. ö. h. De högsta kommundelarna längst 
i öster mot västgötagränsen når drygt 150 m. ö. h.

Kungsbackafjorden är en sydlig, avsevärt breddad, del av en markerad sprick-
dal som kan följas från Vänern via Götaälvdalen till Göteborg och vidare 
söderut till Kungsbacka. I fjordens mitt kvarstår en hel rad uppstickande 
restberg som öar. Kungsbackafjorden är inte någon riktig fjord, eftersom 
den saknar tröskel. Även Lygnern ligger i en mäktig sprickdal.

Kungsbackaån, Rolfsån och Löftaån är de tre största vattendragen i kom-
munen. I de östra och norra delarna av Kungsbackafjorden finns vidsträckta 
grundområden med ett djup under 3 meter. De inre delarna får en estua-
riekaraktär eftersom sötvatten och näringsämnen tillförs från Kungbackaån 
och Rolfsån. Landhöjningen på strandängarna i fjorden är ca 0,11 cm/år.

I kusttrakterna finns ett skärgårdslandskap med klippor, öar och vikar eller 
”fjordar” som Landabukten, Kungsbackafjorden och Stallviken. Utmed 
dessa finns vackert utbildade strandängar och marskområden medan rena 
sandstränder har liten utbredning.

2.3 Berggrund
Berggrunden i kommunen består av urberg och domineras av den sydväst-
svenska gnejsregionens bergarter, vanligast är grå gnejser. Dessa tillhör de 
äldre delarna av det svenska urberget. En geologisk gränslinje går genom 
Kungsbackafjorden och norrut genom kommunen. Väster om denna linje 
består berggrunden i huvudsak av ögongranit (fr. a. Askimgranit) som är 
genomdragen av stråk med grönstenar. Området öster därom är domineras 
av olika typer av gnejser. Grönstenar är basiska bergarter som ger näringrika 
förhållanden i marken till skillnad från gnejser och graniter som är sura och 
näringsfattiga.
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2.4 Jordarter
De lösa jordarna har bildats under eller efter den senaste nedisningen. 
Denna inleddes för ca 70 000 år sedan och isen började åter smälta från 
Halland för närmare 14 000 år sedan. Några årtusenden senare hade isen 
helt lämnat norra Halland och havet nådde då betydligt högre än idag. Den 
högsta nivå som havet nådde när isen drog sig tillbaka kallas marina gränsen 
(MG) eller med ett annat namn högsta kustlinjen (HK). MG ligger i norra 
Halland drygt 90 meter högre än havets nuvarande nivå och den kan på 
många ställen i sluttningszonerna urskiljas som ett strandhak eller en zon 
med frispolade block. Större delen av norra Halland var då havsbottnen. De 
högsta bergen stack upp som öar i ishavets skärgård. Marina leror avsattes 
på havsbottnen.
På sin väg över landskapet förde isen med sig nedkrossat bergmaterial som 
avlagrades som morän. Moränen har liten utbredning i väster och ökar i 
mäktighet österut. På vissa ställen avlagrades moränen i långa ryggar utmed 
iskanten (parallellt med kustlinjen) som s. k. ändmoräner. På Ölmanäshalvön 
och Onsalahalvön finns sådana stråk med ändmoräner som markerar stäl-
len där iskanten stannade upp en tid för ungefär 13 000 – 12 800 år sedan 
under sin reträtt. Onsala kyrka ligger på en sådan ändmoränbåge. På vissa 
ställen har moränen avlagrats som större höjdryggar som ligger utsträckta 
i isens rörelseriktning nordost-sydväst s. k. drumliner. Vackra exempel på 
drumliner finns vid Ubbhult och Äskhult.

När isen smälte forsade mäktiga isälvar med smältvatten fram i sprickor och 
tunnlar under isen. Dessa förde med sig stora mängder sten, grus, sand och 
lera. Detta material avsattes som isälvsavlagringar. Det grövre materialet 
avlagrades framförallt i höglandets dalgångar och i mellanbygden som rull-
stensåsar, deltan och terrasser. Skogsbygdens odlingsmarker är i hög grad 
koncentrerade till dalgångarnas grusavlagringar och till drumlinerna. 

Ett komplex av israndbildningar av särskilt intresse är den s. k. Göteborgs-
moränen. Denna är det mest markerade och uppmärksammade israndläget 
på västkusten och bildades vid iskanten under ett långvarigt stillestånd i 
isavsmältningen för ca 12 800 – 12 600 år sedan. Göteborgsmoränen kan 
följas genom landskapet från Göteborg och vidare söderut genom norra 
Halland. Mest känd av Göteborgsmoränens bildningar är Fjärås bräcka som 
till största delen består av mäktiga lager av isälvsgrus. Den gamla kustvägen 
genom norra Halland följer till stora delar detta mäktiga stråk av israndbild-
ningar bl. a. Fjärås bräcka. 

I dalgångarna avlagrades mäktiga lager marina leror som fraktades ut i havet 
av isälvarna. Dessa leravlagringar är idag till stor del dikade och uppodlade 
till bördig jordbruksmark. Efterhand som landet höjdes och havsytan drog 
sig tillbaka till nuvarande nivå har de lösa avlagringarna svallats och delvis 
omlagrats och på många ställen finns sådana svall-
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sediment av sand och grovmo över leran. I de kustnära trakterna finns också 
på många ställen strandvallar och klapperstensfält som markerar havsytans 
tidigare nivåer. Marsk är en för Sverige sällsynt jordart som förekommer 
bland annat utmed Kungsbackafjordens östra strand och vid Vallda Sandö. 
Marskjordarna består av omväxlande tunna skikt av sand och torv som 
fortfarande nybildas.

2.5  Naturgeografiska regioner – klimat
Norden indelas i 76 naturgografiska regioner. Hallands län berörs av fem 
regioner varav två berör Kungsbacka kommun.

Den västra delen av kommunen tillhör region 15 d Norra Hallands och 
södra Bohusläns kust- och skärgårdsområde. Landskapet karakteriseras av 
skärgården, den flikiga kustlinjen och sprickdalstopografin. Öarna och 
de kustnära områdena utgörs till stor del av öppna hällmarker, ljunghedar 
och havsstrandängar. Skyddsplanteringar av tall och naturliga lövsnår och 
lövskogar finns främst i skyddade lägen. Inåt land är sprickdalstopografin 
med bergryggar och breda sedimentfyllda dalsänkor slående. I dalgångarna 
fanns förr vidsträckta sumpmarker som till största delen torrlagts genom 
omfattande utdikningar och odlats upp till bördiga åkermarker. Vid foten 
av bergryggarna finns ofta frodiga ädellövskogar dominerade av ek samt 
lövhagmarker. På toppen av bergryggarna finns ofta vidsträckta, öppna 
hällmarksljunghedar med enbuskar och lågvuxna martallar.

Den östra halvan av kommunen tillhör region 21 b Södra Västergötlands sprick-
dalsområde. Jämfört med region 15 d är sprickdalarna smalare, ligger glesare 
och höjdområdena mer sammanhängande och vidsträckta barrskogar präg-
lar landskapet. Jordbruksmarken är koncentrerad till dalgångarna och övriga 
lättbrukade områden, som t ex Ubbhultsdrumlinen. I dalarna har ett flertal 
sjöar bildats. Området ligger till stora delar under högsta kustlinjen.

Klimatet är, liksom utmed Västkusten i övrigt, starkt präglat av närheten till 
havet med milda vintrar och en hög nederbörd. Årsnederbörden varierar från 
ca 600 mm vid Nidingen till närmare 1 000 mm i de östra gränstrakterna. 
Kusttrakterna i norra Halland har det varmaste klimatet i Halland och flest 
soltimmar under sommaren. Österut blir det svalare och fuktigare. Som 
exempel kan nämnas att Nidingen under åren 1961-90 hade en årsmedel-
temperatur på 7,8 grader och en nederbörd på 597 mm medan Sandsjö-
backas medeltemperatur var 6, 6 grader och årsnederbörden 849 mm.
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2.6  Naturtyper av särskilt intresse
Under de senaste tio åren har bevarandet av hotade arter och biologisk 
mångfald alltmer vuxit fram som det högst prioriterade området för na-
turvården, såväl nationellt som internationellt. Detta kapitel har tillkommit 
för att något lyfta fram de naturtyper som är särskilt betydelsefulla ur den 
aspekten och för att naturvårdsplanen ska kunna tjäna som en inspira-
tionskälla för skyddet och vården av dem.

Naturtyper som särskilt bör framhållas i Kungsbacka kommun är föl-
jande:

• skärgårdsområden
• havsstrandängar
• marina grundbottnar
• kust- och inlandshedar
• ädellövskogar
• lövsumpskogar
• biologiskt rika vattendrag, vissa sjöar
• slåtterängar
• hagmarker
• våtmarker

Skärgården sträcker sig utmed hela kommunens kuststräcka med öar, skär, 
vikar etc. och ett rikt växt- och djurliv. Ett antal holmar och skär är viktiga 
yngelplatser för säl, framförallt knubbsäl men även enstaka gråsälar, och i 
skärgården häckar fåglar som tobisgrissla, fisktärna, tretåig mås, ejder och 
strandskata. Floran är mycket rik med rariteter som västkustarv, strandbeta, 
fjällnejlika, ostronört, odört, paddfot och krypfloka.

Havsstrandängar finns spridda längs hela kuststräckan, med strandäng-
arna på Kungsbackafjordens östra sida och vid Vallda Sandö som de allra 
främsta. Liksom kusthedarna är de representanter för ett urgammalt kultur-
landskap som påträffas här och var längs hela nordvästra Europas kuster. 
Förr användes de för bete, slåtter och tångtäkt. Idag används de enbart som 
betesmarker. De västsvenska strandängarna har sin speciella karaktär, som 
skiljer dem både från Nordsjökustens tidvattenpräglade marskland och från 
Östersjöområdets brackvattenängar. Strandängarna är flacka med ett fin-
kornigt underlag, ibland med ett marskliknande utseende. I skyddade vikar 
övergår strandängen mot havet successivt i grundbottnar (se nedan).
Den växlande fuktigheten och salthalten ger ofta en tydlig zonering av 
vegetationen. Genom nybildning av marskland pågår ständigt nykolonisa-
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tion av växter som stor glasört, revigt saltgräs och saltmålla på strandens 
nedre del. Saltängarna är även i övrigt rik på halofyter, d. v. s. salttåliga eller 
saltkrävande växter t. ex. salttåg, havssälting, gulkämpar, blåsklöver, smal 
käringtand och kustarun. Bland mer sällsynta växter kan nämnas marrisp, 
sumpgentiana och ormtunga. På välbetade strandängar finns ett mycket 
rikt fågelliv med häckfåglar som sydlig kärrsnäppa, tofsvipa, rödbena och 
gulärla. Dessutom är de viktiga rastlokaler för stora mängder vadare, änder, 
gäss m. m.

Marina grundbottnar finns på många ställen utmed kusten i anslutning till 
grunda och skyddade havsvikar med Kungsbackafjorden som det främsta 
exemplet. Bottenvegetationen domineras av bandtång och alger men även 
arter som skruvnating, hårnating och hårsärv förekommer. Bottnarna har 
en hög produktion av växt- och zooplankton, bottendjur, kräftdjur m. m. 
och är viktiga uppväxt- och reproduktionsområden för fisk. Bottnarna 
är tillsammans med angränsande strandängar en viktig näringsbiotop för 
änder, svanar och andra sjöfåglar. Av mycket högt naturvärde är även de s. 
k. utgrunden i Kattegatt, varav norra delen av Fladen ligger i Kungsbacka 
kommun.

Kust- och inlandshedar är typiska för västkusten som en del av den s. k. 
atlantiska heden. Denna hade förr mycket stor utbredning i kusttrakterna 
från norska Vestlandet och söderut till norra Spanien, inbegripande de brit-
tiska öarna. Kusthedarna tillhör det allra äldsta kulturlandskapen i regionen, 
kanske med rötter redan i bronsålderns bondehushållning.

I kusttrakterna finns fortfarande stora arealer öppna och halvöppna hedar 
kvar, men många är på väg att växa igen till skog på grund av ingen eller 
för svag hävd med bete och bränning. Även i inlandet fanns förr stora he-
dområden och den restaurerade Sandsjöbackaheden kan ge en bild av de 
magnifika hedar som fanns på många håll även i nuvarande skogsbygder. 
Vid Äskhults by pågår även restaurering av en större inlandshed. Hedarnas 
djurliv är rikt med t. ex. orre, trädlärka, nattskärra och ett myllrande insekts-
liv. Även floran är rik med arter som kattfot, slåttergubbe, klockgentiana, 
granspira, västkustros och hedfryle.

Ädellövskogarna är den naturtyp som har i särklass flest hotade arter i 
Halland och de kan delas in i många olika skogstyper som var och en har 
sitt speciella växt- och djurliv. En värdefull typ är de ädellövskogar av lite 
rikare typ som oftast har uppkommit genom igenväxning av trädbevuxna 
ängar. Eken är ett karaktärsträd tillsammans med hasseln men ofta ingår 
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även andra lövträd som lind, lönn, alm, ask m. m. Ofta är träden gamla  
och grova, s. k. jätteträd, och många är hålträd och mulmträd som är sär-
skilt värdefulla för exempelvis vedlevande skalbaggar. Kärlväxtfloran är 
ofta mycket rik med arter som buskstjärnblomma, blåsippa, ormbär och 
skogsbingel och här finns ofta många arter landlevande snäckor. På och i 
trädens stammar finns många sällsynta mossor, lavar, svampar och insekter. 
De allra värdefullaste områdena av denna typ är Tjolöholm, Hördalen och 
de frodigare delarna av Särö Västerskog och Nordanskog som alla tillhör 
de främsta exemplen i landet av denna skogstyp.

I sluttningar och på toppen av många bergshöjder finns på tidigare betade 
utmarker en magrare typ av ekskog, bergekskog, som har en mer artfattig 
kärlväxtflora. Ett undantag är dock vissa sydbranter med en särpräglad flora 
med arter som svartbräken, stenbräken, sandlök, brudbröd, blodnäva, back-
glim och bergjohannesört. Äldre bergekskogar har ofta mycket höga natur-
värden med många sällsynta och hotade arter av bl. a. lavar och vedlevande 
insekter. Det allra främsta exemplen på bergekskog med höga naturvärden 
är Börsås vid Rossared och de magrare delarna av Särö Västerskog.

Bokskogen har jämfört med Halland i övrigt en förhållandevis liten ut-
bredning i Kungsbacka kommun, men här finns flera bokskogar med mycket 
höga naturvärden som t. ex. vid Gäddevik, Öxared och utmed Stensjöns 
strand väster om Ålgårda.

Lövsumpskogar med klibbal, björk, ask m. fl. lövträd finns spridda här och 
var i kommunen. Typiska ståndorter finns längs åar, bäckar och sjöstränder 
samt i nederdelen av sluttningar med framträngande markvatten. Bestånden 
är oftast små men har stor biologisk betydelse. Lövsumpskogarna är viktiga 
för fågellivet, t. ex. för mindre hackspett och stjärtmes, och där finns ofta 
en rik kryptogamflora med inslag av hotade arter som alsidenmossa, dun-
mossa, skuggmossa och örlav. Bland kärlväxterna kan nämnas arter som 
dvärghäxört, gullpudra och skärmstarr.

Vattendragen och sjöarna sätter sin prägel på landskapet i många trak-
ter och många områden kalkas för att motverka försurningens negativa 
inverkan på fisk och bottenfauna. Vattenmiljöer är generellt sett värdefulla 
naturmiljöer. De högsta naturvärdena hyser Rolfsån och Lygnern.

Slåtterängarna hade före 1800-talets agrara revolution mycket stor ut-
bredning i våra trakter och de kan grovt delas in i ängar på torrare marker 
(hårdvallsängar) och ängar på blöta marker (sidvallsängar). Ängarna hade 
före slåttern en enorm blomsterprakt med många arter som idag är sällsynta 
eller rentav har försvunnit. Exempel på arter som försvunnit från norra 
Halland är orkideerna brudsporre, honungsblomster, kärrknipprot. I ängs-
markerna finns ofta även en rik marksvampflora och ett rikt insektsliv.
Många äldre slåtterängar har odlats upp till åker eller fått växa igen till löv-
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skog medan andra fortfarande sköts som betade hagmarker där en del av 
det rika växt- och djurlivet kan överleva. Endast ett fåtal traditionellt skötta 
slåtterängar finns numera kvar. I Äskhult pågår restaureringen av en större 
areal ängsmarker med både hårdvalls- och sidvallsängar.

I anslutning till ängarna fanns förr i vissa trakter även hamlade lövträd, 
t.ex. ask, björk, lind, ek eller sälg. Hamlade träd blir ofta betydligt äldre än 
ohamlade träd och blir när de åldras ofta fina hålträd och mulmträd med 
en rik fauna och flora av bland annat lavar och vedinsekter.

Hagmarker finns ofta på äldre inägomarker och har ofta sitt ursprung i äldre 
slåtterängar. Hagarna är framförallt en produkt av 1800- och 1900-talens 
jordbruksomläggningar och förekommer både som öppna och trädbevuxna. 
Under förutsättning att hagmarken inte kvävegödslas kan delar av ängarnas 
rika flora bevaras genom djurens betesgång. Gamla, grova hagmarksekar 
och andra lövträd kan också ha ett särpräglat växt- och djurliv med många 
hotade arter. Även hamlade träd förekommer i vissa hagmarker.

 
Våtmarker  av många olika slag förekommer i norra Halland och de är ofta 
värdefulla för den biologiska mångfalden. Stora arealer våtmarker har torr-
lagts och omvandlats till åker i slättbygden och dalgångarna medan våtmarker 
i skogsbygderna har dikats för att gynna skogsproduktionen. Våtmarkerna 
har generellt sett ett stort värde i landskapet och särskilt värdefulla är t. ex. 
Bolgen-området, Rinnamossen och Store mosse-Käringemossen.
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3.  RIKSINTRESSEN OCH NATUR- 
  SKYDDADE OMRÅDEN

3.1  Riksintressen
Enligt 3 kap 6§ miljöbalken (MB) skall områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Naturvårdsverket och Riksan-
tikvarieämbetet tog den 8 februari 1988 respektive 5 november 1987 beslut 
om vilka områden som skall vara av riksintresse i länet, enligt dåvarande 
naturresurslagens 2 kap. 6§. Den 7 februari 2000 fattade Naturvårdsverket 
beslut om en reviderad lista vad gäller naturvårdens riksintressen, nu enligt 
3 kap 6§ miljöbalken.

Riksintresse Naturvård

Naturvårdens riksintressen redovisas i Länsstyrelsens meddelande 2001:20 
”Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län. 2000-02-07”.

Område      Områdets nr i kap 5
Särö Väster – och Nordanskog   5, 6
Sandsjöbacka     13
Ubbhult     51, 52
Vallda Sandö – Hördalen   14, 17, 18, 19, 20
Kungsbackafjorden m. m.   25, 36, 37, 38, 40, 54,   
       66, 67, 85
Lygnern – Fjärås bräcka   59, 61, 62, 63, 64, 65  
       69, 72
Stora och Lilla Middelgrund m. m.  98
Bolgenområdet     31
Äskhult     71
Lyngmossen     83
Rammsjöhall     79
Kärringemossarna - Store mosse  75

Riksintresse Friluftsliv

Riksintressena för friluftslivet redovisas i Länsstyrelsens meddelande 1988:
18 ”Områden av riksintresse för friluftsliv”.

Område      Områdets nr i kap 5
Särö skärgård – Vallda Sandö   2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 
       19, 20
Sandsjöbacka     13
Lygnern – Rolfsån    53, 57, 59, 61, 62, 63, 64,  
       65, 72
Onsalalandet – Kungsbackafjorden –  24, 25, 29, 30, 36, 37,   
Tjolöholm     38, 39, 40, 66, 67, 85
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Riksintresse Kulturmiljövård

Kulturmiljövårdens riksintressen redovisas i Länsstyrelsens meddelande 
1988:17 ”Områden av riksintresse för kulturminnesvård”.

Område      Områdets nr i kap 5
Särö      5, 6
Vallda kyrkby     21
Kungsbacka innerstad     -
Hjälm – Rossared    48, 53
Onsala Sandö     29
Mönsters lotsplats    38
Nidingens fyrplats    41
Kaptensgårdarna Mårta-    -
gården och Apelhögen
Onsala kyrkby     34
Fjärås bräcka     62, 64, 69
Äskhults by     71
Tjolöholm     67

Se vidare, Kungsbackas kulturmiljövårdsprogram.

3.2  Naturskyddade områden
De olika former av skydd för naturområden som tidigare fanns i natur-
vårdslagen är numera infogade i miljöbalken. Samtidigt med att balken 
infördes gjordes vissa förändringar av begrepp och skyddsformer. Till ex-
empel försvann begreppet ”naturvårdsområde”. Skydd för landskapsbilden 
enligt naturvårdslagen gäller fortfarande enligt den gamla lagstiftningen 
under en övergångsperiod. De nu gällande skyddsformerna framgår av 
tabellen nedan.

Olika former av naturskydd enligt miljöbalken (MB)
• Nationalpark (7 kap 2-3 §§ MB)
• Naturreservat (7 kap 4-8 §§ MB)
• Kulturreservat* (7 kap 9 § MB)
• Naturminne (7 kap 10 § MB)
• Biotopskyddsområde (7 kap 11 § MB)
• Djur- och växtskyddsområde (7 kap 12 § MB)
• Strandskyddsområde (7 kap 13 § MB)
• Särskilt skydds- eller bevarandeområde (Natura 2000) 
   (7 kap 28 § MB)

* Skyddet avser värdefulla kulturpräglade landskap
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I förteckningen nedan anges vilka skyddade områden som finns i Kungs-
backa kommun. För närmare beskrivning av områdena hänvisas till kapitel 
5. Natura 2000-områden beskrivs i avsnitt 3.3.

Naturreservat

Område      Områdets nr i kap 5
Malön      40
Lotsholmarna m fl öar i Kungsbackafjorden 66
Tjolöholm (strandängar)   66
Äskatorp     66
Sandsjöbacka     13
Hördalen     20
Näsbokrok     85
Vallda Sandö     18
Särö Västerskog     5
Fjärås Bräcka     69
Svängehallar-Fjärehals    30
Nidingen     41
Kedholmen      4
Gäddevik     65
Oxhagen     63
Hållsundsudde-Sönnerbergen   38

Naturminnen

Område     
Marrisp, Gottskär

Skydd för landskapsbilden (enligt 19 § f.d. naturvårdslagen)

Område      Områdets nr i kap 5
Hamra      19
Område runt Stensjön    53
Område vid Låddholmsviken   17
Område vid St Hornsjön   97

Djurskyddsområden

Område      Områdets nr i kap 5
Valaberg     95
Jyden, Svartsbräckorna, Svarten   2
Tranebräckorna    22
Kungen     22
Rön      23
Yttre och inre Halseskär samt Långskär 36
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Biotopskyddsområden

För vissa mindre mark- och vattenområden gäller biotopskydd enligt 7 kap 
11 § miljöbalken. I jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd för vissa 
småbiotoper såsom alléer, åkerholmar, stenmurar, småvatten, öppna diken 
m. m. Länsstyrelsen har dessutom möjlighet att besluta om biotopskydd för 
vissa områden i jordbruksmark om dessa har höga naturvärden. Det kan 
t ex gälla naturbetesmarker eller rikkärr. I skogsmark har skogsvårdsstyrelsen 
på motsvarande sätt möjlighet att besluta om biotopskydd för vissa skogs-
miljöer med höga naturvärden. I Kungsbacka kommun finns fyra stycken 
mindre biotopskyddsområden beslutade av skogsvårdsstyrelsen.

Område      Områdets nr i kap 5
Fyra mindre områden med urskogsartad 56 
barrskog vid Stensmossen söder om Ubbhult

Strandskyddsområden

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Skyddet omfat-
tar normalt 100 meter från strandlinjen. Vid kusten i Kungsbacka kommun 
och vid Lygnern är strandskyddet utvidgat till 300 meter. Vid Sundsjön och 
Stensjön gäller utvidgat strandskydd om 200 meter.

3.3  Natura 2000
Naturområden i Halland som regeringen hittills godkänt för EU:s ekolo-
giska nätverk Natura 2000 redovisas i Länsstyrelsens meddelande 2002:01 
”Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands län 2002”. I denna 
rapport ges också en beskrivning av bakgrund, beslutsgång, rättsligt skydd 
m. m. när det gäller Natura 2000 och de båda direktiv som nätverket bygger 
på. Områden som godkänts med stöd av fågeldirektivet benämns SPA-om-
råden och områden som godkänts med stöd av art- och habitatdirektivet 
benämns pSCI-områden.

Nedan anges förekommande Natura 2000-områden i Kungsbacka kommun. 
Berörda naturtyper enligt art- och habitatdirektivet framgår av bilaga 1.

Område                Områdets nr i kap 5
Gäddevik      65
Hördalen          20
Kungsbackafjorden         66, 85
Nidingen              41
Oxhagen            63
Rossared            53
Sandsjöbacka            13
Svängehallar-Fjärehals    30
Särö Västerskog             5
Vallda Sandö            18
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4. REDOVISNING

4.1  Text
Textdelen till varje område tar upp rubrikerna Naturvärde, Klass, Om-
fattning, Kommundel, Areal, Beskrivning, Bedömning, Referenser och i 
förekommande fall Befintligt skydd. Naturvärdesbedömning och klassning 
diskuteras för sig längre fram i detta kapitel. Kommunen är indelad i åtta 
stycken kommundelar vilka framgår av översiktskartan på sid 23. Beskriv-
ningen varierar med typ av objekt. Redan skyddade områden (naturreservat 
m m) har dock vanligen fått kortare beskrivningar, med hänvisning till 
referenser var mer fakta finns att tillgå. För vissa områden finns uppgifter 
om beteshävd. Aktualiteten på dessa uppgifter varierar dock, varför reserva-
tion måste lämnas för att hävden kan ha förändrats sedan fältinventering/
fältkontroll gjordes.

Bedömningen innefattar ett sammanfattande omdöme om de beskrivna 
naturvärdena. Som regel lämnas också synpunkter på under vilka förutsätt-
ningar naturvärdena kan bestå. Synpunkterna bör uppfattas som rekom-
mendationer.

Under ”Befintligt skydd” anges naturreservat (7 kap 4-8 §§ miljöbalken), 
naturminnen (MB 7:10), biotopskydd beslutade av Skogsvårdsstyrelsen 
(MB 7:11), djurskyddsområden (MB 7:12) och skydd för landskapsbilden 
(19 § f.d. naturvårdslagen). Dessutom kan strandskydd (MB 7:13), generellt 
biotopskydd i jordbruksmark (MB 7:11) och Natura 2000-områden (MB  
7:28) finnas, men detta har inte angivits särskilt. I det fall området berörs 
av Natura 2000 beskrivs dock detta i huvudtexten för objektet.

Beträffande områden som är gemensamma över läns- eller kommungräns 
har endast den del som ligger inom Kungsbacka kommun beskrivits. An-
gränsande del har dock betydelse för naturvärde och klassning. 

4.2  Karta
Samtliga objekt har digitaliserats. För länsstyrelsens tidigare förslag till na-
turvårdsplan finns äldre, lite grövre digitaliseringar och dessa har använts 
så långt det varit möjligt. Endast för nya objekt och ändringar av gränsen 
för kvarstående objekt har nya, mer noggranna digitaliseringar gjorts.

Till handlingen finns även en kompletterande kartbilaga i A2-format.
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4.3  Bedömningsgrunder
Utgångspunkten vid bedömningen av naturvärdet har varit de grundfak-
torer, som redovisas i Naturvårdsverkets råd och anvisningar vid översiktlig 
naturinventering och naturvårdsplanering (SNV 1975:1).

Grundfaktorer för bedömning av vetenskapligt och kulturellt värde är föl-
jande: raritet, representativitet, betydelse som genbank, orördhet, mångsi-
dighet, funktion, förutsättningar för bibehållande av värde, forskningsinsats 
och utnyttjande som studieobjekt.

Grundfaktorer för bedömning av friluftsvärde är: förutsättningar för positiva 
känslomässiga upplevelser, fysiska förutsättningar för friluftsverksamheter, 
ekologiska förutsättningar för friluftsverksamheter, mångsidighet, storlek, 
förutsättningar för bibehållande av värde, tillgänglighet, framkomlighet, 
frihet från störningar, frånvaro av restriktioner samt etablerad frilufts-
verksamhet.

Vid bedömningen av landskapsbilden har strävan varit att tillämpa både en 
analys - bedömning av landskapselementen, och en syntes - bedömning av 
helhetskaraktären. Hänsyn har tagits till landskapets skala, rumsliga förhål-
landen och betydelse ”på platsen” och ”på avstånd”.

4.4  Naturvärde
För varje område preciseras naturvärdena. Det eller de ämnesområden som 
motiverar naturvärdena anges i kodad form (se tabell till vänster).

Naturvärdena har för varje område rangordnats så att det främsta natur-
värdet placerats först. G, B, Z betyder således att det starkaste naturvärdet 
är geologiskt och det svagaste zoologiskt. I vissa fall har rangordningen 
varit svår att genomföra och skulle då lika gärna ha kunnat se annorlunda 
ut t. ex. då flera av naturvärdena varit jämnstarka.

Ett samlat omdöme om områdets naturvärden har formulerats under 
rubriken Bedömning.

4.5  Klassning
För att särskilja styrkan av naturvårdens intressen för olika områden, har 
dessa delats upp i tre klasser.

Klass I   särskilt höga naturvärden

Klass II  mycket höga naturvärden

Klass III  höga naturvärden

B  - Botanik

Z  - Zoologi

G - Geologi

H  - Hydrologi

K  - Kultur- och 

    odlingslandskap

L - Landskapsbild

F - Friluftsliv



24

Kungsbacka naturvårdsplan

För att klassningen ska bli korrekt krävs att den görs gemensamt för en 
större region. Klassningen får därför betraktas som preliminär i avvaktan 
på att en naturvårdsplan färdigställs för hela länet.

Klass I ska inte förväxlas med begreppet riksintresse. Naturvårdsplanen 
innehåller fler objekt i klass I än de områden som är av riksintresse för na-
turvård och friluftsliv. De riksintressanta områdena är ett urval av sådana 
objekt. Delar av riksintressena kan dock ha fått en lägre klassning eller helt 
saknas i programmet. 

Klassningen ska inte heller jämställas med de klassificeringar som gjorts 
i urskogsinventeringen 1980, våtmarksinventeringen 1985 eller ängs- och 
hagmarksinventeringen 1990. Dessa är kategoriinventeringar med preci-
serade urvalskriterier. I naturvårdsplanen beskrivs däremot oftast områden 
där flera eller många kategorier av natur förekommer. Därefter sammanvägs 
värdena hos dessa till en gemensam värdeklass.

4.6  Referenser
Det finns ett omfattande underlag av naturinventeringar och annat natur-
vårdsmaterial i regionen sedan mer än trettio år tillbaka. Material finns såväl 
hos myndigheter som Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och kommunen 
som hos ideella föreningar som Göteborgs Ornitologiska Förening och 
Naturskyddsföreningen. För varje beskrivet område i kapitel 5 i natur-
vårdsplanen har de viktigaste använda referenserna angivits. Beträffande 
referensen ”Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering” skall nämnas 
att detta syftar på de inventeringar av mindre skogsmiljöer med höga natur-
värden som Skogsvårdsstyrelsen utfört. Nyckelbiotopernas lägen framgår 
på skogsvårdsorganisationens hemsida ”www.karta.svo.se”. Ytterligare 
information om nyckelbiotoper och andra skogsmiljöer med naturvärden 
kan rekvireras från Skogsvårdsstyrelsen.

4.7  Sammandrag
Inom Kungsbacka kommun har 98 områden med särskilt värdefull natur 
avgränsats och beskrivits. Dessa fördelar sig på naturvärdesklasser på föl-
jande sätt. Ett område kan ha olika klasser i olika delar varför totalsumman 
överstiger 98.

Klass I     49 områden
Klass II    28 områden
Klass III    29 områden
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5. OMRÅDEN I NATURVÅRDS-  
  PLANEN

1.

2.

3.

4.

5.

8.

7.6.

98
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I detta kapitel beskrivs de enskilda områdena i naturvårdsplanen. Område-
nas geografiska läge i Kungsbacka kommun framgår av översiktskartan på 
vidstående sida. En förteckning av områdena finns nedan och denna följs 
av utförligare beskrivningar av respektive område.

Nr Namn Naturvärde Klass A r e a l  ( h a )   
  
1  Kungsbackaån Z II 
2  Jyden, Svartsbräkorna Z I 66 
  och Svarten  
3  Särö skärgård FBZL I 3708
4  Kedholmen FLB I 19
5  Särö Västerskog BZFL I 56
6  Särö Nordanskog BZLF I 22
7  Malevik ZBL III 58
8  Kyviksbäcken Z III 
9  Kullavik-Hålan FBL II 69
10  Veån/Skörvallabäcken Z III  
11  Sannå-Dala B II 52
12  Boleberget LFB III 522
13  Sandsjöbacka BGZFKL I 1791
14  Stallviken ZBHL I 138
15  Stockaåns dalgång LBG II 486
16  Stockaån Z III 
17  Låddholmsviken ZBHKL I 89
18  Vallda Sandö BZGFL I 338
19  Hamra LBZF II 110
20  Hördalen BZFL I 30
21  Vallda GLBZ III 239
22  Tranebräkorna och Kungen Z  I  68
23  Rön Z  I  70
24  Snäckan ZL  I  51
25  Västra Hagen-Lerkil LKFBZ  I  688
26  Storemosse Vallda BZ  III  111
27  Stenkällsmossen BZK  III  7
28  Hylterösbergen FL  III  434
29  Onsala Sandö BZLK  I  158
30  Svängehallar-Fjärehals BZKLF  I  292
31  Bolgen BZKLH  I  84
32  Hästared-Bränna KBL  III 44  
33  Iserås-Underliden BGKLF  II  158
  Store Rammsjö 
34  Onsala FLKBG  II  47
35  Knapabäcken Z  III 
36  Yttre och Inre Halseskär Z I  66
  samt Långskär   

Teckenförklaring
B  Botanik
Z  Zoologi
G  Geologi
H  Hydrologi
K  Kultur- och 
   odlingslandskap
L  Landskapsbild
F  Friluftsliv

Klass I särskilt höga 
  naturvärden
Klass II mycket höga 
  naturvärden
Klass III höga 
   naturvärden
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Nr Namn Naturvärde Klass Areal (ha) 

37  Råö-Lunnö LKGBZ  I  434
38  Hållsundsudde-Sönnerbergen LKGBZF  I  1865
39  Dragskilen LHZB  III  37
40  Malön GBZKLF  I  107
41  Nidingen BZGKL  I  725
42  Gröninge LK  III  112
43  Kockabäckens dalgång BZKL  II  28
44  Skårbybergen BZFL  I  316
45  Svartemosse ZBKF  II  15
46  Höglanda KLB  III  9
47  Gåsevadholm LKB  III  73
48  Göteborgsmoränen GLF  I, II, III 454
  Fjäräs – länsgränsen 
49  Ryareds åsar B  III  9
50  Salvebo-Sjöbo B  II  33
51  Rinnamossen BGHL  II  117
52  Ubbhult GL  I  146
53  Område kring Stensjön LKBF  I  826
54  Rolfsån ZF  I, II
55  Fixsjön LBFK  II  182
56  Stensmossen BZH  II  142
57  Ålgårda BZLK  II  50
58  Sundstorpsån Z  III 
59  Sundstorpsåns dalgång LK  III  480
60  Hammargård B  II  10
61  Fagared – Annabo KLBZF  II  187
62  Lygnern LFBHZ  I, II  2611
63  Fågelsång – Dagsnäs BZGLF  I  50
64  Borgudden BFL  I  75
65  Gäddevik BZLF  I  37
66  Kungsbackafjorden BZGHLFK  I  5 432
67  Tjolöholm BZKFL  I  362
68  Duvehed BZL  I  92
69  Fjärås bräcka GKLFB  I  162
70  Torpaån Z  III  
71  Äskhult KLFBG  I, III  197
72  Öxared BZLK  I  157
73  Gränshult BKL  II  46
74  Jyta sköra G  III  1
75  Store mosse-Iglasjön BHL  I  453
76  Göteborgsmoränen GL III 127
  Tom-Gällinge  
77  Göteborgsmoränen GL II 142
  Gällinge-Håfors 
78  Stockared KGBL III 88
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Nr Namn Naturvärde Klass A r e a l  ( h a )   
   
79  Rammsjöhall BZKL I 58
80  Barrskog kring BZL I 171
  Store Rammsjö
81  Hälleviks damm BZH I 36
82  Förlanda GLB II 266
83  Lyngmossen GHLB II 83
84  Litserhult KLB III 50
85  Näsbokrok-Ölmanäshalvön BZGLF I, II 195
86  Storemosse Åsa BZ I 28
87  Landabukten ZBLF III 112
88  Lundaån Z III  
89  Löftaåns mynning BZLF II 50
90  Löftaån ZF I, II  
91  Almedal BZL I 11
92  Löftaåns dalgång LGBZK I, II 980
93  Mölnekulla BZKL I 31
94  Älgaremossen HL III 49
95  Valaberg ZL I 7
96  Göteborgsmoränen GL III 47
  Lia-Glamsjö   
97  Område vid Stora Hornsjön LFBG II 914
98  Fladen ZBGF I  
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KUNGSBACKAÅN

Naturvärde: Z, Klass II.                                                                        

Omfattning: Kungsbackaån med biflödena Hallabäcken och Lillån.

Kommundel: 1 Kungsbacka och 8 Älvsåker.

Beskrivning  

Kungsbackaån och Lillån är reproduktionsområden för lax och havsöring. 
Havsöring förekommer även i Hallabäcken. I vattensystemet finns även 
bl. a. elritsa och nejonöga. Vid Alafors har även konstaterats en värdefull 
bottenfauna. Vattensystemet ingår i kalkningsprojekt.

Bedömning  

Kungsbackaån med biflöden har ett stort zoologiskt intresse som repro-
duktionsområde för lax havsöring och med en värdefull bottenfauna.

God vattenkvalitet bibehålles genom bl. a. fortsatt kalkning. Vattenföringen 
i ån måste hållas tillfredsställande under lågvattenperioden. Ån kan påverkas 
negativt av t. ex. avloppsutsläpp, vattenreglering samt grävnings- eller rens-
ningarbeten. Biotopförbättrande åtgärder bör stödjas.

Referenser:

• Fritz, Ö. 1997. Skyddsvärd bottenfauna i rinnande vatten. Underlag  
 till regional miljöövervakning i Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands  
 län. Meddelande 1997:2.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
• Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.

1
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Skala 1:80000. Svinholmen 1:1 m.fl.

Hallabäcken

Kungsbackaån

Lillån

Kommungräns
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JYDEN,  SVARTSBRÄKORNA  OCH  SVARTEN

Naturvärde: Z, Klass I.

Omfattning: Jyden, Svartsbräkorna och Svarten söder om Risö i 
skärgården utanför Särö.

Kommundel: 2 Släp.

Befintligt skydd: Djurskyddsområde (sälskyddsområde). Enligt 
skyddsbestämmelserna är det förbjudet att:

a - landa vid eller beträda holmar och skär under tiden 15 maj-15 juli samt 
att

b - under samma tid uppehålla sig i vattenområde:  inom 200 m 
från strand till fredade holmar och skär. Gäller ej yrkesfiskare under 
yrkesutövning.

Areal: 66 ha.

Beskrivning

Området utgör en viktig alternativ reproduktionsplats för säl vid sämre 
väderleksbetingelser. Sälskyddsområdet tillkom så sent som 1991. Tidigare 
har skären varit starkt utsatta för störningar från det båtburna friluftslivet. 
Området har nu goda förutsättningar att fungera som en viktig tillflyktsort 
för säl och för att hysa ett rikt fågelliv. Vid inventering utförd 1970 (inbe-
gripande även Möareholmen, se objekt 3 Särö skärgård) häckade gråtrut, 
havstrut, silltrut, strandskata, tobisgrissla, skärpiplärka och stenskvätta.

Området ingår till stor del i ett riksintresse för friluftslivet, nr FN1 Särö 
skärgård-Vallda Sandö.

Bedömning

Viktig uppehållsplats för säl, värdefullt fågelliv. Syftet med sälskyddsområdet 
är att undvika störningar på sälarna.

Referenser  

• Länsstyrelsens beslut om nytt sälskydd inom Kungsbacka och Var-  
 bergs kommuner, 1991-03-12.
• Pehrsson, O. och Unger, U.  1970.  Inventeringar av häckande,  
 rastande och övervintrande sjöfågel, vadare m fl utmed Hallands- 
 kusten (opubl).
• Göteborgs Ornitologiska Förening 1993. Skyddsvärda fågellokaler i 
 Göteborgstrakten.

2
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Skala 1:40000. Jyden, Svartsbräkorna och Svarten.
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SÄRÖ  SKÄRGÅRD
 
Naturvärde: FBZL, Klass I.                                                                 

Omfattning: Skärgård och kustlandskap mellan Lerkil och länsgränsen.

Kommundel: 2 Släp.

Areal: 3 708 ha.

Beskrivning 

I området finns länets nordligaste skärgård, som norrut övergår i Göte-
borgs södra skärgård. Öarna är främst koncentrerade till en arkipelag vid 
länsgränsen norr om Kullavik samt en ögrupp nordväst om Särö (Risö m 
fl). Vegetation och djurliv är ofullständigt kända, men från Risö har rap-
porterats förekomst av engelsk fetknopp och från Lilla Kråkholmen utanför 
Låddholmsviken förekomst av strandvallmo. Ett skär mellan Kråkholmarna 
och Rödskären har ett värdefullt fågelliv, liksom Möareholmen med stora 
Tråget väster om Särö. Vid Skörvallaviken finns grunda vattenområden 
samt strandäng med rikt fågelliv.

Området utgör merparten av riksintresset för friluftsliv nr FN1 Särö skär-
gård-Vallda Sandö. Båtsport, bad och fritidsfiske är några attraktiva akti-
viteter. Enligt en inventering 1981 fanns hälften av kommunens fritidsbåtar 
inom detta område. Kommunala badplatser finns vid Sältetången, Bukärr, 
Vallda Sandö och Lerkil. Därtill finns ett tiotal andra badplatser som sköts 
i privat regi t ex genom vägföreningarna.

Bedömning 

Halvön Särö utgör turistiskt centrum invid detta kustavsnitt med en na-
turskön skärgård, rik på öar och kobbar med utsökta tillfällen till båtsport, 
fritidsfiske och bad. I området finns också stora botaniska och zoologiska 
värden.

Områdets naturförhållanden är ofullständigt kända. I synnerhet bör skär-
gårdens flora och fauna inventeras. Friluftslivet, fr .a. den ökande båtsporten, 
utövar ett starkt tryck på naturen. Eventuella behov av tillträdesförbud eller 
andra skyddsföreskrifter bör övervägas, t ex för skäret mellan Kråkholmarna 
och Rödskären samt för Möareholmen med Stora Tråget.

Referenser

• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Pehrsson, O. och Unger, U.  1970.  Inventeringar av häckande,  
 rastande och övervintrande sjöfågel, vadare m fl utmed Hallands- 
 kusten (opubl).

3
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Skala 1:50000. Buera 8:27 m.fl
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KEDHOLMEN

Naturvärde: FLB , Klass I.

Omfattning: Kedholmen utanför Särö.

Kommundel: 2 Släp.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: 19 ha.

Beskrivning  

Kedholmen består till största delen av kala klippor, hällmarker och rishedar. 
Utmed strandlinjen finns ett flertal sträckor med sten- och blockstrandsveg-
etation med bl a strandkål, strandkvanne, mållor och backviol. Den övriga 
klippstranden hyser arter som trift, sandlök, strandglim, skörbjuggsört och 
baldersbrå. Trädskikt av främst planterad tall och gran finns dels i den väst-
östliga sänkan som delar ön på mitten, dels i det nordöstra läskyddade om-
rådet. För en utförligare beskrivning av reservatet, se Nielsen, B. 1983.

Kedholmen är välbesökt. Besökare kommer främst från kommunen, men 
ön besöks också ofta av långfärdsseglare.

Reservatet ingår i riksintresset för friluftsliv FN1 Särö skärgård-Vallda 
Sandö.

Bedömning  

”Kedholmen, som är en av de större öarna i Särötrakten, är av stor betydelse 
för det rörliga friluftslivet......Ändamålet med reservatet är främst att säker-
ställa och underlätta tillgängligheten för den besökande allmänheten.” 
(citat från reservatbeslutet).

Referenser 

• Länsstyrelsens förordnande om naturreservat, 1980-11-28.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Nielsen, B.  1983. Botanisk inventering av Kedholmen (opubl).

4
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Skala 1:5000. Keholmen 1:482.
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SÄRÖ  VÄSTERSKOG

Naturvärde: BZFL, Klass I.

Omfattning: Särö Västerskog.

Kommundel: 2 Släp.

Befintligt skydd: Naturreservat. 

Areal: 56 ha.

Beskrivning 

Särö Västerskog ligger på den yttersta spetsen av en urbergshalvö i den 
nordhalländska skärgården. Bergshöjder som når 20- 30 m ö h omväxlar 
med dalsänkor inom området. Berggrunden består av gnejs, med inslag av 
granit och grönsten framför allt i söder. Höjdpartierna är kala eller täckta 
av ett tunt jordlager. I sänkorna finns svallad morän och lersediment. Mot 
havet dominerar blockstränder, men även avsnitt med klippstränder och 
sandstränder förekommer.

Särö Västerskog är ett av få områden utefter den svenska västkusten med 
en lång skoglig kontinuitet. Området har sannolikt burit skog alltsedan vårt 
land blev beskogat efter den senaste nedisningen. Skogen är i större delen 
av området tydligt treskiktad. Överst finns glest med drygt 200 år gamla 
tallöverståndare omväxlande med gamla vidkroniga ekar. Under detta finns 
en tät skog av smalstammiga, 10 meter höga ekar (främst vinterek) med 
inslag av rönn och idegran som ett andra trädskikt. I det vanligen välut-
bildade buskskiktet finns bl a ek, rönn, hägg, brakved, vildapel och kaprifol. 
På höjdpartierna finns hällmarkstallskog med glest stående gamla, knotiga 
tallar. Artfattig hedvegetation dominerar fältskiktet i området. På några stäl-
len, t ex i barrlindkärret, finns en mer näringskrävande vegetation med arter 
såsom benved, skogstry, liguster, blåsippa, tandrot och buskstjärnblomma. 
Här finns även rikligt med idegran. Mot havet finns vindpinade skogsbryn 
av främst vinterek och på stranden växer bl a strandkål, hampflockel, 
strandmalört och strandmolke.

Växt- och djurlivet är mycket rikt med ett stort antal sällsynta och rödlistade 
arter. Kryptogamfloran är rik i området, som är väl känt bland mykologer 
för rikedomen på vedsvampar och de gamla ekarna  som har en rik lavflora. 
Området är vidare av ornitologiskt intresse med exempelvis hägerkolonier 
samt täta bestånd av skogsduva, hackspettar och andra hålbyggare. Även 
insektslivet är rikt. Totalt har mer än 70 nationellt rödlistade arter noterats 
i området under senare tid.

Friluftslivet är omfattande i området som genomkorsas av ett flertal stigar. 
(Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18).

5
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Skala 1:5000. Särö 1:273 m.fl.
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Eftersom skogsbruk inte bedrivits i området under lång tid har reservatet 
en påfallande urskogsartad prägel. Inslaget av död ved är stort med torrträd, 
högstubbar, lågor m m.

Naturreservatet utgör ett område av riksintresse för naturvården, nr NN1 
Särö Västerskog, respektive friluftslivet, nr FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö, 
samt kulturmiljövården, nr KN1 Särö. Det har även av regeringen godkänts 
som Natura 2000-område (pSCI) och ingår i förslag till nytt program för 
kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.

Bedömning

Särö Västerskog tillhör de få kvarvarande kustskogarna av ursprunglig ka-
raktär på västkusten och är ett av de allra mest värdefulla och skyddsvärda 
ekskogsområdena i landet. ”Ändamålet med naturreservatet skall vara att be-
vara dess karaktär av ursprunglig kustblandskog” (citat från reservatbeslutet). 
Området har stora botaniska värden och är internationellt känt för den artrika 
kryptogamfloran, fr a vedsvampar och lavar. Idegranen har här sin troligen 
rikligaste förekomst i landet. Dessutom hyser området zoologiska värden och 
är av stor betydelse för friluftslivet.
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Referenser
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SÄRÖ  NORDANSKOG

Naturvärde: BZLF, Klass I.

Omfattning: Särö Nordanskog.

Kommundel: 2 Släp.

Areal: 22 ha.

Beskrivning

Särö Nordanskog ligger på Säröhalvön strax innanför Särö Västerskog. 
Nordanskogen växer på ett litet berg som har ganska branta sluttningar. 
Bergets högsta punkt når 50 m ö h. 

Nordanskog är en kustskog av samma karaktär som Västerskog. Skogshis-
toriken är densamma, skogen är ursprunglig med sannolikt obruten kon-
tinuitet. Träden utgörs främst av tall och ek men med inslag av lind, bok 
och andra lövträd. Många ekar är mycket gamla och grova. Även många 
tallar har uppnått hög ålder. I området finns också självföryngrande idegran. 
Denna växer i ett kärr invid en ravin/sydsluttning, som i övrigt har en rik 
flora med bl a sårläka, lundslok och buskstjärnblomma. På nordsluttningen 
växer också linnéa.

Skogen är orörd och med urskogsartad prägel. I beståndet finns gott om 
gamla träd, döda och försvagade träd samt lågor av olika ålder. Dessa utgör 
underlag för en rik lav-, moss- och svampflora med ett stort antal sällsynta 
och rödlistade arter framförallt på gamla ekar.

Nordanskog ingår i riksintresse för naturvården NN1 Särö Västerskog,  
riksintresse för friluftslivet FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö samt riksin-
tresse för kulturmiljövården KN1 Särö. Området ingår även i förslag till 
nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.

Bedömning 

Särö Nordanskog tillhör, i likhet med Västerskog, de få kvarvarande kustsko-
garna av ursprunglig karaktär på västkusten och har därför ett mycket högt 
bevarandevärde. Området har stora botaniska värden inte minst till följd av 
ädellövträdens höga ålder och den långa skogliga kontinuiteten. Dessutom 
hyser området zoologiska värden och är av betydelse för friluftslivet och 
landskapsbilden. I området har 25 nationellt rödlistade arter noterats.

Inget skogsbruk, parkskötsel  eller andra ingrepp kan tolereras i detta om-
råde. Friröjning bör ske kring äldre hagmarksekar medan skogen i övrigt 
bör lämnas för fri utveckling.
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Skala 1:5000. Särö 1:379.  

Referenser 

• Fritz, Ö. 2000. Bark-och vedlevande lavar i Väster- och Nordanskog  
 på Särö i norra Halland. Lännstyrelsens meddelande nr 2000:2.
• Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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MALEVIK

Naturvärde: ZBL, Klass III.

Omfattning: Maleviksviken utanför Malevik.

Kommundel: 2 Släp.

Areal: 58 ha.

Beskrivning

Maleviksviken är en långgrund havsvik. Viken kantas i sin inre del av 
strandängar. I norr betas strandängen fortfarande. Betesgynnade arter som 
blåsklöver, gulkämpar, saltmålla, havssälting och trift förekommer rikligt. 
Styv glasört växer i skonorna. Söder om Röberget har betet upphört och 
vassar av havssäv och bladvass breder ut sig. Röberget utgörs av kala hällar. 
Vid en inventering 1970 häckade strandskata, tofsvipa, större strandpipare, 
rödbena och sydlig kärrsnäppa på strandängarna.

Ute i viken finns grundbottnar med hög produktion av växt- och 
zooplankton samt smådjur. Bottnarna utgör reproduktionsområde för 
fisk och näringsbiotop för vadare och sjöfågel.

Objektet ingår i riksintresset för friluftsliv nr FN1 Särö skärgård-Vallda 
Sandö.

Bedömning  

Marint grundbottenområde, viktigt ur näringsbiologisk synpunkt för olika 
fisk- och fågelarter. Delvis betade strandängar av betydelse för fågellivet. 
Värdefull landskapsbild.

Anläggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare, 
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. Fortsatt bete på 
strandängen i norr, i söder bör betet återupptas. Fågelfaunan bör inven-
teras. 

Referenser

• Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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Skala 1:5000. Malevik 2:1 m.fl.
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KYVIKSBÄCKEN

Naturvärde: Z, Klass III.                                                                         

Omfattning: Kyviksbäcken.

Kommundel: 2 Släp.

Beskrivning 

I Kyviksbäcken finns reproduktionsområden för havsöring. Bäcken är 
kulverterad genom centrala delen av Kullaviks samhälle.

Bedömning 

Kyviksbäcken har ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för 
havsöring.

God vattenkvalitet bibehålles. Vattenföringen i bäcken måste hållas tillfreds-
ställande under lågvattenperioden. Bäcken kan också påverkas negativt av 
avloppsutsläpp, vattenreglering samt grävnings- eller rensningarbeten.

Referenser

• Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
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Skala 1:10000. Kyvik 3:212 m.fl
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KULLAVIK-HÅLAN

Naturvärde: FBL, Klass II.

Omfattning: Ädellövskog öster om Kullavik.

Kommundel: 2 Släp.

Areal: 69 ha.

Beskrivning  

Urbergsområde, bestående av ekskogsklädda bergkullar. Ekskogen är 
välvuxen i dalsänkorna, där också markvegetationen är ängsartad med 
på våren vidsträckta vitsippsmattor. Blåsippa förekommer. Några bäckar 
rinner genom området och skänker ytterligare frodighet åt vegetationen. I 
buskskiktet förekommer främst hassel och kaprifol. Inslag finns av andra 
ädla lövträd, fr a bok och ask, och av idegran. Uppåt bergsidorna blir ek-
skogen allt magrare och mer kortvuxen. Överst återfinns hällmarker med 
en. På äldre ekar finns en rik kryptogamflora med rödlistade arter som 
orangepudrad klotterlav, mussellav och blekticka. Även fågellivet är rikt 
med skogsduva, stenknäck mm.

Området är tätortsnära, välfrekventerat och genomkorsas av stigar.

Bedömning 

Ädellövskogsområde med botaniska och zoologiska värden samt av stor 
betydelse för friluftslivet.

Området bör skötas med stor hänsyn till naturvård och friluftsliv.

Referenser

• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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Skala 1:5000. Hålan 1:4 m.fl.
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VEÅN/SKÖRVALLABÄCKEN

Naturvärde: Z, Klass III.

Omfattning: Veån/Skörvallabäcken från Skörvallaviken till Hagryd-Dala.

Kommundel: 2 Släp.

Beskrivning

Veån, som också kallas Skörvallabäcken, är ett reproduktionsområde för 
havsöring. Dammen vid sågverket i Hagryd-Dala är ett hinder för fiskens 
vandring.

Bedömning

Veån har ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för havsöring.

Vattendraget bör skyddas mot åtgärder som kan skada öringens reproduk-
tion, t. ex. rensning, kulvertering, reglering, avverkning av strandskog m.m. 
Biotopförbättrande åtgärder bör stödjas.

Referenser

• Fritz, Ö. 1997. Skyddsvärd bottenfauna i rinnande vatten. Underlag  
 till regional miljöövervakning i Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands  
 län. Meddelande 1997:2.
• Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
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Skala 1:15000. Skörvalla 1:13 m.fl.
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SANNÅ-DALA

Naturvärde: B, Klass II.

Omfattning: Bergsområde vid Sannå-Dala, väster om Sandsjöbacka 
naturreservat.

Kommundel: 2 Släp.

Areal: 52 ha.

Beskrivning  

Bergsområde med ekskogsklädda sluttningar och flerstädes en fin lundflora 
med bl. a lundlosta, blåsippa, ormbär, murgröna, skogsbingel och busk-
stjärnblomma. Vid bergfoten finns källflöden med en rik kryptogamflora 
som rävsvansmossa. Bitvis ingår även ask, al, lönn, klibbal fågelbär m. m. 
och här finns även en hel del död ved och äldre lövträd. I de övre delarna 
finns öppna hällmarker med en och tall och vida utblickar. Här förekommer 
även en del berg- och blockbranter och i sydvästra delen finns en medelstor 
sprickgrotta.

Bedömning

Värdefullt lövskogs- och bergsområde med ett rikt växt- och djurliv.

Referenser

• Bengtsson, L.  1987.  Grottor i Hallands län. Länsstyrelsens 
 meddelande nr 1988:5.
• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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Skala 1:5000. Bukärr 1:5 m:fl.
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BOLEBERGET

Naturvärde: LFB, Klass III.                                                                           

Omfattning: Boleberget, ett urbergsområde mellan Särövägen och 
Sandsjöbackareservatet.

Kommundel: 2 Släp.

Areal: 522 ha.

Beskrivning 

En i landskapet mycket markant urbergsklack av s k Askimsgranit. De ställvis 
branta moränsluttningarna utefter formationens sidor är i stor utsträckning 
bevuxna med ekskog och annan lövskog. Vid foten av sluttningarna är 
ekskogen frodig med bl. a. hassel och kaprifol. Högre upp blir ekskogen 
allt lägre och krattigare. I sydost bildar moränen platåer med öppen mark 
och natursköna inägor. Urbergsplatån består till största delen av igenvuxen 
hällmarksljunghed bestående av tall, björk och en. På toppen ligger också 
en liten tjärn, Örnamysten, omgiven av tallskog. 

Vid Brunndal finns en vacker dalgång med välbetade marker omgivna av 
sluttningar med ekskog och lövblandskog. Sydväst om Brunndal har noterats 
en ovanligt rik förekomst av blåsippa.

Bedömning  

Ett bergsområde med fr a betydelse för landskapsbild och friluftsliv.
Lövskogen i sluttningarna bör bevaras.

Referenser

• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

12



55

Kungsbacka naturvårdsplan

Skala 1:5000. Gundal 2:1 m.fl.
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SANDSJÖBACKA

Naturvärde: BGZFKL, Klass I.

Omfattning: Sandsjöbacka. Området fortsätter in i Göteborgs- och Bohus 
län.

Kommundel: 2 Släp, 3 Vallda och 8 Älvsåker.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: 1791 ha.

Beskrivning 

Den i länet belägna delen av Sandsjöbackaområdet utgörs naturgeografiskt 
av en större höjdplatå i det nordhalländska sprickdalslandskapet. Höjd-
platån är genombruten av mindre sprickdalar. Berggrunden består främst 
av graniter. Gnejser och grönstenar förekommer också. Mer eller mindre 
kala hällmarker dominerar och de lösa avlagringarna har liten utbredning 
i området. Leravlagringar finns i de större dalgångarna. I nordost finns ett 
större moränområde med den i landskapet mycket framträdande Sandsjö-
backadrumlinen. Ett femtontal sjöar finns i området. De flesta är oligotrofa 
hällmarkssjöar med klart vatten. Den största sjön, Sandsjön, ligger delvis 
på lersediment och har eutrofa drag. 

Sandsjöbacka är ett representativt avsnitt av det nordhalländska hedland-
skapet präglat av bete och ljungbränning. Hävden har dock successivt upp-
hört under 1900-talet. Höjdpartierna utgörs främst av hällmarksljunghedar 
som i varierande grad växer igen med fr a tall, ek, björk och en. I mindre 
svackor finns fukthedar och fattigkärr. Ljungheden på Sandsjöbackadrum-
linen är den enda större ljungheden i området som betas för närvarande 
och ljungbränningen har återupptagits. Sluten tallskog, björkskog och ber-
gekskog samt planterad granskog finns främst i anslutning till dalgångarna. 
I de större dalgångarna finns åker- och betesmarker.

Vegetationen domineras av artfattiga hedsamhällen med stort inslag av 
västliga arter såsom hönsbär, pors, klockljung och myrlilja. Mindre områden 
med en mer artrik ängsvegetation finns bl a vid Grönabur och Sandsjön. 
Djurlivet är relativt rikt i området. På de öppna ljunghedarna förekommer 
orre, trädlärka, nattskärra m m. I Sandsjön häckar skäggdopping. Exempel 
på andra häckfåglar är t ex tornfalk och smådopping. På drumlinens brända 
ljunghedar finns en rik insektsfauna med bl.a.den rödlistade jordlöparen 
kullerlöpare.

För en utförligare beskrivning av naturförhållandena, se Friberg och Strand-
berg 1980.

Förutsättningarna för friluftsliv är goda i området som är lättillgängligt via 
vägar och stigar. Reservatet är mycket välbesökt, främst av befolkningen i 
Göteborgsregionen.
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Skala 1:40000. Arendal 3:2 m.fl.
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Reservatet utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv, NN2 Sandsjöbacka 
och FN2 Sandsjöbacka. Sandsjöbacka är ett av regeringen godkänt Natura 
2000-område (SPA/pSCI) och det ingår även i den nationella bevarand-
eplanen för odlingslandskap.

Bedömning 

I reservatbeslutet anges bl. a. ”att Sandsjöbackaområdet som inom Hal-
lands län omfattar ca 1770 ha utgör ett typiskt avsnitt av det västsvenska 
kustlandskapet i norra Halland och Bohuslän, där kala berg omväxlar med 
sprickdalar.” Särskilt värdefulla delar är Sandsjöbackadrumlinen och de 
vidsträckta hällmarksljunghedarna. Landskapsbilden är storslagen.

Referenser

•   Friberg, K och Strandberg,L.  1980.  Skötselplan för Sandsjöbacka 
 naturreservat.
•   Gunnarson, G. och Götmark, F.1998. Jordlöpare (Carabidae) på fyra  
 ljunghedar i Halland - studier av successionsstadier och förslag till 
miljö-  övervakning. Länsstyrelsens meddelande nr 1998:7.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. 
 I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsens förordnande om naturreservat, 1973-12-20.
•   Länsstyrelsen 1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlings-  
 landskapet.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
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STALLVIKEN

Naturvärde: ZBHL, Klass I.

Omfattning: Stallviken mellan Särö och Vallda Sandö.

Kommundel: 2 Släp och 3 Vallda.

Areal: 138 ha.

Beskrivning 

Stallviken är en vidsträckt havsvik mellan halvöarna Särö och Sandö. Viken 
är mycket grund och torrläggs delvis vid lågt vattenstånd. Öarna i viken 
ingår i Vallda Sandö naturreservat (objekt 20). 

Grundbottnarna har en hög produktion av växt- och zooplankton, bot-
tendjur, kräftdjur och mollusker och utgör reproduktionsområde för fisk. 
Dessa djur utgör i sin tur föda för vadare och sjöfågel. Fågellivet är mycket 
rikt. Under vår och höst rastar stora mängder vadare och änder. Under 
sensommaren uppehåller sig ett 100-tal hägrar i viken. Häckfåglar på 
angränsande strandängar (Vallda Sandö naturreservat) hämtar också sin 
näring i viken.

Objektet är en del av riksintresset för naturvård NN4 Vallda Sandö-Hör-
dalen, och för friluftslivet FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö. Området ligger 
inom ett fredningsområde för fisk.

Bedömning 

Marint grundbottenområde, viktigt ur näringsbiologisk synpunkt för olika 
fisk- och fågelarter. Hyser tillsammans med angränsande strandängar ett 
rikt fågelliv. Känslig landskapsbild.

Anläggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare, 
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. 

Referenser

• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
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Skala 1:5000. Vallda 21:5 m.fl.
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STOCKAÅNS  DALGÅNG

Naturvärde: LBG, Klass II.

Omfattning: Stockaåns dalgång med angränsande landskap.

Kommundel: 2 Släp och 3 Vallda.

Areal: 486 ha.

Beskrivning 

Området är en del av ett typiskt sprickdalslandskap som når kusten vid 
Stallviken. Små urbergskullar reser sig ur den i stort sett flacka lerslätten. 
Landskapet kan beskrivas som en skärgård som torrlagts. Genom dalgången 
söker sig Stockaån fram och mynnar i havet vid Stallviken. Själva Stockaåns 
värden beskrivs i område 16. I norr avgränsas området av sluttningarna 
mot Sandsjöbackaplatån. 

Lerslätten är uppodlad och består av åkermark. De flesta av bergen är 
klädda med ekskog, frodig i de nedre delarna och här och var med inslag 
av alm, ask, bok, lind, lönn m m. Högre upp i sluttningarna är lövskogen 
kortvuxen och krattig. Landskapet är mycket naturskönt med omväxlande 
öppen slätt och lövklädda bergkupoler. Brandshultsbergen i väster vid havet 
saknar skog och utgörs av ljung- och enklädda berghällar.

Söder om gränsen till Sandsjöbackareservatet finns ekskogsklädda bergs-
branter. Här växer en intressant flora med bl a trollsmultron och kungs-
mynta. Vid Högås finns i grönstenspåverkade sluttningar en rik sydbergs-
flora med brudbröd, trollsmultron och blodnäva samt i bryn och gles skog 
blåsippa, vätteros och vippärt. 

Vid berget Slusås finns en skalgrusbank med kalkkrävande flora. Här växer 
bl a gullviva, trolldruva, storrams och blåsippa. Området hyser också ett 
stort bestånd av nattviol.

På Riddarekullen nordost om Heden finns ekskog med lundartad flora. Här 
växer bl a blåsippa, gullviva, desmeknopp och smånunneört.

Vid Klev i områdets nordöstra del finns en blockrik rasbrant med lövskog 
av ek, lönn och asp. Floran är intressant med bl a kungsmynta, blodnäva 
och skogslök. Här finns även en rik fauna av landsnäckor som tyder på lång 
skoglig kontinuitet.

Strandängarna väster om Lissgården betas. Betesmarken fortsätter inåt land 
och upp mot bergen. Markens fuktighet är mycket varierad och här finns 
övergångar mellan strandäng, friskäng, fuktäng, fukthed och frisk hed. Flo-
ran i området är mycket artrik. Ett flertal av arterna är kalkgynnade. Blåmålla, 
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ängsstarr, vårtåtel, slankstarr, bågstarr, backtimjan, tätört, vippstarr, ängs-
nycklar, darrgräs, källgräs, rödsäv, hästsvans och rotfibbla har noterats.

Vid Brandshultsviken gränsande till Hördalens naturreservat finns en 
strandäng under igenväxning. 

I en dalgång vid Berget och Järnkättered, invid Sandsjöbackareservatet, 
finns en intressant kvarnmiljö med ursprung från 1800-talet.

Genom området går Säröleden, väg 158.

Området berör riksintresse för naturvård, nr NN4 Vallda Sandö-Hördalen, 
och för friluftsliv, nr FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö.

Bedömning  

Ett för norra Hallands kusttrakter typiskt sprickdalslandskap av stor natur-
skönhet. Strandängarna vid havet har stort botaniskt intresse. Värdefulla 
ädellövskogar med stora botaniska och faunistiska värden.

Åtgärder som kan skada landskapsbilden bör undvikas, t ex plantering 
av barrskog, nya vägar, kraftledningar och bebyggelse. Försiktig skötsel 
av lövskogen. Blockrika bergsbranter lämnas för fri utveckling. Fortsatt 
hävd av betesmarken vid Lissgården, återupptaget bete på strandäng vid 
Brandshultsviken.

Referenser

• Bengtsson L. Grottor i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr  
 1988:5. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
• Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/ landsantikvarien   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
• Kungsbacka kommun  1993. Naturskyddsprogram för Kungsbacka  
 kommun.
• Kuylenstierna, J. 1997. Ekkullar och sydberg i norra Halland. I Georgs 
 son, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 177-182.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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STOCKAÅN

Naturvärde: Z, Klass III.

Omfattning: Stockaån med biflödena Stombäcken och Sandbäcken.

Kommundel: 2 Släp och 3 Vallda.

Beskrivning 

Stockaån med biflödena Stombäcken och Sandbäcken är reproduk-
tionsområden för havsöring. Stockaån är skadad av jordbruksrensningar 
och även påverkad av avloppsvatten från Vallda. Vattensystemet ingår i 
kalkningsprojekt.

Bedömning  

Stockaån har ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för havs-
öring.

God vattenkvalitet bibehålles genom bl a fortsatt kalkning. Vattenföringen 
i ån måste hållas tillfredsställande under lågvattenperioden. Ån kan också 
påverkas negativt av t. ex. avloppsutsläpp, vattenreglering samt grävnings- 
eller rensningarbeten. Biotopförbättrande åtgärder är angelägna.

Referenser

• Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i Hal 
 lands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
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Skala 1:25000. Kyrkobyn 8:1 m.fl
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22. LÅDDHOLMSVIKEN

Naturvärde: ZBHKL, Klass I.                                                               

Omfattning: Låddholmsviken med angränsande landområde i söder.

Kommundel: 3 Vallda.

Befintligt skydd: Skydd för landskapsbilden (del av objektet).

Areal: 89 ha, varav landskapsskyddsområdet 32 ha.

Beskrivning:  

Låddholmviken söder om Vallda Sandö är en grund havsvik omgiven av 
strandängar i öster (ingår i Vallda Sandö naturreservat) och i söder. Den 
grunda havsviken har för marina mjukbottnar typiska växt- och djursam-
hällen med hög produktion. Strandängarnas vegetation överensstämmer 
med den inom Vallda Sandö, se objekt 18. Grundbottnar och strandängar 
hyser ett mycket rikt fågelliv. Exempel på häckfåglar är större strandpipare, 
sydlig kärrsnäppa och rödbena. Under vår och höst rastar stora mängder 
vadare och änder.

Objektet berör område av riksintresse för naturvård nr NN4 Vallda Sandö-
Hördalen, och för friluftsliv nr FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö.

Bedömning  

Marint grundbottenområde, viktigt ur näringsbiologisk synpunkt för olika 
fisk- och fågelarter. Stora zoologiska värden fr a genom det rika fågellivet. 
Av stort vetenskapligt värde genom förekomsten de grunda vikarnas och 
mjuka bottnarnas växt- och djursamhällen. Känslig landskapsbild.

Anläggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare, 
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. Fortsatt bete på 
strandängarna.

Referenser

• Länsstyrelsens förordnande till skydd för landskapsbilden, 1972-03-22.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Gillner, V.  1979.  Vallda Sandö naturreservat - naturinventering samt  
 förslag till skötselåtgärder. SNV PM 675.
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VALLDA  SANDÖ

Naturvärde: BZGFL, Klass I.

Omfattning: Vallda Sandö.

Kommundel: 3 Vallda.

Befintligt skydd: Naturreservat. Djurskyddsområde (fågelskyddsområde)

Areal: 338 ha.

Beskrivning  

Vallda Sandö ligger i det nordhalländska kustbandet mellan Stallviken och 
Låddholmsviken. Sandö i väster är en halvö med flacka bergshöjder, som 
förbinds med fastlandet genom vidsträckta strandängar och marskland. 
Råserna är ett par långsträckta vattensamlingar, som är kvar som rest av 
den havsvik som tidigare nästan helt skilde halvön från fastlandet. 

På Sandös bergshöjder dominerar artfattiga hällmarksljunghedar. I svackor 
mellan höjdpartierna finns kärr samt öppna örtrika ängsmarker. Sandödla 
förekommer i dessa delar. Strandängarna öster om Sandö har en väl ut-
vecklad vegetationszonering och en artrik flora. Några karaktärsarter är 
revigt saltgräs, blåsklöver, saltmålla, strandaster, gåsört, glasört, salttåg, 
strandrödtoppa och trift. Vid Råserna växer styv glasört samt den fridlysta 
marrispen i ovanligt rik mängd. Fågellivet på strandängarna och i grund-
vattenområdena i Stallviken och Låddholmsviken är mycket rikt. Exempel 
på häckande fåglar är större strandpipare, sydlig kärrsnäppa och rödbena. 
Under vår och höst rastar stora mängder vadare och änder. På strandäng-
arna finns även ett rikt och intressant insektsliv med bl.a. rödlistade fjärilar 
och skalbaggar. Även lavfloran är rik i området med bl.a. den akuthotade 
getlaven och flera sällsynta stenklavar. För en utförligare beskrivning av na-
turförhållandena, se Gillner 1979 och Åhrén 1980. På Sandö ligger ett stort 
antal bronsåldersrösen och stenhägnader, av de senare ett stort komplex 
på den lilla ön Klöven. På Sandö finns en större fritidsbåthamn. Området 
utgör också kommunal badplats och är synnerligen välbesökt.

Reservatet är en del av ett riksintresse för naturvård, objekt NN4 Vallda 
Sandö-Hördalen, och friluftsliv, FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö. Naturre-
servat Vallda Sandö har godkänts av regeringen som Natura 2000-område 
(pSCI) och ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet. 
Området ingår även i förslag till nytt program för kulturminnesvård i 
Kungsbacka kommun.
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Skala 1:20000. Vallda 1:1 m.fl. 

Bedömning

”Vallda Sandö kännetecknas av klippor och hällmarker med ljungvegetation i 
sprickor och berggrundsbäcken. Områdets lägre partier utgöres av strandängar, 
vilka har högt botaniskt, kvartärgeologiskt och ornitologiskt värde”....”Syftet 
med reservatet är att bevara ett både för den vetenskapliga och sociala natur-
vården synnerligen värdefullt avsnitt av den halländska kusten”. (Citat från 
reservatbeslutet). Området, i synnerhet strandängarna, har stor betydelse för 
vetenskaplig forskning.
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Referenser

•   Arup, U. 2002. Stenlavar i Naturskyddade områden i Hallands län  
 2001, Länstyrelsens medddelande nr 2002:25.
•   Flodin, L-Å. 2001. Ornitologisk värdering av strandängar i norra Hal- 
 land. Länsstyrelsens meddelande nr 2001:7.
•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Gillner, V.  1979.  Vallda Sandö naturreservat - naturinventering samt  
 förslag till skötselåtgärder. SNV PM 675.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. 
 I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Länsstyrelsens förordnande om naturreservat,1972-03-13.
•   Länsstyrelsen 1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18. 
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
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 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlingsland- 
 skapet.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
•   Åhrén, P-M.  Skötselplan för naturreservatet Vallda Sandö. Fastställd  
 1981.
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HAMRA

Naturvärde: LBZF, Klass II.

Omfattning: Dalgång vid Hamra.

Kommundel: 3 Vallda.

Befintligt skydd: Skydd för landskapsbilden.

Areal: 110 ha.

Beskrivning  

Dalgången är belägen vid kusten strax innanför Stallviken, och är en del av 
ett utpräglat sprickdalslandskap (se objekt 17). I östra delen av dalen ligger 
Hamra gård. Sedimenten i dalbotten utgörs i den östra delen av glacial lera 
och i väster av sandavlagringar. Dalgången avgränsas av bergshöjder och 
små urbergshöjder sticker upp mitt i sänkan.

Bergen är till stora delar klädda med ekskog. Större sammanhängande 
bestånd finns på berget Börsås i sydost. På Börsås nedre sluttningar finns 
förutom ek även lind, ask, al, asp, alm, lönn och i buskskiktet hassel, olvon, 
och vildkaprifol. Undervegetationen är frodig och artrik med inslag av t ex 
skogsbingel, blåsippa, skogskovall och hässlebrodd. Högre upp på bergets 
sluttningar vidtar hedekskogar med knotiga träd. Fältskiktet domineras av 
kruståtel och blåbär. Högst upp finns hällmarksljunghed med enbuskar samt 
en del tall, ek och björk. Börsås har tidigare betats men har idag karaktären 
av naturskog med talrika, omkullfallna stammar. Spåren efter huggningar 
är fåtaliga. På bergets topp finns en gammal fornborg.

Vid Brandshultsviken finns en strandäng som tidigare betats. Nötaberget 
väster därom består av enklädda hällmarker.

I området finns en golfbana. Denna tar i anspråk den f  d åkermarken. 
Längst i öster har även väg 158 dragits genom området.

Objektet berör områden av riksintresse för naturvård nr NN4 Vallda Sandö-
Hördalen, och för friluftsliv, nr FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö.

Bedömning  

Dalgången har stora landskapliga värden, trots det ingrepp som golfbanan 
utgör. Den orörda naturskogen på Börsås påminner sannolikt om den som 
naturligt har funnits på många bergknallar i norra Hallands kusttrakter. 
Skogen har stora biologiska värden. Värdefull strandäng vid havet.

I området är åtgärder som kan skada landskapsbilden förbjudna, t ex plan-
tering av barrskog och avverkning av lövskog. Hela Börsåsberget bör få 
utvecklas fritt. Betesgång på strandängen.
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Referenser: 

•   Länsstyrelsens förordnande till skydd för landskapsbilden,  
 1967-11-24.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Skala 1:20000. Börsås 1:3 m.fl.
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HÖRDALEN

Naturvärde: BZFL, Klass I.

Omfattning: Hördalen.

Kommundel: 3 Vallda.

Befintligt skydd: Naturreservat.  

Areal: 30 ha.

Beskrivning  

Reservatet består av en dalgång med två intilliggande berg. Berggrunden 
utgörs av granit. Längs det södra bergets sydsida förekommer amfibolit 
liksom på några ställen i dalen. Amfiboliten jämte kalkhaltig lera i dalgången 
har gett upphov till en rik flora. 

Trots att området är relativt litet hyser det ett flertal olika biotoper. Under 
lång tid betades området, vilket har satt sin prägel på vegetationen. I dal-
gången finns alkärr, med kantvegetation av ask, samt ett mindre almbestånd. 
På sluttningarnas nedre del finns ängsekskog med inslag av bl a lind. På 
höjdpartierna vidtar krattig hedekskog och enbevuxna hällmarksljunghedar. 
I de lägre delarna finns bl a ett stort antal väldiga hagmarksekar med en ålder 
av drygt 500 år och en frodig lundvegetation med arter såsom blåsippa, troll-
druva, vippärt och gullviva. I höjdpartierna påträffas bl a bergjohannesört. 
Kryptogamfloran är rik med många sällsynta och rödlistade lavar, mossor 
och svampar som tårticka, gammeleklav och fågelfotsmossa. Exempel på 
häckfåglar är mindre hackspett, stenknäck och skogsduva. Den lägre faunan 
är rik med bl.a. många arter landsnäckor och rödlistade vedskalbaggar. För 
en utförligare beskrivning av reservatet, se Åhrén 1984. Totalt har mer än 
40 nationellt rödlistade arter noterats i området.

Reservatet ingår i riksintresse för naturvård resp friluftsliv, nr NN4 Vallda 
Sandö-Hördalen och FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö. Hördalen har också 
godkänts av regeringen som Natura 2000-område (pSCI). Strand, V. 2002. 
Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands län 2002. Länssty-
relsens meddelande 2002:01.

Bedömning 

I reservatbeslutet anges bl a följande: ”....att inom det tilltänkta reserva-
tet finns vackra ekbestånd där de äldsta ekarna har en beräknad ålder av 
600 - 700 år. Området hyser en för halländska förhållanden osedvanligt 
rik och omväxlande örtflora, samt ett från naturvetenskaplig synpunkt 
mycket värdefullt s k alkärr.” Området har stor betydelse för vetenskaplig 
forskning. Hördalen är bl a  ett referensområde för studier av den lägre 
markfaunan.
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Referenser 

• Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom natur-  
 skyddade områden i Hallands län 1995. Länsstyrelsens meddelande nr  
 1996:10.
• Länsstyrelsens förordnande om naturreservat, 1971-11-09.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
• Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
• Åhrén, P. M.  Skötselplan för naturreservatet Vallda Dalar. Fastställd  
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Skala 1:10000. Vallda 25:14.
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VALLDA

Naturvärde: GLBZ, Klass III.

Omfattning: Drumlinbildning med kulturlandskap kring Vallda kyrkby.

Kommundel: 3 Vallda.

Areal: 239 ha.

Beskrivning 

Höjdområde i form av drumlin, som sträcker sig från bergklackarna sydväst 
om Vallda kyrka till Hönsaryd i nordost. Längs sydöstsidan av drumlinen 
finns ett markant strandhak som kan följas längs en sträcka på ca 2 km. 
Detta hak, som avvägts till ca 18 m ö h, har bildats vid det s k Tapeshavets 
transgression. Brinken vid den forna strandlinjen är på vissa ställen upp 
till 8 meter hög.

Drumlinens mäktigt välvda form gör landskapsbilden tilltalande. Variationen 
mellan öppen åkermark och lövskog bidrar också till att göra landskapet 
naturskönt. Längs den gamla vägen finns en gammal allé av alm och ask 
med de sällsynta mossorna alléskruvmossa och almskruvmossa. I nordbrin-
ken finns fuktig lövskog med al, ask, hassel och med örtflora av rödblära, 
skogsbingel, blekbalsamin m m. Vid Vallda Säteri finns en mycket frodig 
lund med alm, ask, lönn, bok, hästkastanj, apel m m. Lunden har uppkommit 
genom igenväxning av delar av säteriets park.

Området kring Vallda är riksintresse för kulturmiljövården, KN 2 Vallda 
kyrkby. Vallda är en stor jordbruks- och kyrkby av hög ålder, troligen med 
ursprung i förhistorisk tid, med välbevarad och för Nordhalland repre-
sentativ bondebebyggelse från 1800-talets början och mitt. I byn ligger 
även Vallda Säteri med anor från 1500-talet och storgården Gustavsberg, 
bildad och bebodd av linnéanen Hjortsberg. Av stor betydelse är även den 
medeltida kyrkan och prästgården från 1700-talet.

Längst i väster ligger ett kärr, Svartemosse. Våtmarkens nuvarande skick 
har uppkommit efter skalgrustäkt. De blöta inre delarna av ”mossen” är 
igenväxande. De yttre, torrare delarna har tidigare betats som strandäng men 
håller nu på att växa igen med lövsly. Floran var då mossen betades mycket 
rik med arter som blågrönt mannagräs, kärrspira, vildlin, gullviva, slåtter-
gubbe, väddklint, darrgräs, piggstarr, slankstarr, slokstarr och trindstarr. De 
inre delarna består av bladvass och kaveldun. I mossen häckar vattenrall. 
En skjutbana finns i mossens västra del.

Bedömning  

En ur geovetenskaplig synvinkel intressant drumlinbildning med känslig 
landskapsbild och kulturmiljö. Svartemosse har botaniska värden.
Täkter bör inte tillåtas i området. I Svartemosse måste hävden snarast 
återupptas. Allén bör bibehållas och restaureras.
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Referenser

• Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Skala 1:15000. Vallda 4:78 m.fl.
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TRANEBRÄKORNA OCH KUNGEN 

Naturvärde: Z, Klass I.

Omfattning: Tranebräkorna och Kungen med omgivande vattenområde.

Kommundel: 3 Vallda.

Befintligt skydd: Djurskyddsområden (sälskyddsområden). Enligt 
skyddsbestämmelserna är det förbjudet att:

a - landa vid eller beträda holmar och skär under tiden 15 maj-15 juli samt 
att

b - under samma tid uppehålla sig i vattenområde inom 200 m från strand 
till fredade holmar och skär, gäller ej yrkesfiskare under yrkesutövning.

Areal: 3,5 ha land, 65 ha vatten.

Beskrivning

Holmar och skär i havsbandet. Utgör reproduktions- och uppehållsområde 
för säl. Områdena hyser förutom knubbsäl även Kattegatts sista kvarva-
rande gråsälar.

Bedömning 

Tranebräkorna och Kungen har tillsammans med ögruppen Rön en för 
västkusten säregen prägel. Stora zoologiska värden. Syftet med sälskydds-
området är att undvika störningar för sälarna.

Referenser  

• Länsstyrelsens beslut om nytt sälskydd inom Kungsbacka och Var- 
 bergs kommuner, 1991-03-12.
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Skala 1:50000. Tranebräkorna och Kungen.

Tranebräkorna

 Kungen
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RÖN

Naturvärde: Z, Klass I.                                                                       

Omfattning: Ögruppen kring Västra och Östra Rön med omgivande 
vattenområde.

Kommundel: 3 Vallda.

Befintligt skydd: Djurskyddsområde (sälskyddsområde). Enligt 
skyddsbestämmelserna är det förbjudet att:

a - landa vid eller beträda holmar och skär under tiden 15 maj-15 juli samt 
att

b - under samma tid uppehålla sig i vattenområde inom 200 meter från 
strand till fredade holmar och skär. All jakt är förbjuden.

Areal: 7 ha land, 63 ha vatten.

 
Beskrivning 

Holmar och skär i havsbandet. Utgör reproduktions- och uppehållsområde 
för säl. Förutom knubbsäl finns här också Kattegatts sista kvarvarande 
gråsälar.

Bedömning  

Syftet med sälskyddsområdet är att undvika störningar för sälarna från 
besökare. Tillsammans med Tranebräkorna och Kungen ett för västkusten 
särpräglat område.

Referenser:  

• Beslut om nytt sälskydd inom Kungsbacka och Varbergs kommuner,  
 1991-03-12.
• Göteborgs Ornitologiska Förening 1993. Skyddsvärda fågellokaler i 
 Göteborgstrakten.
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Skala 1:50000. Rön.
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SNÄCKAN

Naturvärde: ZL, Klass I.

Omfattning: Ön Snäckan med omgivande småskär.

Kommundel: 3 Vallda.

Areal: 51 ha.

Beskrivning 

Snäckan och de omgivande skären har en rik häckfågelfauna. Vid en inven-
tering utförd 1970 häckade gråtrut med 20 par, tobisgrissla 4 par, silltrut 3 
par, havstrut 2 par, fiskmås 2 par , ejder 1 par, småskrake 1 par, strandskata 
1 par, stenskvätta 1 par, skärpiplärka 1 par, sädesärla 1 par.

Området ingår i riksintresse för friluftslivet, FN 5 Onsalalandet-Kungs-
backafjorden-Tjolöholm.

Bedömning

Ögrupp med intressant fågelliv. Här finns goda förutsättningar för rik häck-
ning av flertalet  fågelarter i yttre havsbandet. Speciellt goda möjligheter till 
häckning för tobisgrissla. 

Tillträdesförbud för området under häckningstid bör övervägas.

Referenser 

• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksinresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988: 18.
• Pehrsson, O. och Unger, U.  1970.  Inventeringar av häckande,  
 rastande och övervintrande sjöfågel, vadare m fl utmed Hallands- 
 kusten. (Opublicerad stencil).
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Skala 1:50000. Snäckan.
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VÄSTRA HAGEN - LERKIL

Naturvärde: LKFBZ, Klass I.

Omfattning: Kuststräckan mellan Västra Hagen och Lerkil.

Kommundel: 3 Vallda och 4 Onsala.

Areal: 688 ha.

Beskrivning  

Ett omfattande kustlandskap med strandnära ljunghedar, strandängar m 
m samt skärgårdslandskap. Den norra delen av området mellan Buera 
och Lerkil utgör fortfarande en av bebyggelse oexploaterad lunga, liksom 
den södra delen vid Västra Hagen som ansluter till naturreservatet Sväng-
ehallar-Fjärehals. Däremellan har bebyggelsen emellertid trängt ända fram 
till havet. 

Landskapet  kring Vinbärsholmen i norr tillhör de naturskönaste i länet. 
Häri ingår udden utanför det lilla torpet Grunsen med en vacker mosaik 
av ängsmark och ljunghed med spridda enar samt klipphed och strandäng. 
Vidare Vinbärsholmen, som är kal och klippig men här och var bevuxen 
med en, de helt kala Ärteskären utanför udden samt viken innanför udden 
med Tollholmen och några småskär. Söder om viken finns obetad strandäng, 
under igenväxning med högörter och begynnande slyvegetation. 

Strandsträckan närmast Lerkil består av mestadels kal klipphed. Söderut 
från Grunsen omväxlar mjukt rundat slipade hällar med abrupt stående 
klippstup, söndertrasade av inlandsisen. Stensholmen och småholmarna 
innanför består till största delen av kala klipphällar.

Vid Västra Hagen och Rörvik i söder dominerar också ljung- och enklädda 
hällmarker. Dessa är till stora delar betade tillsammans med utanför liggande 
strandäng. I kanten av ljungheden och på den lilla halvön Hagaholm finns 
inslag av torräng med trift, gråfibbla, gulmåra m m. På strandängen växer 
rikligt med blåsklöver, trift, gåsört och salttåg. Invid radiostationen finns en 
f  d inäga. Denna betas och består bl a av torräng med gråfibbla, trift samt 
enstaka exemplar av kattfot och bockrot. Vid Västra Hagen finns också ett 
lundartat bestånd med ek, hassel, lind och en rik markvegetation. Området 
har ett rikt fågelliv knutet framför allt till öarna och skären samt till strand-
ängarna. Den lilla Tollholmen strax sydost om Vinbärsholmen har särskilt 
goda förutsättningar för fågellivet om störningar kan undvikas.

Området ingår i riksintresse för friluftslivet, FN 5 Onsalalandet-Kungs-
backafjorden-Tjolöholm.
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Bedömning 

Ett synnerligen naturskönt kustavsnitt med stor betydelse för friluftslivet. Området 
är biologiskt mycket rikt med en mångfald av kulturskapade biotoper, t ex hällmark, 
ljunghed, torräng, strandäng m m. Härtill kommer skärgårdslandskapet. Botaniska 
och zoologiska värden.

Beteshävden i söder på strandäng och ljunghed måste fortsätta. Även angränsande häll-
marker bör röjas och betas. Likaså måste beteshävden återupptas innanför Vinbärshol-
men i norr. Röjning. Beträdandeförbud bör övervägas för fågelskäret Tollholmen.

Referenser 

•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.   
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksinresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Pehrsson, O. och Unger, U.  1970. Inventeringar av häckande, rastande 
 och övervintrande sjöfågel, vadare m fl utmed Hallandskusten. (Opubl.).
•   Waldén, H. W.  1967.  Översiktlig naturvårdsinventering i Hallands län.

Skala 1:50000. Rörvvik 2:16 m.fl.
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STOREMOSSE  VALLDA

Naturvärde:  BZ, Klass III.

Omfattning:  Våtmark mellan Vallda och Buera.

Kommundel:  3 Vallda.

Areal:  111 ha.

Beskrivning  

Våtmarken kan närmast beskrivas som en igenväxande sjö, med öppet vat-
ten omgivet av kärrvegetation. Vit näckros finns i stor mängd. Vassar med 
kaveldun och bladvass förekommer, närmare kanten finns ett starrbälte. 
Spridda gråvidebuskage. Området omges i väster och norr av granplante-
ringar, i öster av fuktig björkskog samt enbuskmark.

Bedömning 

Våtmark med botaniska och zoologiska värden. Dikning eller annan ex-
ploatering av våtmarken får inte förekomma.

Referenser  

• Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i Hal- 
 lands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
• Göteborgs Ornitologiska Förening 1993. Skyddsvärda fågellokaler i 
 Göteborgstrakten.

26



89

Kungsbacka naturvårdsplan

Skala 1:5000. Vallda 45:1 m.fl.
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STENKÄLLSMOSSEN

Naturvärde: BZK, Klass III.

Omfattning: Mindre våtmark söder om Lunna.

Kommundel: 3 Vallda.

Areal: 7 ha.

Beskrivning  

Stenkällsmossen är en igenvuxen våtmark, närmast av karaktären bevuxen 
sjö. Särskilt i den södra delen finns ännu öppet vatten, här och var med vassar 
av kaveldun och bladvass. De öppna delarna kantas av fattigkärrvegetation 
med bl a vattenklöver, kärrsilja, kråkklöver och flera starrarter. Runt kärret 
finns en bård med björk- och porsvegetation. Vid torpet Stenkäll i norr 
finns en mindre betesmark. Eftersom djuren betar ut i kärret så långt de 
når, har en fin liten strandäng eller kärräng utbildats. 

Objektet är sannolikt en intressant fågellokal.

Bedömning 

Den lilla våtmarken har framför allt botaniska och zoologiska värden.

Det är väsentligt att betet fortsätter i sin nuvarande form. Dikning eller 
annan exploatering av våtmarken får inte förekomma.

Referenser

• Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i Hal- 
 lands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
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Skala 1:5000. Lunna 17:1 m.fl.
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HYLTERÖSBERGEN

Naturvärde: FL , Klass III.

Omfattning: Bergsområde norr om Fjärskogen.

Kommundel: 3 Vallda.

Areal: 434 ha.

Beskrivning 

Urbergsområde. Områdets (och Onsalahalvöns) högsta punkt, 85 m ö h, 
finns i nordväst. Toppen krönes av ett stort röse, ”Hylterös”. Berggrunden 
utgörs av Askimsgranit. Landskapet präglas av före detta hällmarksljunghed 
som i varierande grad vuxit igen med barr- och lövskog. Några små sjöar 
och våtmarker återfinns också. 

I väster mellan Tockeborg och Börsås finns en rest av det tidigare domine-
rande ljunghedslandskapet som ännu inte helt vuxit igen. Området betas inte 
längre. Det består av hällmark med ljung och risvegetation av blåbär, odon, 
örnbräken, kruståtel m m samt mycket enbuskar och diverse sly. Nedanför 
Börsås finns hästbetad hagmark. På Börsås topp finns en fornborg.

Vid Källsagården norr om Hylterös finns ett mindre nedlagt täljstens-
brott.

Området saknar bebyggelse och är ett fint strövområde med förnämliga 
utsiktspunkter.

Bedömning  

Området har betydelse fr a som strövområde i en trakt som i hög grad är 
exploaterad av bebyggelse. 

Skogsbruk med hänsyn till friluftslivet. Ljungheden i väster röjs fram, där-
efter om möjligt bete.

Referenser

• Lindfeldt, K. 1990. Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
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Skala 1:25000. Vallda 19:2 m.fl



94

Kungsbacka naturvårdsplan

ONSALA  SANDÖ

Naturvärde: BZLK, Klass I.                                                                     

Omfattning: Onsala Sandö.

Kommundel: 4 Onsala.

Areal: 158 ha, varav 55 ha land.

Beskrivning 

Onsala Sandö är skild från fastlandet genom ett vadbart sund. Ön saknar 
bebyggelse. Den småkuperade ön består huvudsakligen av hällmarker. Dessa 
domineras av rishedsvegetation med ljung, kråkris, blodrot och kruståtel. 
Enbuskar förekommer i varierande utsträckning. I sänkorna växer rikligt 
med stagg, ängsvädd, hirs- och hundstarr. Ett flertal vattensamlingar finns 
med bl a vitmossa, ängsull och knappsäv samt angränsande klockljunghed. 
Närmast havet förekommer trift i stor mängd, samt strandmalört. En tall-
skog täcker stora delar av ön i öster. Invid Sandö-vad finns strandäng och 
högörtäng. Både murgröna och idegran förekommer på ön.

Området har inte betats på ett flertal år (sånär som på strandängsremsan i 
öster). Det vindpinade läget har dock förhindrat en igenväxning. 

Lämningar från förhistorisk tid finns i form av flera rösen och stensättningar, 
varav ett mycket stort och välbevarat långröse (drygt 80 meter). Ett flertal 
stenhägnader (tomtningar) från sillfiskeperioderna finns samlade i några 
områden på ön. Området  är av riksintresse för kulturmiljövården, objekt 
KN 5 Onsala Sandö och ingår i riksintresse för naturvården, objekt NN 
5 Kungsbackafjorden-Södra Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån respektive 
riksintresse för friluftslivet, objekt FN 5 Onsalalandet-Kungsbackafjor-
den-Tjolöholm. Området ingår även den nationella bevarandeplanen för 
odlingslandskapet och i förslag till nytt program för kulturminnesvård i 
Kungsbacka kommun.

Bedömning 

Onsala Sandö är en mycket värdefull del av skärgårdslandskapet på Onsa-
lahalvöns västsida. Ön har en lång hävdhistoria och värdefulla kulturspår. 
Vegetationen är mångformig och artrik. 

För att öns naturvärden på längre sikt ska kunna bevaras, krävs det att 
beteshävden återinförs.
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Referenser  

• Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
• Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksinresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlings  
 landskapet.

Skala 1:15000. Stenkelås 3:2.
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SVÄNGEHALLAR - FJÄREHALS

Naturvärde: BZKLF, Klass I.

Omfattning: Naturreservatet Svängehallar-Fjärehals, beläget mellan Råö i 
söder och V. Hagen i norr.

Kommundel: 4 Onsala.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: 292 ha, varav 170 ha land.

Beskrivning 

Området utgör ett karakteristiskt avsnitt av den starkt sönderflikade kust-
sträckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Berggrunden går på många håll 
i dagen särskilt i västra delen av området. I de inre östra delarna förekom-
mer sandområden av växlande storlek, till stora delar barrskogsplanterade 
eller uppodlade. 

Vegetationen uppvisar bl a till följd av varierande exponeringsgrad en mar-
kant zonering. Ytterst i väster på de mest vindexponerade lokalerna finns 
ljunghed, som utåt havsbandet endast förekommer fläckvis bland de kala 
klipporna och som inåt land blir alltmer igenvuxen. I vikar har avlagrats 
sand och andra lösa jordarter, som medfört att vegetationen här blivit an-
norlunda. Vid Svängehallar i reservatets norra del finns stora betesområden 
med strandäng, ljunghed, hällmark, fukthed, fuktäng och torräng. På strand-
ängen påträffas bl a blåsklöver, trift, gåsört och salttåg. I skonor vid Sandö 
vad växer styv glasört. Ovanför strandängen växer en fuktäng med darrgräs, 
nysört och kärrsilja. Fuktheden är vidsträckt med bl a klockljung, blåtåtel, 
tuvsäv och borsttåg. Ljungheden domineras av ljung, odon och kråkris. 
Kring Harholmsviken finns likaså en välhävdad strandäng. Vegetationen 
är gödselpåverkad av de rikliga mängder tång som spolas i land. Floran är 
därför ganska artfattig med mest kvävegynnade arter. Ett fåtal exemplar av 
trift och blåsklöver finns dock.

Innanför denna yttre zon finns ett bälte som till största delen är barrskogs-
bevuxet. Det omfattar större delen av reservatet och når på några ställen 
ganska nära stranden, såsom t ex vid Höviken. Skogen i området består till 
största delen av tall. I skyddade lägen bakom klippformationer och i sänkor 
har även granen nått ansenliga dimensioner. Skogen har till största delen 
planterats under de första decennierna av 1900-talet. 

Växt- och djurlivet är rikt med bl.a. sandödla och en rik lavflora på berg-
hällar och stenblock.

Området är välbesökt, inte minst under badsäsongen. Badplatsen vid Sväng-
ehallar är av hög klass med både sand- och klippstrand, och är mycket 
välfrekventerad.
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Skala 1:15000. Bassås 6:5 m.fl.
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Reservatet utgör en del av ett riksintresse för naturvården, NN 5 Kungsback-
afjorden-Södra Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån och för friluftslivet, FN 5 
Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm. En mindre del av reservatet 
berörs också av ett riksintresse för kulturmiljövård, KN 5 Onsala Sandö. 
Området har godkänts av regeringen som ett Natura 2000-område (pSCI) 
och ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.

Bedömning 

Som grund för reservatbeslutet fann länsstyrelsen, ”att ifrågavarande område 
bör särskilt vårdas och skyddas på grund av sin betydelse för kännedomen 
om landets natur och för allmänhetens friluftsliv.” ”Ändamålet med reser-
vatet är att genom lämplig hävd bibehålla den nuvarande naturmiljön inom 
området med omväxling mellan kala klippor, strandängar och ljungheds-
partier som inåt land successivt övergår till tallskog.” (Länsstyrelsens beslut 
om naturreservat, 1977-01-13).

Referenser

• Arup, U. 2002. Stenlavar i naturskyddade områden i Hallands län 2001,  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2002:25.
• Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/ landsantikvarien   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
• Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsens beslut om naturreservat för Svängehallar-Fjärehals,  
 1977-01-13.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17.
• Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlings- 
 landskapet.
• Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
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BOLGEN

Naturvärde: BZKLH, Klass I.                                                              

Omfattning: Våtmarker i det inre av Onsalalandet: Kärremosse, Fnusken 
och Svensmosse.

Kommundel: 4 Onsala.

Areal: 54 ha.

Beskrivning  

Bolgenområdet ligger mitt på Onsalahalvön. Det består av de tre våtmar-
kerna Kärremosse, Fnusken och Svensmosse samt omgivande ängs- och 
hagmarker. Våtmarkerna är medelrikkärr som bildats på avlagringar av glacial 
lera. Tidigare torvtäkt i Fnusken har blottat lager av lera och skalgrus. Den 
näringsrikedom som kalken ger har medfört att flera för trakten och länet  
mycket ovanliga växter förekommer i och kring ”sjön”. Avrinningen sker 
från Kärremosse - Fnusken via en bäck till Svensmosse, därifrån avvattnar 
Knapabäcken våtmarkerna. Markfuktigheten är uppdelad i en gradient från 
torr mark i områdenas kanter till blöt mark i de centrala delarna. 

De blöta delarna av kärren är helt bevuxna med bladvass och smalkaveldun, 
i Fnusken finns dock även öppna vattenytor. I högstarrzonen dominerar 
flaskstarr och sjöfräken. Mer betade partier har en kärrkavlevegetation där 
även ryltåg, mannagräs och knapptåg förekommer. Lågstarrzonen domi-
neras av hundstarr, men även plattstarr och kärrviol växer där. I synnerhet 
Fnusken har en artrik och krävande flora, utöver de som redan nämnts 
påträffas även t ex jättegröe, kärrstjärnblomma, sjöranunkel, sumpfräne och 
vattenstäkra. Den norra delen av Svensmosse är bevuxen med sumpskog 
av björk med inslag av al och barrträd. Våtmarkerna är annars till större 
delen helt öppna, endast bevuxna med spridda individ av gråvide, jolster 
m m. På några ställen vandrar slyvegetation in.

De igenväxande kärr- och vattenytorna omges av fuktängar. Merparten av 
fuktängarna betas tillsammans med högre liggande ängsmark . På en del 
ställen går betet även ut i kärren. Tyvärr har betet upphört på några ställen, 
fr a vid Kärremosse. I Svensmosse återfinns innanför lågstarrbältet en vege-
tation bestående av främst veketåg, kärrtistel och tuvtåtel. Vid Kärremosse 
och Fnusken finns bl a högörtäng med älgört, kabbeleka och gulvial. På 
ohävdad ängsmark dominerar tuvtåtel. På friska till torra delar vid Svens-
mosse påträffas en övergång mellan tuvtåteläng och örtrik torräng. Darrgräs 
och ängsskallra växer där i mycket riklig mängd. Även kamäxing, rödklöver, 
humleblomster och rödven förekommer. På en kulle invid Svensmosse finns 
torr betesmark med bl a stagg, knägräs, backtimjan, ljung, skogsklöver och 
kamäxing. På betesmarken invid bäcken mellan Fnusken och Svensmosse 
växer de ovanligare arterna låsbräken, vildlin och spåtistel.
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Skala 1:15000. Bassås 6:5 m.fl.
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Väster om Kärremosse finns en liten lund bevuxen med ek och hassel med 
inslag av rönn, björk och en. Vildkaprifol klänger upp i träd och buskar. 
Här finns en rik flora av vårblommor: Smånunneört, desmeknopp, blåsippa, 
vitsippa, vårlök, svalört, storrams och skogsbingel. 

Djurlivet är rikt i hela området. Strandängar och kärr erbjuder fina biotoper 
för våtmarksfågel. Bland häckande arter märks bl a vattenrall, rörhöna, en-
kelbeckasin, hornuggla, gulärla, näktergal och sävsångare. Bland de rastande 
fåglarna kan nämnas smådopping, häger, sångsvan, kricka, årta, brun kärr-
hök , blå kärrhök, fjällvråk, tornfalk och trana. Bland vintergästerna märks 
t ex varfågel och steglits. Sandödla förekommer vid Svensmosse. Bolgen-
området är också känt som ett rikt område för insekter. Bl a har de ovanliga 
skalbaggarna Carabus convexus, Carabus clatratus, Pterostichus arterrimus 
och Hydrous aterrimus påträffats. Andra anmärkningsvärda fynd är blodigel 
(Hirudo medicinalis) och sötvattenssnäckan Lymnaea stagnalis.

”Mossarna” utgör samfälld mark som enligt uppgift skiftats ut på smålotter 
till delägarna. Något intresse för torvbrytning eller annan exploatering finns 
dock inte idag. En stor kraftledning spänner över Fnusken och skämmer 
det vackra landskapet. Bäcken mellan Fnusken och Svensmosse har på 80-
talet grävts ut och rätats. Detta fick till följd att Fnusken och Kärremosse 
sänktes något. Vid bäcken finns också en mindre granplantering.

Området utgör ett riksintresse för naturvården, NN 27 Bolgenområdet.

Bedömning  

Bolgenområdet är känt för sina stora botaniska, entomologiska och orni-
tologiska värden. Ett värdefullt exkursions- och forskningsobjekt för bl a 
Göteborgs Universitet. Värdefull landskapsbild.

Området bör betas i ökad utsträckning, ingen konstgödsling bör ske. Röj-
ning av sly. Vassröjning kan övervägas på något ställe. Eventuell framtida 
rensning av bäcken från Fnusken måste göras försiktigt och med syfte att 
bibehålla vattnet till läge och djup. Granplanteringen bör om möjligt bort-
tagas, inga nya granplanteringar bör tillkomma. Eklunden i nordväst bör 
lämnas för fri utveckling, inget bete med tanke på den känsliga floran.



103

Kungsbacka naturvårdsplan

Referenser

• Forslund, M. och Rundlöf,S.  1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
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• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
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HÄSTARED - BRÄNNA

Naturvärde: KBL, Klass III.                                                                         

Omfattning: Hagmarker vid Bränna och Hästared mitt på Onsalalandet.

Kommundel: 4 Onsala.

Areal: 44 ha.

Beskrivning:

Ett öppet kulturlandskap utbreder sig vid Bränna och Hästared, inramat av 
skogklädda berg i norr och slättbygd i övriga vädersträck. Vid Hästared finns 
enbevuxna hällmarkshagar, kantade av vackra stengärdesgårdar. Hagarna 
har en betespräglad vegetation som till största delen är opåverkad av göd-
sel. Marken är mestadels torr med mycket berg i dagen, bitvis finns friska 
partier. Den torra marken domineras av risheds- och torrängsvegetation. 
Arter som förekommer i dessa är ljung, kråkris, krypvide, stensöta och 
kruståtel respektive fårsvingel, bockrot och gråfibbla. Stagg förekommer 
mycket rikligt i området. Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, ängsvädd och 
gökärt är betesberoende arter som påträffas sparsamt i hagarna. I buskskiktet 
förekommer rikligt med enbuskar samt även slån och björnbär. Enarna har 
över stora delar vuxit igen kraftigt. 

I områdets centrala del mellan Hästared och Bränna finns ur naturvårds-
synpunkt triviala, gödslade betesvallar. Dessa övergår norrut i Bränna i två 
markanta urbergskullar. Bergen betas och är klädda med enbuskar. Dess-
utom finns ek, asp och tall samt björnbär och slån. En gallring och röjning 
har nyligen gjorts. Torräng och gräshed dominerar markvegetationen. Stagg 
och knägräs är mycket vanliga i hagen. Andra betesgynnade arter är slåtter-
gubbe, skogsklöver, backtimjan, darrgräs, ängsvädd och kattfot. Bland övriga 
inslag i floran kan nämnas gråfibbla, krypvide, kamäxing och klotpyrola. 
Längst upp på kullarna växer kaprifol och förvedad ljung i riklig mängd.

Mellan de båda bergen ligger ett topogent kärr, Lillemosse. Kärret är av 
näringsrik typ och växer igen med lövvegetation i form av björk, gråvide, 
jolster m m. Lillemosse utgör en del av ett område av riksintresse för na-
turvården, objekt NN 27 Bolgenområdet.

Bedömning  

Hagmarker med betespräglad vegetation och värdefull flora. Känslig land-
skapsbild. 

Röjning också av betesmarkerna i söder, fortsatt bete.

Referenser 

•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.

32



105

Kungsbacka naturvårdsplan

Skala 1:10000. Hästared 1:4 m.fl.

•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun. Länsstyrelsens medde- 
 lande nr 1990:2. 
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i Hallands län. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1994:11.
• Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län. Länsstyrelsens  
 meddelande 2001:20.
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ISERÅS - UNDERLIDEN

Naturvärde: BGKLF, Klass II.                                                                   

Omfattning: Moränryggar med kulturlandskap samt våtmark nordväst 
om Onsala.

Kommundel: 4 Onsala.

Areal: 158 ha.

Beskrivning  

Kring Onsala finns ett välutvecklat stråk av ändmoräner. Två av dessa finns 
vid Iserås och mellan Staragården och Norrelund. Västerut ansluter ett öp-
pet jordbrukslandskap, i öster vidtar en expanderande villabebyggelse.

Moränryggen vid Iserås är ganska hög och vackert belägen. Här finns häst-
betade hagmarker med gräsheds- och ängsvegetation. På gräsheden växer 
bl a gulmåra, vårbrodd, rödsvingel, skogsklöver, blodrot och kråkvicker. På 
torrängen påträffas rikligt med backsippa samt enstaka bockrot, jungfrulin, 
backtimjan och gökärt. Slåttergubbe, trift, ängsskallra, betad ljung, Jungfru 
Marie nycklar och blåsuga förekommer sparsamt i hagmarkerna. Spridda 
buskage förekommer av slån, björnbär, en, apel, druvfläder och nypon. 
Västerut finns betad fuktäng / kärräng. Några lövskogspartier finns med 
bl a ek, lind, asp, björk, hassel, olvon och örtrikt fältskikt med mattor av 
liljekonvalj.

Den andra moränryggen löper mellan Staragården och Norrelund. Den 
är väl synlig från ett stort öppet område och krönes av gravhögar och do-
marringar. Sträckan mellan Norrelund och Apelröd är ett mycket vackert 
exempel på ändmorän. Den har branta öst- och västsidor och liknar i hög 
grad en getryggsformad ås. Vid Underliden och Staragården finns betade 
hagmarker med torräng och gräshed. Betesmarkerna är öppna eller bevuxna 
med främst slån och en. I hagarna finns en rik flora bestående av backsippa 
(talrik), monke, käringtand, gråfibbla, trift, slåttergubbe, ängshavre, knägräs, 
svinrot, skogsklöver, gökärt, höskallra, bockrot m m.

Öster och nordost om ändmoränen finns några våtmarker av typ skogs-
kärr, sumpskog och kärräng. I träd- och buskskiktet finns bl a björk och en 
djungel av gråvide, jolster och bindvide, i fältskiktet en högörtvegetation 
med älggräs, strätta, kärrtistel, fackelblomster m m. Kärrknipprot och 
myggblomster har noterats härifrån. Vid Sunnerlund finns betad hagmark 
med mattor av trift, backsippa, ängsvädd m m samt spridda buskar av en, 
slån, nypon, hagtorn och björnbär.

Bedömning

Välutbildade ändmoräner, typiska för Onsalatrakten. Vackert belägna hag-
marker med botaniska värden. Våtmarker med botaniska värden. Betydelse 
för friluftslivet.
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Delar av hagmarkerna måste röjas. I andra delar bör bete återupptas. De 
för floran värdefullaste betesmarkerna får inte gödslas. Ingen dikning eller 
annan exploatering av våtmarkerna.   

Referenser  

•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i 
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Wedel, P. O.  1962. Grusinventering i Kungsbacka kommun. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1975:9.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Skala 1:15000. Onsala 1:1 m.fl.
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ONSALA

Naturvärde: FLKBG, Klass II.                                                                     

Omfattning: Kulturlandskap vid Onsala kyrka.

Kommundel: 4 Onsala.

Areal: 47 ha.

Beskrivning

Ett småskaligt och tilltalande kulturlandskap, bestående av omväxlande 
betade hagmarker och dungar med lövskog och blandskog. En moränrygg 
(ändmorän) sträcker sig från Onsala kyrka mot sydost in i området. Hag-
markerna utgör välbetad gräshed och torräng med arter som bl a backsippa, 
skogsklöver, backtimjan, slåttergubbe, ljung, stagg, vanlig ögontröst, grå-
fibbla och ängsskallra. Slån, björnbär, en och nypon finns spridda. Kring 
betesmarkerna i en slingrande mosaik finns lövskog med björk, ek, bok, ask, 
oxel, rönn m m, tallskog och ett ganska stort bestånd med alsumpskog av 
högörttyp med askinblandning. Några granplanteringar ingår också.

Området är en del av riksintresset KN 9 för kulturmiljövården. Detta utgör 
ett äldre, betydande sockencentrum inbegripande närmiljön kring Onsala 
kyrka. Området ingår även i förslag till nytt program för kulturminnesvård 
i Kungsbacka kommun.

Bedömning 

Området utgör inte minst en viktig grön lunga utefter den hårdexploaterade 
kusten och har stort värde för friluftslivet. Vackert odlingslandskap med 
intressant flora och geologi.

Det är angeläget att hagmarkerna även fortsättningsvis betas. Lövskogen 
bör skötas med stor hänsyn.

Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Lindfeldt, K. 1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsen 1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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Skala 1:10000. Onsala 1:1 m.fl.
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KNAPABÄCKEN

Naturvärde: Z, Klass III.

Omfattning: Knapabäcken med biflödet Ulleråsbäcken.

Kommundel: 4 Onsala.

Beskrivning 

 I Knapabäcken och biflödet Ulleråsbäcken finns reproduktionsområden 
för havsöring.

Bedömning  

Knapabäcken har ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för 
havsöring.

God vattenkvalitet bibehålles. Vattenföringen i ån måste hållas 
tillfredsställande under lågvattenperioden. Bäcken kan också påverkas 
negativt av avloppsutsläpp, vattenreglering samt grävnings- eller 
rensningarbeten. Biotopförbättrande åtgärder bör stödjas.

Referenser

•   Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
• Göteborgs Ornitologiska Förening 1993. Skyddsvärda fågellokaler i 
 Göteborgstrakten.
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Skala 1:20000. Bassås 7:33 m.fl.
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YTTRE  OCH  INRE  HALSESKÄR  SAMT 
LÅNGSKÄR

Naturvärde: Z, Klass I.

Omfattning: Ett antal skär belägna utanför Råö och Fjärehals.

Kommundel: 4 Onsala.

Befintligt skydd: Djurskyddsområde (sälskyddsområde). Enligt 
skyddsbestämmelserna är det förbjudet att:

a - landa eller beträda holmar och skär under tiden 15 maj-15 juli, samt att

b - under samma tid uppehålla sig i vattenområde inom visst avstånd från 
strand till fredade holmar och skär, särskilda avgränsningar gäller.

Areal: 66 ha.

Beskrivning: 

I området finns Yttre och Inre Halseskär, Långskär samt småskär och grund. 
Lokalen utgör den viktigaste reproduktionsplatsen för säl i länet.

Området ingår i ett riksintresse för naturvården, NN 5 Kungsbackafjorden-
södra Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån respektive riksintresse för friluftsli-
vet, FN 5 Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm.

Bedömning  

Ett för västkustens knubbsälpopulation mycket betydelsefullt 
sälskyddsområde. Syftet med skyddet är att undvika störningar på 
sälarna.

Referenser 

•   Länsstyrelsens beslut om nytt sälskydd inom Varbergs och Kungs- 
 backa kommuner, 1991-03-12.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksinresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.

36



113

Kungsbacka naturvårdsplan

Skala 1:10000. Halskär.
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RÅÖ - LUNNÖ

Naturvård: LKGBZ, Klass I.

Omfattning: Öckerösunds norra del med intilliggande landområde.

Kommundel: 4 Onsala.

Areal: 434 ha.

Beskrivning  

Ett naturskönt område i havsbandet mellan naturreservatet Svängehallar- 
Fjärehals i norr och naturvårdsområdet Hållsundsudde-Sönnerbergen i 
söder. Längst ut i fjärden ligger Stensholmarna m fl småöar. Dessa är helt 
kala klippskär. Stensholmarna är goda häckningsbiotoper, vid inventering 
utförd 1970 häckade gråtrut, havstrut, skrattmås, fisktärna, ejder, rödbena 
och skärpiplärka.

Centralt på fastlandet ligger Råö. Råö, som är en halvö, avviker geologiskt 
från omgivningarnas klipphällar. Här har stora moränmängder omlagrats till 
klapper och strandgrus. Moränförekomsten är den enda av större omfatt-
ning på hela Onsalahalvöns västsida. Ett särskilt mäktigt klapperstensfält 
löper från sydväst mot nordost tvärs över öns högsta delar. Råös sydvästra 
del har fortfarande en öppen prägel. Här finns ljunghed med låga enbuskar 
och inslag av kråkris. Heden övergår norrut längs klapperryggen i tor-
räng- gräshed. Igenväxningen har gått längre i de inre delarna. I öster finns 
planterad tallskog. Mellan vägen och vattnet i öster finns betad ängsmark 
med bl a trift, rödklint, backtimjan, gråfibbla och spåtistel.

I öster utbreder sig grunda vattenområden delvis kantade av strandängar. I 
synnerhet norr och öster om Lunnö finns stora arealer välbetad strandäng, 
liksom på Lunnös östra del. Marsktorv har bildats på stora delar. En vid-
sträckt tuvvegetation med revigt saltgräs har utbildats. Styv glasört växer i 
skonorna, trift och blåsklöver förekommer rikligt. Dessutom förekommer 
t ex marrisp, saltmålla och kustarun. Både vatten och strandängar utgör 
viktiga biotoper för häckande och rastande fågel. Bland häckfåglarna märks 
strandskata, tofsvipa, rödbena och större strandpipare, bland de rastande 
fåglarna flockar av betande gäss. Vattenområdets grundbottnar utgör ett 
viktigt reproduktionsområde för fisk.

Ett rymdobservatorium är beläget vid Backfiskarudden. Området från Råö 
gård och västerut är avstängt för besökare.

Området är en del av riksintresse för naturvård, NN 5 Kungsbackafjorden-
Södra Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån, och för friluftslivet, FN5 Onsala-
landet- Kungsbackafjorden-Tjolöholm. Området ingår även i den nationella 
bevarandeplanen för odlingslandskapet och i förslag till nytt program för 
kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.
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Bedömning

Ett synnerligen naturskönt avsnitt av Onsalahalvön med tilltalande utblickar 
över fjärd, öar och strandängar. De geovetenskapliga värdena är främst 
knutna till Råö. Artrik flora. Värdefullt fågelliv fr a på Stenholmarna och 
på strandängarna i öster.

Fortsatt intensivt bete på strandängarna. Återupptaget bete på Råö. An-
läggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare, 
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. Fågelfaunan bör 
inventeras. Bör utredas om allmänhetens tillträde till Råö kan förbättras.

Referenser 

•   Flodin, L-Å. 2001. Ornitologisk värdering av strandängar i norra 
  Halland. Länsstyrelsens meddelande nr 2001:7.
•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrel- 
 sens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för 
 odlingslandskapet.
•   Pehrsson, O. och Unger, U.  Inventeringar av häckande, rastande och  
 övervintrande sjöfågel, vadare m fl utmed Hallandskusten (opubl).

Skala 1:25000. Råö 1:7 m.fl.
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HÅLLSUNDSUDDE - SÖNNERBERGEN

Naturvärde: LKGBZF, Klass I.

Omfattning: Hållsundsudde-Sönnerbergen.

Kommundel: 4 Onsala.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: 1865 ha, därav 670 ha land.

Beskrivning 

Naturreservatet utgör den sydligaste delen av Onsalahalvön med tillhörande 
kustnära skärgård. Fastlandet består av de tre uddarna Sönnerbergen-Möns-
ter, Vässingsö-Skallanäs och Hållsundsudde. Morfologiskt är området ett 
ganska kuperat sprickdalslandskap. Berggrunden domineras av sura berg-
arter i form av graniter och gnejser.

Vegetationen domineras på uddar och öar av ljungbevuxna marker i form av 
hällar, sand och morän. Ljungheden befinner sig i olika stadier av igenväx-
ning eftersom betestrycket i allmänhet är otillräckligt. I terrängens svackor 
uppträder fukthedar, fuktängar och kärr. Klipp- och blockstränder överväger 
närmast havet. Vid stränderna förekommer bl a strandkål, strandkvanne, 
marrisp, blåsklöver och strandmalört. På Sönnerbergen finns en av landets 
få växtplatser för hjorttunga. På hösten är området en mycket intressant 
sträcklokal för småfågel.

För en utförligare beskrivning av naturförhållandena, se bl a Ståhl 1981 
och Kuylenstierna 1997.

Området ingår i ett riksintresse för naturvården, NN5 Kungsbackafjor-
den-Nidingen-Rolfsån, och för friluftslivet, FN5 Onsalalandet-Kungs-
backafjorden-Tjolöholm. Ett område kring Mönster är av riksintresse för 
kulturmiljövården, KN6 Mönsters lotsplats. Området ingår även i ett av 
regeringen godkänt Natura 2000-område (SPA/pSCI) och i förslag till nytt 
program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.

Bedömning  

”Syftet med naturvårdsområdet är att bevara ett öppet kustlandskap av 
värde både för den vetenskapliga och sociala naturvården” (citat från 
beslutet om naturvårdsområde). Området betecknas idag naturreservat i 
och med de förändringar i naturvårdslagstiftningen som trädde i kraft med 
miljöbalken. 

Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. I Georgsson,  
 K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
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•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsens förordnande om naturvårdsområde, 1978-09-27.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård.  
 Länsstyrelens meddelande nr 1988:17.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
•   Ståhl, B. 1981.  Botanisk inventering av naturvårdsområdet Hållsunds 
 udde-Sönnerbergen (opubl).

Skala 1:40000. Viken 3:8 m.fl.
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DRAGSKILEN

Naturvärde: LHZB, Klass III.

Omfattning: Dragskilen, våtmark norr om Hållsundsudde.

Kommundel: 4 Onsala.

Areal: 37 ha.

Beskrivning 

Dragskilen utfyller tillsammans med omgivande leravlagringar en sprick-
dalgång norr om Vässingsö. Genom våtmarken rinner en bäck som omges 
av mader. Våtmarken är öppen och består av väldiga vassar av fr a bladvass. 
Öster om själva Dragskilen finns en remsa med betade strandängar. Dessa 
avgränsas i öster av en klippbrant, i vars nedre del finns en smal zon med 
lövskog, fr a ek. 

Mellan Vässingsö och Dragskilen finns naturskön hagmark med lövsolitä-
rer och enbuskar. Hagen övergår i strandäng på ömse sidor av den västra 
kärrfliken. För övrigt omges våtmarken av åker.

Områdets fauna och flora har inte undersökts, men de vidsträckta vassarna 
kan förmodas ha en intressant fågelfauna.

Området har lokalt en stark påverkan genom dikning. En kraftledning 
spänner över området.

Området ingår i riksintresse för friluftslivet, FN 5 Onsalalandet-Kungs-
backafjorden-Tjolöholm.

Bedömning

En våtmark med fr a stora landskapliga värden men även med betydelse 
för flora och fauna.

Dikning eller annan exploatering av våtmarken får inte förekomma. Fortsatt 
bete på hagar och strandängar.

Referenser

•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i 
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1, bilaga 4, 5, 6.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
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Skala 1:10000. Godhem 1:1 m.fl.
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MALÖN

Naturvärde: GBZKLF, Klass I.

Omfattning: Malön.

Kommundel: 4  Onsala.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: 107 ha.

Beskrivning  

Malön ligger utanför sydspetsen av Onsalahalvön, ca 1 km söder om 
Mönster. Ön är en drygt 2 km lång, låg ändmorän, som efter inlandsisens 
tillbakadragande svallats av havet i samband med landhöjningen. Särskilt 
sydsidan har byggts på med svallsediment. Malöns mest höglänta parti 
ligger i nordost och högsta punkten är belägen 14 m ö h. Ett flertal klap-
perstensfält, s k strandmalar, finns runt ön, framför allt på den smala och 
krokiga västra delen. Stranden är företrädesvis klippig men sandstränder 
finns också på nordsidan.

Den svallade moränen utgör ett magert underlag för växtligheten. Vegeta-
tionen består därför främst av hedar. Stora delar av ön täcks med kråkrished, 
framför allt de högre partierna. Gräshed är också omfattande och består 
huvudsakligen av kruståtel och sandstarr. Längs stränderna finns stora 
bestånd av mållor, strandråg och enstaka ruggar av havssäv. En mindre 
borsttåtelhed finns också. Flera fridlysta växter finns på Malön. Dessa är 
marrisp, hedblomster, gullviva, blåsippa och backsippa. Även strandmalört, 
axveronika, kustruta och strandmolke påträffas på ön. Öns enda träddunge, 
med bergtall och enstaka asp, björk, rönn m m, växer på den nordöstra 
delen.

Tjolöholms gods hade får på ön fram till 1920- eller 30-talet. Trots hävd-
uppehållet på mer än 50 år är vegetationen fortfarande betespräglad. Detta 
torde bero på att ön är vindpinad och naturligt karg. 

Malön har ett rikt fågelliv. Bl a finns en stor skrattmåskoloni. Andra in-
tressanta häckfåglar är strandskata, tofsvipa, rödbena, större strandpipare, 
ejder, småskrake, gravand, silltrut, jorduggla och skärpiplärka. Kråkris-
hedarna är sannolikt den viktigaste rastplatsen på västkusten för småspov 
under höststräcket. För en utförligare beskrivning av naturförhållandena, 
se Malmberg 1978.

En stensättning och tre rösen från bronsåldern finns på ön. Den s k Danska 
kyrkogården är en lämning från senare tid. En fyr anlades 1890 på södra 
delen. Den är obemannad sedan 1911. Ingen annan bebyggelse finns på ön. 
Malön ingår i större områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv, nr 
NN 5 och FN 5. Den ingår dessutom i ett av regeringen godkänt Natura 
2000-område (SPA/pSCI).
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Bedömning

Områdets geovetenskapliga värde är stort, inte minst är de vidsträckta 
klapperstensfälten imponerande. Fågellivet är rikt och de botaniska värdena 
stora. Malön har också stora rekreativa värden.”Enär Malön bör särskilt 
skyddas och vårdas på grund av öns betydelse för kännedomen om landets 
natur samt då ön är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv...” 
(citat från reservatbeslutet).

Referenser

•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsens beslut om naturreservat 1965-03-26.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18. 
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Malmberg, S.  1978.  Skötselplan för Malöns naturreservat (opubl). 
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.

Skala 1:40000. Malön 1:1 m.fl.
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NIDINGEN

Naturvärde: BZGKL, Klass I.

Omfattning: Nidingen med omgivande vattenområde.

Kommundel: 4 Onsala.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: Ca 725 ha, varav 13,5 ha land.

Beskrivning  

Nidingen är belägen ca fem sjömil eller 7 km sydväst om Onsalahalvön. Ön 
är ca 1 km lång, 300 meter bred och som mest 4 meter hög. Nidingen är 
omgiven av undervattensrev, ökända sedan lång tid tillbaka bland sjöfarare. 
Ön är troligen toppen av en  stötsidesdrumlin, dvs moränmaterial avlagrat 
på stötsidan av en bergklack. Troligtvis finns berg på ca 10 meters djup på 
Nidingens västra sida och på ca 60 meter på den östra sidan. På drumlinen 
har avsatts flera ändmoränryggar. Ändmoräner finns kring ön bl a i form 
av de tre reven Klockfots-, Havra- och Holländarrevet. På de mellersta och 
östra delarna av ön finns vackra klapperstensfält. 

Nidingen räknas som en av västkustens förnämsta fågelöar. Här finns Sve-
riges enda koloni av tretåig mås, Hallands största tobisgrisslekoloni samt 
häckande roskarl, en på västkusten mycket sällsynt fågel. Ett trettiotal få-
gelarter har konstaterats häcka på ön, men flera av dessa är tillfälliga gäster 
och enbart 18 arter återkommer varje år. Intressantast av dessa är de stora 
kolonierna av skärpiplärka och fiskmås samt ett stort antal ejder. Övriga 
regelbundna häckfåglar är gråtrut, havstrut, silltrut, gravand, småskrake, 
större strandpipare, hussvala, sädesärla, stenskvätta och stare. Under vår- och 
höstflyttningen rastar många småfåglar på Nidingen tack vare det strategiska 
läget. Under vinterhalvåret håller ett stort antal skärsnäppor till på ön.

På själva ön finns varken däggdjur, reptiler eller groddjur bofasta. Vår, 
sommar och höst förekommer stora mängder knubbsäl i vattnen kring 
Nidingen. Enstaka gråsäl kan också ses. I grundområdena fiskas bl a ål, 
flatfisk och hummer.

Det vindexponerade läget, havssalt som yr in vid stormar samt tångde-
ponering längs stränderna är tre viktiga faktorer som formar vegetationen 
på Nidingen. De få träden och buskarna är krypande och låga. Ön do-
mineras av torr gräshed med inslag av strandäng. På strandängen finns 
t ex strandglim, skörbjuggsört, trift, marviol, strandkål, gulkämpar och 
strandaster. Sällsynta arter på ön är t ex marrisp, strandmalört, strandärt 
och strandbeta. Strandbetan har troligen sin rikligaste förekomst i landet på 
Nidingens driftvallar. I vattnen kring ön är algfloran rik med välutvecklade 
tångbälten. För en utförligare beskrivning av fauna och flora, se Unger 
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1982 och 1997. Omfattande ornitologisk forskning bedrivs på Nidingen 
av Nidingens fågelstation. 

Nidingen är Sveriges äldsta fyrplats och den enda med dubbelfyr. Fyren 
byggdes 1623 och överlämnades till Sverige 1645. Idag finns på ön tre 
fyrtorn, tre bostadshus och tre ekonomibyggnader. De två äldre fyrtornen 
är byggnadsminnesmärken. 

Nidingen är riksintresse för naturvård, del av objekt NN 5 Kungsbacka-
fjorden- S Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån, och för kulturmiljövård, objekt 
KN 7 Nidingens fyrplats. Området är ett av regeringen godkänt natura 
2000-område (SPA/pSCI).

Bedömning

Området har ett geovetenskapligt intresse som en drumlin, överlagrad 
av ändmoräner, som svallats och delvis omlagrats av havet. De botaniska 
värdena är stora med en tydlig vegetationszonering och med flera rariteter. 
Fågellivet är i flera avseenden unikt fr a som häckningslokal. Nidingen har 
stor betydelse för ornitologisk forskning. 

”Syftet med reservatet är att bevara de grunda vattenområdena fria från 
ingrepp som kan äventyra deras biologiska och kvartärgeologiska värden, 
att bevara det rika fågellivet samt att bevara en kulturhistoriskt intressant 
fyrplatsmiljö” (citat från reservatbeslutet).

Referenser

•   Länsstyrelsens beslut om naturreservat 1980-01-25.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Löf, J. 1986. Nidingen. Historik och naturförhållanden på en nord- 
 halländsk fyrplats. Opubl. 
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
•   Unger, U.  1982.  Vegetation och fauna inom Nidingens naturreservat.  
 Meddelande nr 15 från Nidingens fågelstation.
•   Unger, U. 1997. Nidingen. I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora  
 sid. 203-205.
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GRÖNINGE

Naturvärde: LK, Klass III.

Omfattning: Kulturlandskap vid Sandsjöbackareservatet.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 112 ha.

Beskrivning  

Öppet landskap mellan E6:an och Sandsjöbackareservatet. Betesmarker och 
odlad mark. Omväxlande topografi med insprängda bergkullar med hag-
mark och ädellövskog. Vid Blixered finns ädellövskogar med en rik fauna av 
landsnäckor. Kockabäcken rinner genom landskapet, kantad av lövträd. 

Bedömning

Området har zoologiska värden och en stor betydelse för landskapsbilden, 
sett från E6:an. Området bör fungera som buffertzon för Sandsjöbacka-
reservatet.

För att bibehålla den öppna landskapsbilden är det viktigt med fortsatt 
bete och odling.

Referenser

•   Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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KOCKABÄCKENS  DALGÅNG

Naturvärde: BZKL, Klass II.

Omfattning: Kockabäckens dalgång norr om Arendal.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 28 ha.

Beskrivning  

Området är beläget mellan Sandsjöbackareservatet i väster och E6:an. I 
dalgången rinner Kockabäcken genom en ravin. Bäcken skär genom skal-
förande märgellera, vilket givit upphov till en rik örtflora. Utefter bäcken 
finns sumpskog med ask och al, på ömse sidor finns betad hagmark med 
hagtorn, slån, hassel, hägg, nypon m m. I örtfloran märks bl a ormbär, 
skogsbingel, lundelm, småborre, gullviva, kattfot, bockrot, ängsvädd och 
gulmåra. I väster finns ett resligt askbestånd och hedekskog i sluttningen. 
I norr och söder finns odlad mark och kulturbetesmark. 

F d hagmark har granplanterats mitt i området. Trafiken på E6:an är mycket 
störande.

Bedömning 

Området har en för länet mycket rik lund- och hagmarksflora. Värdefull 
landskapsbild.

Fortsatt och intensifierad betesgång, ingen gödsling på naturbe-
tesmarken.

Referenser

•   Lindfeldt, K. 1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i 
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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SKÅRBYBERGEN

Naturvärde: BZFL, Klass I.

Omfattning: Skårbybergen mellan E6 och Älvsåker.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 316 ha.

Beskrivning  

Bergområde väster om Älvsåker. Bergen avgränsas i öster av Kungsbacka–
åns dalgång. Området utgörs av Skårbybergens östra och södra sluttningar 
med anslutande höjdpartier.

I de övre delarna finns öppna, igenväxande hällmarksljunghedar med en del 
våtmarker och planterade tallskogar. I sluttningszonerna finns ekdomine-
rade ädellövskogar med ett mycket rikt växt- och djurliv. Vid Anneberg och 
Strandlid finns rika lokaler för landsnäckor. Vid Björkris gård är ädellövsko-
gens flora och fauna särskilt rik med rödlistade arter som fågelfotsmossa, 
skuggorangelav och gul dropplav. Dessutom förekommer kärlväxter som 
blåsippa, lundslok och gaffelbräken samt fågelarter som skogsduva och 
mindre hackspett.

Bräckaberget längst i söder är bevuxet med ekskog. Jordmånen är kalkhaltig 
och örtfloran mycket rik. Bl a förekommer trollsmultron, kungsmynta, gaf-
felbräken, hällebräken, desmeknopp samt rikligt med blåsippa. I nordvästra 
delen av området finns betade hagmarker. Där växer bl a spåtistel, röd-
klint, kattfot, stor blåklocka. Förmodligen kommunens rikaste förekomst 
av gullviva. 

Förutsättningarna är goda för rörligt friluftsliv i form av t ex bär- och 
svampplockning samt strövande.

Bedömning  

Ett område med mycket stora biologiska värden som framförallt är knutna 
till ädellövskogen. Området i övrigt har betydelse för friluftsliv och land-
skapsbild.

Referenser 

•   Kuylenstierna, J. 1997. Ekkullar och sydberg i norra Halland. I Georgs 
 son, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 177-182.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. I Georgsson,  
 K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun. Läns- 
 styrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Kungsbacka kommun  1993.  Naturskyddsprogram för Kungsbacka  
 kommun.
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•   Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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SVARTEMOSSE

Naturvärde: ZBKF, Klass II.

Omfattning: Våtmark och betesmark vid Voxlöv.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 15 ha.

Beskrivning

Svartemosse ligger i en sänka uppe på Voxlövberg. Jordarterna i ”mos-
sen” är mestadels organiska, bildade av vitmossa, men även grovmo och 
lera förekommer. Våtmarken består av ett stort gungfly som har bildats i 
en igenväxande liten sjö. På öppna vattenytor växer vit näckros. Bladvass 
och smalkaveldun kringgärdar vattenytorna. Kring den lilla sjön har bildats 
ett fuktkärr med strandängsflora, som hålls hävdat genom betesgång. På 
strandängen växer många intressanta våtmarksväxter, bl a klockgentiana och 
strandlummer. Sjöfräken och plattstarr förekommer rikligt, dessutom växer 
bla kråkklöver, flaskstarr, vattenklöver, svalting, ryltåg och stor igelknopp 
på strandängen. Norr om mossen på en öppen yta som var åker på 1920-
talet växer bockrot. Trädskiktet består av tall och björk som är samlade till 
våtmarkens utkanter. Fågellivet är rikt, bl a häckar smådopping, vattenrall, 
sothöna och rörhöna i området.

Nordväst och sydost om Svartemosse finns ett betat bergsområde med 
lavklädda klippor, hällmarksljunghed och täta enbusksnår. Inslag finns också 
av torräng med stagg och betad ljung. 

Området är lättillgängligt och ett populärt strövområde.

Bedömning  

En liten våtmark med stora botaniska och ornitologiska värden. Betet har 
skapat artrikedomen i floran. Betydelse för friluftslivet.

Betet måste fortsätta som hittills. Röjning av enbuskar.

Referenser

•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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Skala 1:5000. Voxlöv 6:1 m.fl.
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HÖGLANDA

Naturvärde: KLB, Klass III.

Omfattning: Hagmark vid Höglanda.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 9 ha.

Beskrivning 

Området är beläget på Voxlövbergs nordöstra sluttning. Berget omges av 
uppodlad lerslätt och från sluttningen har man en vacker utsikt. Underlaget 
består av morän. På några ställen går berget i dagen i form av ett fler–tal 
små bergklackar. 

Området betas. Högst upp finns en ljunghed som domineras av ljung, 
kråkris och kruståtel samt enstaka exemplar av slåttergubbe. Längre ner i 
sluttningen finns gräshed som är något påverkad av gödsling. Stagg, slåt-
tergubbe, stenmåra, hirsstarr, rödsvingel och blodrot växer på gräsheden. 
Området är öppet, bevuxet bara med enstaka enar och tallar. Några täta 
enbuskområden finns också, bl a ett som inte längre betas i sydväst. 

En koncentration finns av förhistoriska gravanläggningar till området. Dessa 
utgörs av rösen, stensättningar, högar, skeppssättningar och domarringar.

Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungs-
backa kommun.

Bedömning  

Hagen har ett vackert läge och har värdefulla kulturminnen. Botaniska 
värden. Fortsatt bete. Gödsling måste undvikas. Fortsatt vård av fornläm-
ningarna.

Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuséer/landsantikvarien 
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
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Skala 1:5000. Höglanda 3:6 m.fl.
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GÅSEVADHOLM

Naturvärde: LKB, Klass III.

Omfattning: Kulturlandskap och ädellövskog vid Gåsevadholm.

Kommundel: 1 Kungsbacka.

Areal: 73 ha.

Beskrivning

Området utgöres av godsmiljön kring Gåsevadholms slott. Genom området 
rinner Rolfsån i en dalgång. Dalbotten utfylls av lersediment som utgör 
odlad mark. Norr om slottet finns betesmark. I betesmarken sticker upp 
ett antal helt små urbergsholmar. Dessa består av hällmark som är bevuxen 
med ek, lind och ask. De betas tillsammans med omgivande öppen mark. 
Vid slottet finns en hamlad lindallé, utefter landsvägen en allé med gam-
mal ek och ask. 

Dalgången omges av Forsbergen, Store lund, Lille lund och ytterligare 
några små restberg. Sluttningarna är sargade av skogsbruket och endast 
smala remsor närmast dalen återstår av den ursprungliga lövskogen. Lille 
Lund, med en Silverschiöldska begravningsplatsen, är bevuxen med äldre 
bergekskog. Längs Forsbergen växer ädellövskog av av ek och bok med 
hassel i buskskiktet. I skogen finns några döda jätteekar, längst i söder finns 
ett bestånd med reslig bokskog. Markvegetationen är ängsartad med örter 
som skogsviol, rödblära, kirskål, nejlikrot, lijekonvalj, bergslok, skogssallat 
m m. På äldre lövträd finns en rik kryptogamflora med rödlistade arter som 
grå skärelav, blekticka och elegant sköldlav.

Viktiga element i Gåsevadholms godsmiljö är huvudbyggnaden från 
1700-talet med medeltidsimiterande 1800-talsdräkt samt tillhörande eko-
nomibyggnader med kvarn m m och arbetarbostäder.

Omfattande avverkningar av lövskog har företagits i det omgivande land-
skapet, med åtföljande granplantering.

Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka 
kommun. Sydöstra delen av området omfattas av ett riksintresse för natur-
vården, NN 5 Kungsbackafjorden-södra Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån 
och ett riksintresse för friluftslivet, FN 4 Lygnern-Rolfsån.

Bedömning

Godsmiljö med ädellövskog, alléer och betesmark. Trots ingreppen har om-
rådet landskapliga värden. Ädellövskogen har också biologiska värden.

Landskapet bör hållas öppet. Fortsatt bete i norr. Försiktig skötsel av ädel-
lövskogen, gamla och döda träd kvarlämnas.

47



137

Kungsbacka naturvårdsplan

Referenser

 • Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun. Kultur- 
 nämnden 2001-02-06 § 3”.
• Kungsbacka kommun och Hallands länsmuséer/landsantikvarien  1987.  
• Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland.. I Georgsson,     
 K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•  Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands 
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18. 

Skala 1:50000.  Gåsevadholm 1:1.
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GÖTEBORGSMORÄNEN  FJÄRÅS - 
LÄNSGRÄNSEN

Naturvärde: GLF, Klass I,II,III.

Omfattning: Göteborgsmoränen mellan Fjärås och länsgränsen.

Kommundel: 5 Fjärås och 8 Älvsåker.

Areal: 454 ha.

Beskrivning  

Göteborgsmoränen är Västkustens mest distinkta israndbildning. Randläget 
kan följas i det närmaste kontinuerligt från Göteborg mot sydost ned i mel-
lersta Halland. Moränen avsattes under äldre Dryas då isranden under 200 
år (för 12 800-12 600 år sedan) stannade upp i detta läge. De bildningar 
som ingår i Göteborgsmoränen är ofta av komplex natur och kan innehålla 
både morän och isälvssediment.

Denna del av Göteborgsmoränen består av avlagringar i form av isrand-
bildning. Vid Valås norr om Hjälmared har moränen ett markant krön, ett 
jorddjup på ca 20 meter har uppmätts. Vid Svartesjö har högsta kustlinjen 
(HK) uppmätts till ca 91 m.ö.h.

Norr om Hjälm har avlagringarna dämt upp en liten sjö, Stora Iglatjärn. 
Moränen har här en markant ryggform längs en nära 500 meter lång sträcka, 
med en höjd över sjön av 5 - 10 meter. Stor frekvens av block finns på 
nivåerna 70 - 75 m ö h i sluttningarna.

Vid Stöten ca 1 km norr om Fjärås finns ett markerat krön ca 30 meter 
över sedimentplanen i  nordost och sydväst. Jorddjupet är mäktigt och har 
på en punkt uppmätts till 36 meter. 

Utefter större delen av objektet finns fornlämningar i form av fr a rösen. 
Särskilda koncentrationer finns norr och söder om Hjälm. Utefter hela 
formationen löper också den gamla färdleden, som sannolikt ända sedan 
förhistorisk tid utnyttjats. Vägen utgjorde en bit av den s k Kungsleden mel-
lan Köpenhamn och Kristiania. Objektet berörs delvis av ett riksintresse för 
kulturmiljövården, KN4 Hjälm-Rossared. Till största delen är formationen 
bevuxen med barrskog.

Hallandsleden följer den gamla färdleden i hela dess sträckning.

Vid Svedaskogen pågår täktverksamhet. Efterbehandlade täkter finns vid 
Hjälmared, söder om Svedaskogen och vid Fjärås.

Bedömning  

Till stora delar orörda delar av Göteborgsmoränen med geovetenskapliga 
värden och med känslig landskapsbild. Genom Hallandsleden betydelse 
för friluftslivet.
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Inga ytterligare täkter bör öppnas i området. Normalt jord- och skogsbruk.

Referenser

•   Fredén, C.  1983.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka NO. SGU Serie Ae nr 34.
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/landsantikvarien. 1987. Program 
 för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksntresse. Kulturminnesvård. Länsstyrelsens med- 
 delande nr 1988:17.
•   SGU. Grusinventering I Hallands län, Kungsbacka kommun (opubl. material).

Skala 1:70000. Hjälm 15:1 m.fl.
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RYAREDS ÅSAR

Naturvärde: B, Klass III.

Omfattning: Bergbranter norr om vägen väster om Ryared.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 9 ha.

Beskrivning  

Svårtillgänglig sydbrant invid vägen med raviner bevuxna med blandskogar 
av ek, lind, alm, asp och ask. Området har en fin lund-och sydbrantflora 
med arter som lundskafting, lundelm, stor blåklocka, kungsmynta, stor 
fetknopp och svartbräken.

Bedömning  

Bergbranter med värdefull flora. Bör lämnas för fri utveckling.

Referenser

•   Kuylenstierna, J. 1997. Ekkullar och sydberg i norra Halland. I Ge- 
 orgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 177-182.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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Skala 1:5000. Lerberg 19:1 m.fl.
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SALVEBO-SJÖBO

Naturvärde: B, Klass II.

Omfattning: Sydsluttning norr om vägen mellan Salvebo och Sjöbo.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 33 ha.

Beskrivning

Sydsluttningar med bergbranter och blockmarker bevuxna med hedekskogar 
och blandskogar. I vissa branter finns rikligt med asp, lind m. m. 
Kryptogamfloran är rik med arter som grov fjädermossa, grynig lundlav, 
glänsande vedlav, mussellav och trädporella. Djurlivet är inte närmare 
undersökt men är troligen också rikt.

Bedömning

Ädellövskogsbevuxna sydsluttningar med botaniska värden.

Referenser

•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

50



143

Kungsbacka naturvårdsplan

Skala 1:15000. Salvebo 3:1 m.fl.
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RINNAMOSSEN

Naturvärde: BGHL, Klass II.

Omfattning: Våtmarker väster om Ubbhult.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 117 ha.

Beskrivning 

Ett våtmarkskomplex, som utfyller en sänka i terrängen mellan Ubbhults-
drumlinen och urbergshöjder i väster och norr. Större delen avvattnas till 
Oxsjön i nordost. Genom Rinnamossen (objektets sydvästra del) löper 
parallella bergribbor i väst-östlig riktning. 

En stor del av Rinnamossen utgörs av fukthed som klättrar över bergrib-
borna och binder samman våtmarker i sprickdalarna. Övergången mellan 
mosse, kärr, fukthed och torrhed är flytande. Vegetationen är fattig och 
växtsamhällena representativa för regionen. Sluttningarnas fukthed domi-
neras av blåtåtel, på ribborna finns lingon, ljung, blåbär, en samt kala hällar. 
Området har varit öppen hed, men växer nu igen med gran, tall och björk. 
Längst i sydväst växer mogen tallskog.

I norr och öster består våtmarkerna av kärr, bäckmader, små mosseytor, 
Salsjön och några små tjärnar. Salåsen och höjden norr därom är bevuxna 
med barrskog.

En väg har dragits genom objektet från Ubbhult till Salsjön, där fritidshus 
uppförts. I övrigt är våtmarken endast svagt och lokalt påverkad av dik-
ning.

Rinnamossen ingår i riksintresse för naturvården, NN 3 Ubbhult, och 
pekas ut som ett skyddsvärt område i Naturvårdsverkets myrskyddsplan 
för Sverige.

Bedömning  

Rinnamossen bevarar idag ännu en prägel av åtminstone halvöppen, fukt-
hedsdominerad mosaik av våtmark och fastmark. Detta är en biotop som 
blir allt ovanligare, överallt hotad av skogsplantering och spontan igen-
växning.

Den korrekta metoden att återställa och bevara Rinnamossens öppna ka-
raktär vore att hävda området med bete och bränning. I avvaktan på att 
ett sådant skötselprogram kan realiseras är det önskvärt att igenväxningen 
hejdas genom röjningsinsatser. Skogsmarken från Salåsen och norrut kan 
brukas normalt. Dikning eller annan exploatering av våtmark bör inte til-
låtas, rensning av bäckfåror måste utföras med försiktighet.
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Referenser  

•   Forslund, M. och Rundlöf,S.  1984.  Inventering av våtmarker i 
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20. 
•   Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Skala 1:10000. Frebo 2:16 m.fl.
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UBBHULT

Naturvärde: GL, Klass I.

Omfattning: Moränrygg (drumlin) vid Ubbhult. Formationen ligger till 
största delen i Älvsborgs län.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 146 ha.

Beskrivning  

Från Gingsjön i Älvsborgs län sträcker sig de drygt en mil långa Ubb-
hultsdrumlinerna mot sydväst. De består av fem långsträckta moränryggar 
som ligger på rad. Krönen ligger drygt 150 meter över havet och de är ett 
markant inslag i landskapet. Större delen av området är jordbruksmark med 
spridd bebyggelse, medan omgivningarna utgörs av vidsträckta skogs- och 
myrmarker. Berggrunden i området utgörs av graniter.

Drumlinen vid Ubbhult är den bäst utbildade i hela Ubbhultsstråket och kan 
tjäna som typexempel för en ryggformad stötsidesmorän. Två markerade 
krön åtskiljs av en platåliknande formation. I väster ansluter drumlinen till 
fast berg. Moränmäktigheten är inte så stor som drumlinen ger intryck av. 
Vid brunnsgrävning har man på vissa ställen stött på fast berg på ett djup 
under fem meter.” (Länsstyrelsen 1988).

Objektet utgör riksintresse för naturvården, nr NN3 Ubbhult, och det ingår 
även i Naturvårdsverkets bevarandeplan för odlingslandskapet.

Bedömning  

I landskapet framträdande drumliner av mycket stort geovetenskapligt 
värde. Någon liknande anhopning av större drumliner är inte känd från 
Västsverige i övrigt. Värdefull landskapsbild.

Referenser  

•   Fredén, C.  1983.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka NO. 
 Uppsala, SGU Serie Ae nr 34.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlings–  
 landskapet.
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Skala 1:15000. Bådagården 4:3 m.fl.
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OMRÅDE  KRING  STENSJÖN

Naturvärde: LKBF, Klass I.

Omfattning: Kulturlandskap och lövskog kring Stensjö.

Kommundel: 5 Fjärås.

Befintligt skydd: Skydd för landskapsbilden, fågelskyddsområde (del av 
objektet).

Areal: 826 ha.

Beskrivning  

”Strandområdena runt Stensjön är sedan gammalt kända för sin natur-
skönhet. Bidragande härtill torde bl a vara strändernas omväxlande ka-
raktär, det stora lövinslaget i omgivande skogar samt frånvaron av spridd 
fritidsbebyggelse runt sjön. Utefter södra stranden öster om Börsås samt 
utefter norra stranden väster om Rörsjöviken kringgärdas sjön av branta 
skogklädda stränder (ställvis branta stup med häckande korp). Från söder 
vid Rossared och västerut når en flack dalgång karaktäriserad av åkermark 
med insprängda lövskogsklädda kullar fram till sjön. Södra stranden har 
omväxlande karaktär. Områdena utefter sjöns nordöstra sida utgöres av 
mer eller mindre öppna böljande marker. Den omväxlande geologin och 
topografin gör givetvis, att vegetationen varierar inom området. Sjön omges 
utefter stora delar av en alträdsbård, som snabbt övergår till en blandskog 
med stort inslag av bok. Denna mosaikskog ger området stort landskapligt 
värde. Ekskog finns dels på ett par av uddarna i sjön, dels utgöres lövskogen 
på kullarna och ”skogsuddarna”, som skjuter in i dalgången söder om Ros-
sared, till övervägande delen av ek. Områdets flora är i övrigt inte i detalj 
inventerad. Bebyggelsen vid sjön är i stort sett koncentrerad till dess västra 
spets vid Hjälm.” (Citat från beslut om skydd för landskapsbilden).

På en udde i Stensjön vid Rossared finns ett berg, Börsås. Strategiskt placerat 
på bergets topp ligger en fornborg. Berget är bevuxet med orörd ekdomi-
nerad naturskog med inslag av bl a tall. Vid bergets östra fot  växer likaså 
orörd ädellövskog som domineras av bok. Boken är högvuxen, grov och 
gammal, äldre än 150 år. Vid Stensjöns strand finns ett kärr med al och ask. 
I dessa skogar har påträffats en rad hotade lavar, t ex stor knopplav, blågrå 
skinnlav, mussellav och ädelkronlav. Några ovanliga vedsvampar har också 
noterats från berget. Dessutom finns här en rik vedlevande skalbaggsfauna 
med många sällsynta och hotade arter. I området har 47 nationellt rödlistade 
arter noterats.

Värdefulla ekskogar med en rik kryptogamflora finns även på andra stäl-
len området bl. a. Brattåsbergen. Här finns också en rik kärlväxtflora med 
arter som lundbräsma, blåsippa, bergmynta, lundslok, bergjohannesört och 
backvicker.
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Skala 1:30000. Rossared 5:1 m.fl.
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Utmed Stensjön mellan Rossared och Ålgårda finns gamla bokdomin-
erade ädellövskogar med många sällsynta och hotade kryptogamer och 
insekter.

Kulturlandskapet  söder om Stensjön  är mjukt böljande och präglas av 
storgårdsdriften vid Rossareds gård. Viktiga element är säteribyggnaderna, 
den samlade arbetarbebyggelsen och ett antal torp utspridda i området. 
Gården är omnämnd redan under tidig medeltid. Under 1300-talet var 
gården ett adligt herresäte. 

Strax väster om Rossareds gård finns utefter stranden betad sötvat-
tenstrandäng samt ekhagar. Strandängens vegetation är intressant med bl 
a gökblomster, gåsört, hundstarr, ryltåg, kärrkavle, ältranunkel, mannagräs 
och vid sjökanten den sällsynta arten brunstarr.

Området ingår i riksintresset för friluftsliv nr FN4 Lygnern-Rolfsån och 
berör kring Rossared även kulturmiljövårdens riksintresse KN4 Hjälm-
Rossared. Områdena kring Rossared och Stensjöns södra strand ingår i ett 
av regeringen godkänt Natura 2000-område (pSCI). Området ingår även i 
förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.

Bedömning 

”Sammanfattningsvis kan anföras, att Stensjön med sitt klara, rena vat-
ten och natursköna omgivningar utgör ett synnerligen tilltalande inslag i 
landskapet” (citat från beslutstexten). Härtill kommer mycket värdefulla 
lövskogsbiotoper för fauna och flora, kulturlandskap och kulturmiljöer vid 
Rossared samt betydelse för friluftslivet. De allra största naturvärdena i om-
rådet knutna till ädellövskogarna som tillhör de främsta områdena i landet 
vad gäller förekomsten av hotade arter knutna till såväl ek som bok.

Referenser  

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/ landsantikvarien.   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Kuylenstierna, J. 1997. Ekkullar och sydberg i norra Halland.  
 I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 177-182.
•   Länsstyrelsens förordnande till skydd för landskapsbilden, 1970-02-11.
•   Länsstyrelsen.  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. Läns- 
 styrelsens meddelande nr 1988:17.
•   Länsstyrelsen.  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. Länsstyrelsens 
 meddelande nr 1988:18.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
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• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
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ROLFSÅN

Naturvärde: ZF, Klass I, II.

Omfattning: Rolfsån (klass I) med biflödena (klass II) Barnabäcken, Fälån 
och Baltabäcken.

Kommundel: 1 Kungsbacka, 5 Fjärås och 8 Älvsåker.

Beskrivning  

Rolfsån har en ursprunglig laxstam, den enda storlaxstammen i länet. Ån har 
förhållandevis små reproduktionsområden för lax, vilka finns i huvudfåran 
samt i biflödena Fälån och Barnabäcken. I dessa vattendrag samt Baltabäcken 
finns även reproduktionsområden för havsöring. I Rolfsån finns även havs-
vandrande sik, elritsa och havsnejonöga,  varav den sistnämnda är rödlistad. 
Vattensystemet ingår i ett kalkningsprojekt. Vid Gåsevadsholm har också 
påträffats en bottenfauna av mycket högt naturvärde.

Åns vattenföring är i hög grad beroende av påsläppet av vatten vid kraft-
verket i Ålgårda.

Rolfsån är en del av ett riksintresse för naturvård NN5, Kungsbackafjor-
den-Södra Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån, och är även riksintressant för 
friluftslivet, FN4 Lygnern-Rolfsån.

Bedömning 

Rolfsån har ett mycket stort zoologiskt intresse genom förekomst av lek-
platser för en synnerligen värdefull, ursprunglig storlaxstam samt för ett 
likaså värdefullt havsöringbestånd och med en bottenfauna av mycket högt 
naturvärde. Möjligheter till fritidsfiske i en av länets bästa laxåar.

God vattenkvalitet bibehålles genom bl a fortsatt kalkning i tillrinningso-
mrådena. Vattenföringen i ån måste hållas tillfredsställande under lågvatten-
perioden. Ån kan också påverkas negativt av avloppsutsläpp, vattenreglering 
samt grävnings- eller rensningarbeten. Biotopförbättrande åtgärder bör 
stödjas.

Referenser

•   Fritz, Ö. 1997. Skyddsvärd bottenfauna i rinnande vatten. Underlag till  
 regional miljöövervakning i Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län.  
 Meddelande 1997:2.
•   Henriksson, L. och Halldén, A. 1999. Lygnerns och Rolfsåns 
 vattensystem – naturvärden, fisk och miljöproblem.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18. 
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i 
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
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Skala 1:60000. Hanhals 9:1 m.fl.

• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
•   Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
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FIXSJÖN

Naturvärde: LBFK, Klass II.

Omfattning: Fixsjön med lövskog och odlingslandskap.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Areal: 182 ha.

Beskrivning  

Fixsjön har ett mycket naturskönt läge i en dalgång, med ekskogsklädda 
branter i norr och väster och ett mjukt kuperat odlingslandskap i öster. Ut-
efter sjöns södra strand sträcker sig Hällingsjövägen, med vackra utblickar 
över landskapet.

Sluttningarna i norr domineras av ekskog. Av särskilt intresse är sluttning-
arna invid Fixhultsberg och Rammberget som stupar brant mot sjön. Vid 
foten av branten växer reslig ekskog med inslag av alm och lind på mycket 
näringsrik mullmark ut mot sjöstranden. Skogen har i sen tid inte brukats och 
har en orörd prägel. Floran är rik med bl a blåsippa, trolldruva, hässlebrodd 
och lundslok. Ovan branten växer kortvuxen hedekskog. Kryptogamfloran 
är rik i flera av hedekskogarna med hotade arter som grynig lundlav, mus-
sellav och ekskinn. Här finns även en rik fauna av landsnäckor.

Bedömning  

Ett landskap med stora skönhetsvärden. Vid bl a Rammberget, Fixhultsberg 
och Borgåsen finns orörda naturskogar med värdefullt växt- och djurliv.

Referenser  

•   Kungsbacka kommun  1993. Naturskyddsprogram för Kungsbacka 
 kommun.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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STENSMOSSEN

Naturvärde: BZH, Klass II.

Omfattning: Stensmossen med angränsande barrskog. 

Kommundel: 8 Älvsåker.

Befintligt skydd: Biotopskydd beslutat av Skogsvårdsstyrelsen (del av 
objektet).

Areal: 142 ha.

Beskrivning 

Området utgör en mosaik av naturskog och våtmark. Stensmossen består 
av en sluttande mosse i norr, i övrigt av mindre åtskilda mosseytor, kärr, 
tallsumpskog, fyra tjärnar och ett fukthedsområde söder om Stentjärn. Na-
turskogen förekommer på fastmarksöar och uddar i myrområdet samt som 
kantskog. Vid Forstjärnarna växer skogen på bergribbor. Tallen dominerar, 
mestadels i blandbestånd tillsammans med gran. Grandominerad barrskog 
finns fr a nordost om Stentjärn. Friska och fuktiga hedtyper förhärskar. De 
flesta bestånd har lämnats orörda under lång tid och hyser därför gamla 
träd och många torrakor, vindfällen, lågor m m. Några bestånd har emel-
lertid plockhuggits eller skattats på vindfällen. Åldern på de äldsta tallarna 
(vid Forstjärnarna) torde uppgå till ca 140 år. I övrigt kan naturbestånden 
uppvisa en stor variation i ålder. Den skogliga kontinuiteten har påvisats 
av Malmström 1939. Denne uppger att trakten var bevuxen med barrskog 
vid mitten av 1800-talet, dvs vid den tid då skogen var som mest tillbaka-
trängd.

I och kring området finns en rik och delvis ovanlig fågelfauna, t ex tjäder, 
orre, smålom, trana, fiskgjuse och pärluggla. Området är så som det av-
gränsats ännu ganska lite påverkat av det moderna skogsbruket. Omfattande 
avverkningar har emellertid gjorts ända fram till objektgränsen. Våtmarken 
är endast lokalt påverkad av dikning (väster om Stensjön). Delar av Stens-
mossen våtmarkskalkas.

Bedömning  

Ett i huvudsak orört myrkomplex med mosaikartat inslag av gammal na-
turbarrskog. Värdefull fågelfauna. Vildmarksprägel.

Skogen bör lämnas för fri utveckling såväl på fastmark som på våtmark. 
Dikning eller annan exploatering av våtmarken får inte förekomma. En 
inventering bör genomföras främst av områdets fågelfauna.
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Skala 1:15000. Ubbhult 1:2 m.fl.

Referenser 

•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Naturvårdsverket / Skogsstyrelsen  1982.  Urskogar. Inventering av  
 urskogsartade områden i Sverige. SNV PM 1508.
•   Skogsvårdsstyrelsens beslut om biotopskydd 1997-05-27 respektive  
 1999-01-25.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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ÅLGÅRDA

Naturvärde: BZLK, Klass II.

Omfattning: Lövskogar vid Ålgårda.

Kommundel: 5 Fjärås.

Areal: 50 ha.

Beskrivning  

Området omfattar sluttningszonerna på ömse sidor av Sundsjön i dess västra 
del. Sydsluttningen norr om sjön reser sig i form av ett nästan tvärbrant 
klippstup ca 80 meter över sjöytan. En smal, blockig zon vid stranden är 
bevuxen med blandskog av ek tillsammans med tall, gran och bok. I busk-
skiktet finns hassel med inslag av berberis och olvon. I väster blir sluttningen 
mindre dramatisk med terrassvis utformad stigning, med en bäckdäld i 
centrum. Här finns vidkroniga ekar tillsammans med tall, bok, björk och 
gran, i buskskiktet förekommer kaprifol, hassel, apel och olvon. Skogen är 
bitvis vildvuxen med orörd prägel.

Sluttningen på Ålgårdasidan i söder har svag lutning och är bevuxen med 
ädellövskog, som domineras av mestadels ganska grov och gammal ek. 
Några stora döda ekar står kvar på rot som torrträd. Inslag finns av bl a 
bok som ofta kommer underifrån, gammal tall, enstaka risgranar m m. I 
buskskiktet finns hassel och brakved. Markvegetationen är delvis av låg-
örttyp med harsyra, skogsviol, lundgröe m m, delvis av ristyp. Sluttningen 
har tyvärr nyligen gallrats. I sluttningen mot sjön strax öster om Ålgårda 
finns en mindre hagmark med ekar och pelarformade enar, som växer över 
torräng och rished. Objektet utgör en del av riksintresset för friluftsliv nr 
FN4 Lygnern-Rolfsån.

Bedömning  

Sluttningszonerna har stora landskapliga värden, området kompletterar på 
så sätt objekt 53 "Område kring Stensjön". Den ekdominerade naturskogen 
har också stor betydelse för flora och fauna och för friluftslivet. 

Fauna och flora är ofullständigt kända, varför området bör inventeras när-
mare. I avvaktan på detta bör eventuellt skogsbruk bedrivas med varsamhet. 
Omvandling av löv- och blandskog till barrskog bör undvikas.

Referenser

•   Länsstyrelsen 1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
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SUNDSTORPSÅN

Naturvärde: Z, Klass III.

Omfattning: Sundstorpsån mellan Sundsjön och länsgränsen.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Beskrivning  

Sundstorpsån är reproduktionsområde för Lygnernöring. Dammen vid 
Nåkälla är ett vandringshinder för öringen. Ån ingår i kalkningsprojekt.

Bedömning  

Sundstorpsån har ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för 
Lygnernöring.

Ån bör skyddas från åtgärder som försämrar öringens möjligheter till repro-
duktion. Vandringsväg förbi Nåkälla bör öppnas och biotop förbättrande 
åtgärder stödjas

Referenser

•   Fritz, Ö. 1997. Skyddsvärd bottenfauna i rinnande vatten. Underlag  
 till regional miljöövervakning i Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands  
 län. Meddelande 1997:2.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
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SUNDSTORPSÅNS  DALGÅNG

Naturvärde: LK, Klass III.

Omfattning: Sundstorpsåns dalgång.

Kommundel: 8 Älvsåker

Areal: 480 ha

Beskrivning 

Öppen dalgång som sträcker sig från länsgränsen till Sundsjön. Dalbotten 
utfylls till största delen av glacial lera och utgör ett helåkerslandskap där ån 
flyter fram i centrum. Uppströms, vid Kvarnås och Nåkälla, är ån djupt och 
ravinartat nedskuren, omgiven av kuperade betesmarker och lövskog med 
al och ask. Vid åns utlopp i Sundsjön finns små sanka strandängar. Lövskog 
och blandskog förekommer utefter dalgångens norra sluttning. 

Sundsjöns omgivningar berör riksintresse för friluftslivet, nr FN4 Lygnern-
Rolfsån. Områdets södra del berörs av riksintresse för naturvården, nr NN6 
Lygnern-Fjärås bräcka.

Bedömning  

Dalgång och sjölandskap med stora landskapliga värden.

Landskapet bör bibehållas öppet. Löv- och blandskog i sluttningarna bör 
bevaras.

Referenser  

•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•  Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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HAMMARGÅRD

Naturvärde: B, Klass II.                                                                  

Omfattning: Lövskogar vid Hammargård.

Kommundel: 1 Kungsbacka.

Areal: 10 ha.

Beskrivning

Olikåldriga lövblandskogar med ek, ask, lönn, klibbal, fågelbär, alm, hassel 
m. m. I sydöstra delen finns flera gamla, grovstammiga ekar. Dessutom 
ingår en fin alsumpskog med en hel del död ved. Uppåt höjdpartierna vidtar 
hällmarker med en och tall.

Bedömning:

Värdefullt lövskogsområde med förutsättningar för ett rikt växt- och djur-
liv.

Alsumpskogen bör lämnas för fri utveckling och äldre ekar och andra löv-
träd gynnas i övriga delar.

Referenser  

•  Kungsbacka kommun 1993. Naturskyddsprogram för Kungsbacka  
 kommun. Miljö- och hälsoskyddskontoret, januari 1993.
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FAGARED - ANNABO

Naturvärde: KLBZF, Klass II.

Omfattning: Kulturlandskap mellan Lygnern och Sundsjön.

Kommundel: 5 Fjärås.

Areal: 187 ha.

Beskrivning

Annabo och Stormhult ligger på ömse sidor av sundet mellan Lygnern 
och Sundsjön. Lygnern avvattnas denna väg. Området är täckt med glacial 
lera. Fagared är beläget på nordostspetsen av en lång moränrygg, en s k 
stötsidesdrumlin. Landskapet är här vackert välvt och väl synligt från om-
givningen.

Området är till största delen uppodlat, såväl på lerområdet som på moränen. 
Vid Fagared finns också äldre bokskog invid vägen. Markvegetationen är hu-
vudsakligen hedartad med främst kruståtel och blåbär samt rena lövmattor. 
Fläckvis finns lågörtvegetation med bl a harsyra, ekbräken, skogsbingel och 
storrams, fr a söder om vägen. Träden är gamla, en del glesa och torkande 
i topparna, hålträd förekommer. Föryngringsåtgärder har inletts 1992/93 
i form av markberedning och utglesning. Västerut övergår beståndet i 
blandskog av bok och ek. Längre norrut i Fagared finns bl a ett betat hag-
marksområde med ekar och en bäckravin.

Vid Annabo finns i väster odlad mark som genomkorsas av stengärdesgårdar. 
I öster, på norra skiftet, finns öppen-halvöppen hagmark. De trädslag som 
förekommer är björk, tall och grov ek, av buskar finns en, nypon och björn-
bär. Markvegetationen är en mosaik av hällmarker, gräshed, friskäng och 
fukthed. Slåttergubbe växer i alla vegetationstyper, t o m i tuvtåtelängen. 
Stagg, rödsvingel, harstarr och gråfibbla förekommer rikligt. Dessutom 
förekommer t ex kärrsilja, krypvide, hundstarr, gökärt, nattviol och ljung. 

På Annabos södra skifte finns solitärer och dungar av bl a ek och ask. Fyra 
askar närmast gården hamlas fortfarande. Berget Brattås sluttning är i söder 
och väster bevuxen med ek, hassel och en. Murgröna förekommer rikligt. 
Bergroten i söder är mycket blockrik. Här återfinns ännu en jättestubbe av ek 
som avverkades för 120 år sedan! Eken mätte 16 alnar i omkrets (motsvarar 
ca 9,5 meter). Största eken idag är 5,4 meter i omkrets. Ekoxe förekommer 
ännu, gynnad av de gamla  ekarna och av multnande ekstubbar. Detta är 
Hallands enda kända livskraftiga bestånd av ekoxe. I Annabo är den norra 
gården en välbevarad 1800-talsgård. Dessutom förekommer förhistoriska 
lämningar i form av stensättningar och älvkvarn. Området berör ett riks-
intresse för naturvården NN6 Lygnern-Fjärås bräcka, och ett riksintresse 
för friluftslivet FN4 Lygnern- Rolfsån.
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Bedömning 

Ett kulturlandskap med stor betydelse för landskapsbilden genom sitt läge vid 
Lygnern - Sundsjön. Berget Brattås är zoologiskt och botaniskt intressant. Bok-
skogen i Fagared tillhör de nordligaste i länet och har därmed ett växtgeografiskt 
intresse. Hagmarken vid Annabo är av intresse inte minst genom sin storlek.

Landskapet bör hållas öppet genom fortsatt bete och odling. Gamla fristående 
ekar samt efterträdare till dessa bör gynnas för att bevara ekoxen. Brattås slutt-
ningar bör som hittills skötas med försiktighet. Annabo bör inventeras botaniskt 
och entomologiskt. Vid den fortsatta skötseln av bokskogen i Fagared bör ett 
större antal av de gamla bokarna överhållas i ungskogen. 

Referenser  

•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuséer/landsantikvarien    
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Fredén, C.  1983.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka NO. 
 SGU Serie Ae nr 34.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Skala 1:20000. Stormhult 1:3 m.fl.
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LYGNERN

Naturvärde: LFBHZ, Klass I, II.

Omfattning: Del av sjön Lygnern med omgivningar.

Kommundel: 5 Fjärås, 7 Gällinge och 8 Älvsåker.

Areal: 2 611 ha.

Beskrivning 

Den närmare 2 mil långa sjön Lygnern sträcker sig från Sätila i öster till 
Fjärås bräcka i väster genom sydsvenska höglandets västra randzon. Fjärås 
bräcka och Lygnerns långsträckta vattenspegel mellan branta klippstränder 
omväxlande med lövskogsklädda sluttningar ger tillsammans ett synner-
ligen naturskönt landskap. Lygnern ligger i en bred öst-västlig sprickdal 
som vidgats genom vittring och erosion. Sjöns yta ligger 15 m ö h och det 
omgivande landskapet höjer sig genom ofta branta sluttningar till 75-100 
m ö h. Mindre sprickdalar i nord-sydlig riktning med översilningskärr eller 
mindre vattendrag ned mot Lygnern och mäktiga förkastningsbranter, t ex 
vid Fågelsång, bidrar till det storslagna landskapet. 

Berggrunden består främst av grå gnejser och jordtäcket är mestadels grunt. 
Kala hällmarker är vanliga och moräner förekommer främst som ett tunt 
lager på berget. Vid Fagered finns dock en stor moränrygg, en stötsides-
drumlin, och i väster ligger israndbildningen Fjärås bräcka i nord-sydlig 
riktning. Ett större område med glacial lera finns vid Stormhult - Annabo 
och mindre områden vid bl a Borgudden och Älenäs. Högsta kustlinjen 
ligger ca 80 meter över nuvarande havsytan och en långsträckt fjord gick in 
i Lygnerns dalgång i slutskedet av senaste nedisningen. I sluttningarna ner 
mot sjön finns strandhak på skilda nivåer, frisköljda berghällar och svallade 
moräner och smärre förekomster av svallsediment som minnen av vatten-
nivåns förändringar under skilda tider. Vid Fågelsång finns en speciell typ 
av jättegrytor utsvarvade i nästan vertikala bergväggar.

Lygnern ingår i Rolfsåns vattensystem, dess areal är nästan 3000 ha och 
det största djupet ca 48 meter. Den är en näringsfattig klarvattensjö med 
mestadels branta stränder och stora djupområden. Vattenkvalitén är god och 
sjön utnyttjas som vattentäkt för Kungsbacka. Sjön har dock under senare 
år uppvisat en sjunkande buffertförmåga mot försurning (alkalinitet) och 
kalkning sker nu i stor skala i tillrinningsområdet i Västra Götalands län. I 
sjön förekommer t ex mört, nors, sik och insjööring. Särskilt värdefull är 
sjöns storvuxna insjööring. Den har dock minskat i antal under senare år, 
varför ett räddningsprojekt startats. De viktigaste reproduktionsområdena 
för öringen finns i Storån i Västra Götalands län, men även i Ekån och 
Sundstorpsån.
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Skala 1:60000. Björkhagen 1:1 m.fl.



170

Kungsbacka naturvårdsplan

Sluttningarna runt Lygnern är mycket omväxlande både vad gäller topografi 
och vegetation. Odlingsmarker i anslutning till sjön finns på några ställen 
utmed nordsidan, t ex vid Stormhult - Annabo. Sluttningarna är för övrigt 
skogbevuxna med stort inslag av hällmarker. Frodiga ängsbokskogar med 
ek, ask m m och alsumpskogar omväxlar med blandskogar, hedbokskogar, 
hedekskogar, hällmarkstallskogar och planterade granskogar. Orörda skogar 
med lågor och torrträd samt områden med en artrik och näringskrävande 
flora finns på flera ställen.” (Citat från Länsstyrelsen 1988, meddelande nr 
1988:16).

De sannolikt mest värdefulla skogsområdena finns vid Fågelsång - Dagsnäs, 
Öxared, Gäddevik, Fagared och Borgudden. Dessa områden redovisas se-
parat (objekt nr 63, 72, 65, 61 och 64). Ett annat mycket värdefullt skogs- och 
bergsområde är Getaberget väster om Gäddevik. Här finns lövskogar med bl 
a bok, alm och lind och ett mycket rikt växt- och djurliv. Kryptogamfloran är 
rik med hotade arter som blek kraterlav, klosterlav och stor bandmossa. Även 
kärlväxtfloran är rik med t. ex. trolldruva, kransrams, vätteros, underviol och 
svartbräken. Härutöver bör nämnas ett område mellan Banka och Öxared 
med orörd naturskog. Vissa delar av detta har troligtvis legat orörda sedan 
betesdriften upphörde i området. Flerstammiga, betespräglade bokar och 
granar av betydande ålder förekommer. Torrträd och lågor förekommer 
rikligt. I buskskiktet finns bl a berberis och bland örterna märks bl a linnéa 
och kambräken. I området finns flera raviner.

Lygnerns omgivningar är på många håll väl lämpade för friluftslivet. Fis-
kevårdsområde har bildats för Lygnern med möjlighet till fiske för allmän-
heten.

Området utgör riksintresse för naturvård, objekt NN6 Lygnern-Fjärås 
bräcka, och för friluftsliv, objekt FN4 Lygnern-Rolfsån. Området ingår 
delvis i riksintresse för kulturmiljövården, objekt KN 10 Fjärås bräcka.

Bedömning  

Lygnern med omgivningar är ett storslaget och naturskönt område med 
omfattande vetenskapliga värden och stor betydelse för det rörliga frilufts-
livet. Sjön är av limnologiskt intresse som en djup klarvattensjö med bl a 
nors och storvuxen insjööring. Dessutom är en god vattenkvalitet i Lygnern 
en förutsättning för att Rolfsåns storlaxstam ska kunna fortleva. Lygnerns 
omgivningar är variationsrika och har i hög grad en ostörd karaktär. Växt- 
och djurlivet är rikt i området med ett flertal hänsynskrävande arter.

Områdets karaktär av oexploaterat sjölandskap bör bibehållas. Naturför-
hållandena med flora och fauna är emellertid fortfarande ofullständigt kända 
och området bör närmare inventeras. Under tiden bör skogsbruket bedrivas 
med stor naturvårdshänsyn, de mest värdefulla områdena som t ex mel-
lan Banka och Öxared bör undantas från skogsbruk. Fortsatt kalkning av 
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Lygnerns tillflöden enligt kalkningsprogram. Sjön måste också skonas från 
förorenande utsläpp och andra ingrepp som kan förändra vattenkvalitén.

Referenser  

•   Henriksson, L. och Halldén, A. 1999. Lygnerns och Rolfsåns vatten- 
 system – naturvärden, fisk och miljöproblem.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland.. I Georgsson,  
 K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av rikintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Länsstyrelsen.  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. Läns- 
 styrelsens meddelande nr 1988:17.
•   Fredén, C.  1983.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka NO. 
 SGU Serie Ae nr.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.



172

Kungsbacka naturvårdsplan

FÅGELSÅNG - DAGSNÄS

Naturvärde: BZGLF, Klass I.

Omfattning: Naturskog vid Lygnern mellan Fågelsång och Dagsnäs.

Kommundel: 8 Älvsåker.

Befintligt skydd: Naturreservat (del av objektet).

Areal: 50 ha.

Beskrivning  

En brant sydsluttning på Lygnerns norra strand. Terrängen höjer sig trapp-
stegsvis, genom förkastningsbranter med mellanliggande terrasser,  80 - 90 
meter över Lygnerns yta på knappt en halv kilometer från stranden. Den 
inre branten är mycket hög och nästan lodrätt stupande, med rasbranter 
nedanför stupet. Vid Fågelsång finns en speciell typ av jättegrytor utsvar-
vade i den nästan vertikala bergväggen. Jättegrytorna har en diameter av 
flera meter och återfinns i bergväggen. Resterande del av en sådan gryta 
svarvades ut i landisen som då låg mot bergväggen. 

Närmast Lygnern finns lövskogar med mycket ek, bl a en hel del gamla 
och stora eksolitärer, björk, hassel, klibbal, sälg m m. Här finns bl a översil-
ningsstråk och floran är artrik och krävande med t ex sårläka, mellanhäxört, 
myskmadra, trolldruva, vätteros, kungsmynta, skogsbingel, häckvicker och 
lundslok. Uppåt höjderna blir vegetationen mer artfattig och övergår i ek-
krattskogar och lavhällmarker med gamla, knotiga tallar. På den översta 
terrassen finns dessutom en mindre skogstjärn omgiven av tallmosse och 
lövkärr. Här finns bl a spindelblomster och korallrot. I bergbranter växer 
en del lind och murgröna. Kryptogamfloran är rik med hotade arter som 
ädelkronlav, mussellav och grynig lundlav. Fågellivet är rikt med bl a min-
dre hackspett, bivråk och skogsduva. Området är även av entomologiskt 
intresse med bl a ekoxe.

Stora delar av området har lämnats orört i senare tid och här finns rikligt med 
lågor och hålträd. Av särskilt stort intresse som ”urskogsartad naturskog” 
är fastigheten längst i väster med gammal ek som dominerande trädslag. 
Denna del kallas Oxhagen och är avsatt som naturreservat.

Området berör riksintresse för naturvård, nr NN6 Lygnern-Fjärås bräcka, 
och för friluftsliv, nr FN4 Lygnern-Rolfsån. Naturreservatet Oxhagen är 
ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (pSCI).

Bedömning 

Orörd naturskog med intressant vegetationszonering samt värdefullt växt- 
och djurliv. Geologiska värden, betydelse för landskapsbilden. Skogen bör 
med hänsyn till den unika floran och faunan lämnas för fri utveckling. Flora 
och fauna bör inventeras.
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Referenser  

•   Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom natur- 
 skyddade områden i Hallands län 1995. Länsstyrelsens meddelande nr 
 1996:10. Länsstyrelsens förordnande om naturreservat.
•   Länsstyrelsens förordnande om att avsätta Oxhagen som naturreservat  
 1997-03-21.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Skogsvårdsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventering.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
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 län. Naturhistoriska muséet 1967.

Skala 15:000. Dagsnäs 1:2 m.fl
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BORGUDDEN

Naturvärde: BFL, Klass I.

Omfattning: Borgudden vid Lygnern.

Kommundel: 5 Fjärås.

Befintligt skydd: Överenskommelse angående skötsel mellan 
markägaren och länsstyrelsen gällande tiden 1982-2002.

Areal: 75 ha.

Beskrivning  

Borgudden har ett naturskönt läge i Lygnern mellan Bräckaviken och Dalbo-
viken. I väster ligger Fjärås bräcka. Udden täcks av morän samt avlagringar 
av glacial lera och sand. Över större delen växer lövblandskog med bok, 
ek, ask, björk, al m m. Några mindre bestånd av gammal bok- och ekskog 
av orörd typ finns också. En väsentlig del av arealen ugörs av planterad 
granskog. På äldre ekar och bokar finns en rik kryptogamflora med många 
hotade arter som grå skärelav, gammelekslav och oxtungsvamp. Markfloran 
är bitvis rik med lundslok, skogsbingel, skärmstarr mm. Även djurlivet är 
sannolikt rikt, men närmare undersökningar saknas. Känt är att här finns 
en värdefull fauna av landsnäckor.

Längst ut på udden finns en fornborg som kan vara från järnåldern, men 
som även använts in i historisk tid.

Borgudden ingår i riksintressena NN6 Lygnern-Fjärås bräcka, FN4 Lyg-
nern-Rolfsån och KN10 Fjärås bräcka.

Bedömning  

Den lövskogsklädda udden har stora landskapliga värden och betydelse 
för friluftslivet som strövområde. De gamla bestånden av ek ock bok är 
av mycket stort biologiskt intresse.

Skötseln av området är reglerad i överenskommelsen enligt ovan.

Referenser

•   Länsstyrelsen  1988. Områden av riksintresse. Naturvård. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:16.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksinresse. Kulturminnesvård. Läns 
 styrelsens meddelande nr 1988: 17.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksinresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Överenskommelse mellan markägaren och länsstyrelsen angående 
 skötsel av skogen inom del av Borgudden, 1983-02-14.
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Skala 1:10000. Dal 1:1 m.fl.
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GÄDDEVIK

Naturvärde: BZLF,  Klass I.

Omfattning: Lövskog utefter Lygnern vid Gäddevik.

Kommundel: 5 Fjärås.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: 37 ha  (därav 27 ha land).

Beskrivning  

Reservatet utgörs av två uddar ut i Lygnern. Det avgränsas i öster av 
landsvägen. Uddarna är bevuxna med lövskog. Udden väster om Gädde-
vik domineras av ekskog och lövblandskog med ek, bok och björk, medan 
i övrigt bokskogen dominerar. Vanligast är hedbokskog med ett fältskikt 
dominerat av kruståtel och harsyra. I en flack, källfuktig däld som faller mot 
norr ökar dock inslaget av al, hassel och ask med rik markvegetation av 
bl a skogsbingel, bäckbräsma, dvärghäxört och skärmstarr. På äldre bokar 
finns en rik kryptogamflora med hotade arter som grynig lundlav, korn-
bandmossa och rosa lundlav. Även djurlivet är rikt med t. ex. stenknäck och 
den hotade lamellsnäckan. Delar av området har en orörd prägel. Området 
är lättillgängligt och välbesökt.

Reservatet berör riksintresset för naturvård objekt NN6 Lygnern-Fjärås 
bräcka, och riksintresset för friluftsliv objekt FN4 Lygnern-Rolfsån. Gäd-
devik är ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (pSCI).

Bedömning 

”Sjön Lygnern med omgivande stränder är klassad som riksobjekt såväl av-
seende vetenskapligt-kulturell naturvård som rörligt friluftsliv. Det aktuella 
reservatet utgör en av de värdefullaste delarna av området.”  ”Ändamålet 
med reservatet är i första hand att bibehålla och förstärka områdets karaktär 
av lövblandskog, varvid ädellövskogen skall gynnas.” (Citat från reservats-
beslutet). Reservatets föreskrifter är föråldrade och ger inte ett tillräckligt 
bra skydd för de hotade arterna, och bör ses över.

Referenser

•   Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom natur- 
 skyddade områden i Hallands län 1995. Länsstyrelsens meddelande nr  
 1996:10.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. 
 I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Länsstyrelsens förordnande om naturreservat 1984-03-23, 
 med skötseplan.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
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•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
•   Waldén, H. W.  Översiktlig naturvårdsinventering i Hallands län. 
 Naturhistoriska muséet.

Skala 1:10000. Dal 1:1, Gäddevik 2:1.
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KUNGSBACKAFJORDEN

Naturvärde: BZGHLFK, Klass I.

Kommundel: 1 Kungsbacka, 3 Vallda, 4 Onsala, 5 Fjärås och 6 Åsa Frillesås.

Befintligt skydd: Lotsholmarna  (naturreservat). Kungsbackafjordens 
öar (naturreservat). Tjolöholm, strandängar (naturreservat). Äskatorp, 
strandängar (naturreservat). För Stora och Lilla Flataskär gäller 
tillträdesförbud 1 april - 15 juli.

Areal: 5 432 ha, därav landareal 660 ha.

Beskrivning 

Kungsbackafjorden är en sydlig, avsevärt breddad del av av en markerad 
sprickdal som kan följas från Vänern via Götaälvsdalen till Göteborg och 
vidare söderut till Kungsbacka. I fjorden finns flera parallella sprickzoner 
av vilka en löper utmed Onsalahalvöns förhållandevis höga och raka östra 
kustlinje. I Kungsbackafjordens mitt kvarstår en hel rad uppstickande 
restberg som öar. Fjordens östra strand är en flack landhöjningskust med 
utskjutande berguddar såsom Tjolöholm och Ölmanäshalvön. Mellan ud-
darna finns vidsträckta strandängar och marskland. En geologisk gränslinje 
går genom fjorden. Berggrunden på öarna och på Onsalaön i väster består i 
huvudsak av Askimsgranit, genomdragen av grönstensstråk, medan gnejser 
vidtar österut.

Kungsbackafjorden är ingen äkta fjord enligt geografisk terminologi ef-
tersom den saknar tröskel i mynningen. Från Kattegatt går två djuprännor 
in i fjorden, den västra som mest 30 meter djup och den östra 15 meter 
djup. I de östra och norra delarna finns vidsträckta grundvattenområden 
med ett djup under  3 meter. Kungsbackafjordens inre delar får en speciell 
karaktär, estuarie, genom det sötvatten och de näringsämnen som tillförs 
via Kungsbackaån och Rolfsån. Det allra översta vattenskiktet i fjorden är 
därför normalt starkt utsötat. Vattenomsättningen är stor i fjorden och den 
genomsnittliga uppehållstiden för ytvattnet är mindre än ett dygn. Fjordens 
botten är täckt av ett gyttjeskikt. 

Grundområdena i fjordens inre och östra delar kantas av flacka, i huvudsak 
betade strandängar. Trots att landhöjningen endast är 0,11 cm per år är 
den märkbar i detta flacka landskap. I en zon mellan medelvattennivån 
och högvattengränsen finns marskland. Här bildas vad som kan kallas 
flodmarsk eller estuariemarsk p g a att det främst är sediment som fraktas 
ut av fjordens åar som avsätts.

Bottenvegetationen domineras av ålgräs och alger. I den innersta delen finns 
stora bestånd av havssallad medan ålgräs dominerar stora områden i övriga 
delar.  Grundvattenområden övergår via zoner med bandtång, skruvnating, 
hårnating m m i strandängar. Dessa har stor variation och en väl utvecklad 
vegetationszonering. I de inre delarna är vegetationen präglad av sötvat-
tenutflödet från åarna. Genom nybildningen av marskland pågår ständigt 
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Skala 1:70000. Svinholmen 1:1 m.fl.
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en nykolonisation av växter såsom stor glasört (Salicornia strictissima), 
revigt saltgräs och saltmålla på strandens nedre del. I de ”minisaltöknar” 
som bildas i tidvis översvämmade sänkor växer de extremt salttåliga arterna 
glasört och saltört. Strandängarna avslutas uppåt av driftvallar och övergår 
därefter i mer typiska ”landväxtsamhällen”. Strandängarna är växtgeografiskt 
intressanta med flera arter som här befinner sig vid eller i närheten av sina 
nord- respektive sydgränser. Norskstarr, strandstarr och saltstarr är exempel 
på det förstnämnda medan smal käringtand är exempel på det senare. 

Fågellivet är rikt i området. Strandängarna är värdefulla som häcknings-
plats fr a för vadare såsom sydlig kärrsnäppa, brushane och rödbena. 
Sydlig kärrsnäppa har här sin största koncentration i landet. Dessutom är 
strandängarna tillsammans med grundområdena betydelsefulla som rast-, 
ruggnings- och övervintringsplatser för bl a vadare, sjöfågel och sädgäss. 
Kungsbackafjorden är en av landets främsta ruggningsplatser för knölsvan 
och knipa. Under sensommaren samlas här ett tusental knölsvanar för 
att rugga. På strandängarna rastar uppåt tusen sädgäss under hösten och 
under vinterhalvåret ses bl a sothöns, krickor, bläsänder och vigg i stora 
antal i grundområdena. Under isvintrar samlas sjöfåglarna i de vanligen 
isfria mynningsområdena till Rolfsån och Kungsbackaån. Det rika fågel-
livet har medfört att Kungsbackafjorden tagits upp internationellt som ett 
CW-område (convention on Wetlands).

De högproduktiva grundområdena är också yngel- och uppväxtområden för 
fisk. De är viktiga uppväxtområden för plattfisk såsom flundror, rödspotta, 
skäddor, tunga och havsöring. Havsöringens reproduktionen sker i Rolf-
sån och Kungsbackaån med biflöden. I undervattensängarna av bandtång 
leker horngädda under våren och ynglen tillväxer här. De vuxna stannar 
ett tag och äter upp sig innan de återvänder till Nordsjön. Här finns även 
stora bestånd av ål, vilka stannar till könsmognad. Många fiskar som lever 
på djupare vatten under dagen söker sig på natten till ängarna av bandtång 
för födosök. 

Fjorden har en attraktiv skärgård med ett trettiotal öar. Störst är Vindö och 
Lotsholmarna, d v s Brokö, Hällesö och Ramnö. Vegetationen, som mest 
består av hällmarker och ljunghed, är präglad av äldre tiders betesgång och 
annat utnyttjande. Idag är betestrycket dock otillräckligt och öarna delvis 
igenväxande med en och sly.

Vid Asserlund finns en höjdsträckning som förmodligen utgör en drum-
lin som starkt bearbetats av havets vågor. Särskilt i den västra delen finns 
klappersten, ställvis i form av en krönvall med numera igenvuxna grunda 
tag. Omfattande marinbiologisk forskning har utförts i grundområdena. 
Området från Kollahed till Tjolöholm tillhör de mest lämpliga i landet 
för forskning rörande marina grundområden. Även ornitologiska under-
sökningar har gjorts i området, bl a ekologiska undersökningar rörande 
knölsvanar.
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Fjorden är med sin skärgård attraktiv för friluftslivet. Båtbeståndet runt 
fjorden utgöres av 2 000 - 3 000 småbåtar. Intresset för båtliv är stort och 
en ökning av båtbeståndet kan förväntas. Öarnas attraktivitet för bad är 
mycket stor. Förutom öarna är Hanhalsholme och ett par avsnitt på fjordens 
sydväststrand välfrekventerade badplatser. Ett särskilt problem är de drygt 
400 båtar som är bojlagda i grundområdena sommartid. Bottnarna kring 
båtarna blir fördärvade genom att bojkättingen river upp bottnen och 
gör det omöjligt för bandtång m m att växa där. Fjorden betraktas som 
ett av de bästa fritidsfiskeområdena längs svenska kusten både vad gäller 
fisktillgång och tillgänglighet. De mest eftertraktade fiskarterna är öring och 
horngädda. Fjordens rika fågelliv gör den också värdefull för ornitologer 
från hela regionen under större delen av året.”

Området är angivet som riksintresse för naturvård, objekt NN 5 
Kungsbackafjorden-Södra Onsalahalvön-Nidingen, för friluftsliv, objekt FN 
5 Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm, och för kulturmiljövård, 
objekt KN 12  Tjolöholm. Området ingår även i ett av regeringen godkänt 
Natura 2000-område (SPA/pSCI).

Bedömning 

Kungsbackafjordens ostörda och vidsträckta grundområden och strandängar 
har ett synnerligen stort värde för den vetenskapliga naturvården. Av 
geovetenskapligt intresse är nybildningen av marskland i strandzonen. 
Grundområdena, bland de främsta i landet, är av stort värde ur fiskeribiologisk 
synpunkt och för marinbiologisk forskning. De botaniska intressena är stora. 
De ornitologiska värdena är omfattande och området har en internationell 
status som våtmark. Stor betydelse för friluftsliv och landskapsbild.

Fortsatt bete på strandängarna. Bete, röjning och bränning på de större 
öarna. En god vattenkvalitet bevaras. Problemen med båtlivet löses. Dikning 
eller annan exploatering av strandängarna får inte förekomma.

Referenser  

•   Flodin, L-Å. 2001. Ornitologisk värdering av strandängar i norra Hal 
 land. Länsstyrelsens meddelande nr 2001:7.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsen  1988. Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. Läns 
 styrelsens meddelande nr 1988:17.
•   Länsstyrelsen 1988. Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988: 18.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
•   Åhrén, PM.  1982.  Kungsbackafjordens strandängar. Biologisk inven- 
 tering. Länsstyrelsens meddelande nr 1982:6.
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TJOLÖHOLM

Naturvärde: BZKFL, Klass I.

Omfattning: Tjolöholmshalvön.

Kommundel: 5 Fjärås.

Areal: 362 ha.

Beskrivning 

Området utgörs av en halvö i Kungsbackafjorden. Landskapet är mycket 
naturskönt och präglas av öppen jordbruksmark med uppstickande skog-
klädda bergkullar. På halvön ligger Tjolöholms slott. Slottsbyggnaden är 
från tiden omkring sekelskiftet 1900, men ett gods är känt på platsen sedan 
1200-talet. Slottet är uppfört i imiterad Tudorstil och omgivande bebyggelse 
är nationalromantiskt inspirerad. Invid slottet finns trädgårdsanläggning 
och park. Området är ett synnerligen välbesökt utflyktsmål.

Öster och sydost om slottet finns den biologiskt sett mest värdefulla sko-
gen. Denna utgör tillsammans med Särö Västerskog det enda bevarade 
skogsområdet med lång skoglig kontinuitet utefter hela Hallandskusten. Här 
växer bl a flera hundra år gamla glest stående ekar. Tillsammans med eken 
förekommer tall, som trivs i den grunda jorden. Berget framträder här och 
var. Just intill bergens kantpartier växer en del lind. Bok förekommer här 
och var och föryngrar sig lätt. Fältskiktet är ängsartat med med bl a vitsippa, 
häckvicker, skogsviol, liljekonvalj, bergslok och lundslok. På bergshöjderna 
i exponerat läge finns ekkratt med enbuskar, kaprifol, rönn och oxel. Vid 
Grindstugan (infart till slottsområdet) är skogen välutvecklad och lundartad. 
Här förekommer stora askar, ek, alm, hassel m m. Efter en tämligen hård 
gallring kommer ett rikligt askuppslag. Till fältskiktet hör bl a stinksyska, 
humleblomster, gullpudra, långsvingel och hässleklocka. 

Bergspartierna väster om slottet inramas av en ridå av lövträd som växer 
främst utmed kullarnas östra sidor. Lövträden utgörs främst av ek. Träden 
har en stam- och kronform som vittnar om att de vuxit upp under betest-
ryck. Hagmarkskaraktären märks särskilt tydligt med stora solitära lövträd 
utmed den s k Storeskogs östra sida. Detta skogsområde längst väster ut 
på Tjolöholmshalvön består annars till stor del av planterad tallskog. I ek-
skogen växer bl a trolldruva och hässleklocka. I fältskiktet påträffas också 
vårlök, svalört, getrams, liljekonvalj, desmeknopp m m. På bergshöjderna 
är jordtäcket tunnare. Här utbreder sig ekkratt med enbuskar och rönn. På 
den östra sidan av den mellersta kullen finns blöta marker med en vegeta-
tion av klibbal och ask nära stranden.

Växt- och djurlivet i ädellövskogsområdena är mycket rikt med ett stort 
antal sällsynta och hotade arter som mindre hackspett, hasselsnok, ljung-
ögontröst, stiftklotterlav, gammeleklav, västlig husmossa, oxtungsvamp 
och rödaxlad lundknäppare. I området har 57 nationellt rödlistade arter 
noterats.
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Öster om Tjolöholms gård finns en fin naturbetesmark med öppna häll-
marker, gamla hamlade askar  och en rik lavflora med de rödlistade arterna 
strutskinnlav och kustskinnlav.

Området är av riksintresse för naturvård, NN 5 Kungsbackafjorden-S. 
Onsalahalvön-Nidingen- Rolfsån, för friluftsliv, FN 5 Onsalalandet- 
Kungsbackafjorden Tjolöholm, och kulturmiljövård, KN 12 Tjolöholm. 
Tjolöholm ingår i område som regeringen godkänt som Natura 2000-om-
råde (pSCI) och ingår även i förslag till nytt program för kulturminnesvård 
i Kungsbacka kommun. Området är föreslaget som naturreservat som en 
del av Kungsbackafjorden.

Bedömning  

Området har genom sin kulturella egenart och genom landskapets skön-
het stor betydelse för friluftsliv och turism. Mycket stora botaniska och 
zoologiska värden, inte minst ädellövskogen med dess långa skogliga 
kontinuitet.

Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland.. I Georgsson,  
 K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
•   Västkuststiftelsen.  Tjolöholm - naturvårdsförslag. 
 (Opublicerad skötselplan för Tjolöholm).
•   Waldén, H. W.  1967.  Översiktlig naturvårdsinventering i Hallands  
 län.
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DUVEHED

Naturvärde: BZL, Klass II.

Omfattning: Ädellövskog vid Duvehed.

Kommundel: 5 Fjärås.

Areal: 92 ha.

Beskrivning  

Söder om Duveheds gård ligger två parallella bergryggar invid varandra, 
omgivna av den uppodlade Fjäreslätten. I sluttningarna växer mest ädel-
lövskog medan dalgången i mitten utgörs av betesmark. De mot väster ex-
ponerade sluttningarna är ursvallade och bevuxna med hedartad vegetation 
av ek- och blandskog. Eken är här kortvuxen. Bergryggarnas ostsluttningar 
har däremot en lundartad vegetation med rik växtlighet som avslöjar kalk-
påverkan. I trädskiktet dominerar ek  med inslag av alm, lind, al, björk, hägg 
m m. I buskskiktet finns rikligt med hassel. Markvegetationen är mycket 
rik med bl a blåsippa, ormbär, trolldruva, lungört, stinksyska, rödblära, 
lundstjärnblomma och skogssallat. Kryptogamfloran är rik med arter som 
rutkremla, mussellav och rävsvansmossa. Känt är även att området har en 
rik fauna av landsnäckor och djurlivet i övrigt är säkert också rikt, men inte 
närmare undersökt. Sluttningen söder om gården är delvis mycket blockig 
och har en orörd prägel med gammal ek, lind, alm och med mycket hassel. 
På bergtopparna finns hällmark, ljunghedsfragment, enbuskmark och krat-
tekskog. I dalgången har anlagts en travbana. En kraftledning löper också 
genom dalen.

Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka 
kommun.

Bedömning  

Ädellövskog av delvis lundartad karaktär med fr a stora botaniska värden. 
Även zoologiskt intresse. Känslig landskapsbild. Flora och fauna i området 
är ofullständigt kända. Inventeringar av vissa nyckelgrupper bör göras. I 
avvaktan på detta bör skogsbruket bedrivas med största varsamhet. Ingen 
omföring av lövskog till barrskog kan accepteras. Sluttningspartiet söder 
om gården bör lämnas för fri utveckling. Fortsatt bete i dalen.

Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Waldén, H. W.  1967.  Översiktlig naturvårdsinventering i Hallands  
 län. Naturhistoriska muséet.
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FJÄRÅS  BRÄCKA

Naturvärde: GKLFB, Klass I.

Omfattning: Fjärås bräcka.

Kommundel: 5 Fjärås.

Befintligt skydd: Naturreservat (del av objektet).

Areal: 162 ha, varav naturreservatet 135 ha.

Beskrivning  

Fjärås bräcka är en ca 4 km lång och ca 500 meter bred israndbildning som 
reser sig högt över den nordhalländska slätten, tvärs över Lygnerns dalgång. 
Bräckan utgör den mest kända delen av det system av israndbildningar som 
benämnes Göteborgsmoränen (se objekt 77). Kortfattat kan Fjärås bräcka 
beskrivas som en väldig ändmorän med stora inslag av isälvsmaterial som 
fraktades dit av isälvar i nuvarande Bräckaviken och Dalboviken. Under 
landhöjningen svallades moränen i ytan och strandterrasser bildades i slutt-
ningarna. Bräckans högsta punkt når 76,4 m ö h och finns på moränryggen 
söder om Limmanäs. 

Botaniskt (och även geologiskt) kan bräckan delas i två delar av väsentligt 
skild karaktär. Den svallade västsidan har gett upphov till artfattiga hedsam-
hällen med bl a ljunghed. På en del av sluttningen växer planterad barrskog, 
men arbeten pågår att återskapa det öppna hedlandskap som tidigare präglat 
bräckan. Östsidans vegetation är artrikare och mer varierad. Öppna tor-
rängar och torrhedar omväxlar med tät snårig lövvegetation.

För en mer detaljerad beskrivning av naturförhållandena, se Larsson 
1976.

Bräckan är belägen i en mycket gammal kulturbygd. Talrika fornlämningar 
finns från bronsåldern och järnåldern, fr a i form av högar, resta stenar och 
stensättningar. Mest känt är det stora järnåldersgravfältet  vid Li med över 
100 resta bautastenar. Av den färdled som sannolikt ända sedan förhistorisk 
tid gått fram över bräckan finns idag en äldre vägsträckning bevarad, kallad 
Gamla Förlandavägen. Vägen utgjorde en bit av den s k Kungsleden mellan 
Köpenhamn och Kristiania.

Fjärås bräcka är också ett mycket livligt besökt utflyktsmål. Från bräckan har 
man en betagande utsikt västerut över Fjäreslätten med Kungbackafjorden 
och Kattegatt i bakgrunden och österut över Lygnern med Bräckaviken 
närmast. Hallandsleden passerar genom området.

Bräckan innehåller mycket stora grustillgångar. I nordvästra delen har SJ 
tidigare haft en omfattande grustäkt.
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Bräckans sydöstra del ligger utanför reservatet. Grusexploatering pågår i 
stor skala, hela bräckans västsluttning är bortbruten fram till Gamla För-
landavägen. Vid Rinna och Mossen finns beteslandskap, annars är stora 
delar granplanterade.

Bräckan ingår i riksintressanta områden för naturvård, friluftsliv och kultur-
minnesvård, objekt NN6 Lygnern-Fjärås Bräcka, FN4 Lygnern-Rolfsån och 
KN10 Fjärås bräcka. Området ingår även den nationella bevarandeplanen 
för odlingslandskapet och i förslag till nytt program för kulturminnesvård 
i Kungsbacka kommun.

Bedömning  

Fjärås bräcka hör till länets märkligaste natur- och kulturminnesmärken. 
”Dess geologiska bildningshistoria har högsta vetenskapliga intresse och är 
väl dokumenterad i den geologiska och geografiska litteraturen. Även dess 
arkeologiska värde är mycket stort. Området utgör ett exkursionsområde 
av internationell klass och är även ett välbesökt utflyktsmål.” (Citat från 
reservatbeslutet).

Bräckans sydöstra del innanför Tomtäkten bör skötas på likartat sätt som 
reservatdelen. Barrplanteringar bör på sikt ersättas med betesområden.

Referenser

•   Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom 
 naturskyddade områden i Hallands län 1995. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1996:10.
•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/ landsantikvarien   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. 
 I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Larsson, K.  1976.  Botanisk inventering över Fjärås bräcka 
 naturreservat. Länsstyrelsens meddelande nr 1978:7.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsens förordnande om naturreservat, 1976-02-19.
•   Länsstyrelsen 1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. Läns- 
 styrelsens meddelande nr 1988:17.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
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•   Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlings-  
 landskapet.
•   Påsse, T.  1986.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
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TORPAÅN

Naturvärde: Z, Klass III.

Omfattning: Torpaån med biflödena Torpakvarnbäck och Söckebäcken.

Kommundel: 5 Fjärås.

Beskrivning  

I Torpaån och biflödena Torpakvarnbäck och Söckebäcken finns 
reproduktionsområden för havsöring. I Torpaån finns även elritsa och en 
värdefull bottenfauna.

Bedömning  

Torpaån har ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för havsöring 
och med en värdefull bottenfauna.

God vattenkvalitet bibehålles. Vattenföringen i ån måste hållas 
tillfredsställande under lågvattenperioden. Ån kan också påverkas negativt 
av avloppsutsläpp, vattenreglering samt grävnings- eller rensningarbeten. 
Biotopförbättrande åtgärder bör stödjas.

Referenser

•   Fritz, Ö. 1997. Skyddsvärd bottenfauna i rinnande vatten. Underlag  
 till regional miljöövervakning i Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands  
 län. Meddelande 1997:2.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
•   Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
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ÄSKHULT

Naturvärde: KLFBG, Klass I (NR), III.

Omfattning: Äskhults by med omgivande landskap.

Kommundel: 7 Gällinge.

Befintligt skydd: Naturreservat, skydd för landskapsbilden (del av 
objektet), byggnadsminne.

Areal:  197 ha , varav naturreservatet 33 ha.

Beskrivning  

Äskhults by är unik genom att den bevarats oskiftad då ingen av gårdarna 
flyttades ut i samband med 1800-talets skiften. Bebyggelsen är mycket 
ålderdomlig och bevarar en 1700-talskaraktär med tät gårdsbebyggelse 
samlad kring bytorget. Byn med omgivningar utgör riksintresse för kul-
turmiljövården, KN11.

Byn ligger på en hög och vackert välvd moränrygg, en s k drumlin, ett läge 
som är typiskt för äldre bylokalisering. Moränens mäktighet är 20-30 meter. 
På utmarkerna norr och söder om byn är moräntäcket grundare och urberget 
går i dagen på många ställen med bergbranter och rundade klipphällar. I 
terrängsvackor finns även torvmarker. Inägomarken ligger i huvudsak på 
drumlinen i anslutning till gårdarna och domineras av tidigare rationellt 
brukade åkrar och igenväxande ängsmarker med solitärekar, hassel mm. 
I de lägre delarna har sidvallsängarna vuxit igen med björk och klibbal. I 
öppna partier förekommer bl a ängsstarr, tätört, gräsull och brunmossor. 
I mer igenvuxna delar finns kransrams, ormbär, kärrfibbla mm. På den 
södra utmarken växer bok- och ekskog i en delvis brant sluttning och här 
finns även partier med alsumpskog. På den norra utmarken har öppna 
hedmarker restaurerats, men här finns också granplanteringar och äldre 
naturskogsartade tall- och blandskogar. Inom reservatet pågår sedan 1996 
ett omfattande restaureringsarbete för att återge markerna den karaktär de 
hade före storskiftet 1825.

Söder om reservatet växer bok- och ekskog i en brant sluttning. Väster om 
byn ligger gården Slätten omgiven av öppen, hävdad odlingsmark. Slutt-
ningen norrut mot Svinsjön är bevuxen med blandskog av ek, bok och gran. 
En del lövträd är gamla och grova. På den branta sluttningen västerut mot 
Kvarnmossen växer blandskog av tall, ek, björk och enstaka bok.

Kvarnmossen är en våtmark utefter en bäck. Bäcken är strax nedströms 
våtmarkerna uppdämd och en mindre sjö med omgivande vattenrika mader 
har tillskapats. I norra delen finns en liten mosse. 

Hallandsleden anknyter till området.
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Större delen av området ingår i riksintresse för naturvården, NN 28 Äsk-
hult. Byn med närmaste omgivningar utgör riksintresse för friluftslivet 
som en del av FN 4 Lygnern-Rolfsån. Området ingår även i den nationella 
bevarandeplanen för odlingslandskapet och i förslag till nytt program för 
kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.

Bedömning  

Syftet med naturreservatet är ”att bevara en för landet unik kulturhistorisk 
miljö, samt att återskapa och levandegöra ett kulturlandskap, som det ge-
staltade sig vid tiden före skiftena samt att främja forskning och kunskaps-
förmedling om det äldre kulturlandskapet”.

Kulturlandskapet kring Slätten och de lövdominerade skogarna utanför 
reservatet har betydelse bl a för landskapsbild och friluftsliv. Största värdet 
består i att dessa delar kompletterar och inramar Äskhults by. Kulturland-
skapet bör hävdas, ädellövskog kan skötas på normalt sätt och övrig löv- och 
blandskog bör skötas så att lövinslaget bevaras. Dikning bör inte tillåtas på 
Kvarnmossen.

Referenser 

•   Ekeland, K., Höglin, S. och Jönsson, B. 1993. Äskhults gamla by. Läns- 
 styrelsen i Hallands län. Meddelande nr 1993:16.
•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom 
 naturskyddade områden i Hallands län 1995. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1996:10.
•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kungbacka kommun och Hallands länsmuseer/landsantikvarien  1987.   
 Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. 
 Länsstyrelsens meddellande nr 1988:17.
•   Länsstyrelsens beslut om naturreservat 1997-03-21.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlings-  
 landskapet.
•   Nordiska museet  1980.  Dokumentation av bebyggelsen i Äskhults  
 gamla by. Länsstyrelsens meddelande nr 1988:19.
•   Påsse, T.  1986.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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ÖXARED

Naturvärde: BZLK, Klass I.

Omfattning: Lövskogssluttning och kulturlandskap kring Öxared vid 
Lygnern.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 157 ha.

Beskrivning 

Objektet är en del av ett stort, sammanhängande lövskogsområde utefter 
Lygnern, varav större delen ligger i Västra Götalands län. Närmast Lygnern 
sluttar området relativt jämnt med inslag av smärre hällmarkspartier och 
zoner med frispolade block. Längre upp i sluttningen höjer sig några 
bergknallar, mellan dessa ligger en mjukt formad dalgång som närmast 
Lygnern mynnar i en trång ravin. 

Lövskogen utefter Lygnern (norr om vägen) består till största delen av 
bokskog, av såväl lågörttyp som hedtyp. Här och var finns översilningsmark 
med alsumpskog, bitvis med stort inslag av ask och en del alm. Närmast sjön 
finns också ”trollskog” med knotiga, flerstammiga bokar och alar. Längst i 
väster växer blandskog med tall, bok, björk, gran, hassel m m. Ravinen vid 
länsgränsen är bevuxen med bokdominerad lövblandskog. Stora delar av 
området har en orörd karaktär med mycket lågor och torrträd. Floran är 
mycket rik och skogsbingel är marktäckande över stora ytor. Exempel på 
andra örter är lundstjärnblomma, blåsippa, rödblära, ormbär, mellanhäxört 
och hässlebrodd. Murgröna förekommer också. Enligt uppgift har hasselmus 
och hasselsnok observerats. Kryptogamfloran är mycket rik med rödlistade 
arter som bokkantlav, violettgrå porlav, skuggmossa, gulnande spinkling, 
skarp rökriska och rosenporing.

Söder om vägen högre upp i sluttningen finns ekskog och bokskog samt 
uppe vid Oleträ blandskog med tall, ek och björk. Dalgången är en lång 
sluttning med mjukt böljande åkrar.

Området ingår i rikintressena för naturvård,NN6 Lygnern-Fjärås bräcka, 
och för friluftsliv, FN4 Lygnern-Rolfsån. Området ingår även i förslag till 
nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.

Bedömning 

 En del av ett större lövskogsområde på ömse sidor länsgränsen. Lövskogen 
har en rik och värdefull flora och fauna samt delvis en orörd karaktär. 
Betydelse för landskapsbild och friluftsliv.

Naturförhållandena är ofullständigt kända, varför området med dess fauna 
och flora bör inventeras närmare. I avvaktan på detta bör skogsbruket 
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bedrivas med största varsamhet. Delar av skogsmarken mellan vägen och 
Lygnern bör lämnas för fri utveckling av hänsyn till störningskänslig flora 
och fauna, t ex ravinområdet vid länsgränsen. All dikning och omföring av 
löv- och blandskog till barrskog bör undvikas. Det öppna landskapet bör 
hävdas som hittills.

Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. I Georgsson,  
 K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Waldén, H. W.  1967.  Översiktlig naturvårdsinventering i Hallands  
 län. Naturhistoriska muséet  1967.

Skala 1:15000. Öxared 2:6 m.fl.
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GRÄNSHULT

Naturvärde: BKL, Klass II.

Omfattning: Lövskog och kulturlandskap vid Gränshult.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 46 ha.

Beskrivning  

Lövskogen växer fr a över en bergkupol i den södra delen. Till större delen 
är det bokskog som på nordsluttningen är reslig och rakvuxen. Skogen är 
ganska gammal. Markvegetationen är hedartad med kruståtel, blåbär, piprör 
m m. Här och var finns inblandning med ek. I den branta sydostsluttningen 
dominerar i stället eken med inslag av tall, gran, asp och bok. Gamla och 
grova träd förekommer, likaså torrträd och lågor. Riklig förekomst av has-
sel, kaprifol och murgröna. Ängsartad vegetation med bl  a blåsippa. I 
sluttningen finns en ca 10 meter hög bergbrant med stora block vid foten. 
Kryptogamfloran är rik med arter som kort parasitspik, mussellav, traslav 
och trädporella.

De två gårdarna har anlagts på sydvästra spetsen av en ovanligt lång drum-
lin. Den är ca 2 km lång och sträcker sig mellan Rinna och Gränshult. Det 
hävdade landskapet av idag består av betesmark och odlad mark. Norrut 
omges odlingslandskapet av lövskog av ek, björk, bok m m.

Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungs-
backa kommun.

Bedömning  

Ädellövskog med nordligt beläget bokbestånd och en botaniskt intressant 
bergbrant med naturskog av orörd typ. Tilltalande kulturlandskap.

Naturskogen på hela sydostsluttningen och dess fot bör lämnas för fri 
utveckling. Bokskogen bör skötas med stor naturvårdshänsyn. Övrig 
lövskog bör ej omföras till barrskog. Idag hävdad odlingsmark bör även i 
fortsättningen hävdas genom odling eller bete.

Referenser 

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/ landsantikvarien.   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun. 
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Påsse, T.  1986.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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Skala 1:10000. Gränshult 1:3 m.fl.
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JYTA  SKÖRA

Naturvärde: G, Klass III.   

Omfattning: Grotta vid Dotetorp nordost om Ölmevalla.

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.

Beskrivning 

Jyta sköra är en stor sprickgrotta belägen i en bergknalle. Grottan har en 
längd av 14 meter, höjden varierar mellan 1,5 och 4 meter.

Bedömning  

En relativt stor grotta med intressant bildningshistorik.

Referenser

•   Bengtsson, L. 1987.  Grottor i Hallands län. 
 Länsstyrelsens meddelande  nr 1988:5.
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Skala 1:5000. Boberg 1:40.
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STORE MOSSE-IGLASJÖN  

Naturvärde: BHL, Klass I.

Omfattning: Bergsområde öster om Ölmevallasjön och 

E6 samt Store mosse och Käringmosse.

Kommundel: 5 Fjärås och 7 Gällinge.

Areal: 453 ha.

Beskrivning

Bergsområdet öster om Ölmevallasjön och E6 är uppbyggt av parallella 
bergryggar, orienterade i nord- sydlig riktning, med trånga sprickdalar emel-
lan. Berggrunden är grå gnejs, i väster med fältspatögon. Området har inte 
skogplanterats och är fortfarande öppet- halvöppet. Det utgör därmed en 
rest av ett tidigare vida utbrett berghedlandskap. De västra delarna berördes 
av en stor brand 1975 med centrum längre västerut, vilket hejdat igenväx-
ningen. En spontan igenväxning pågår emellertid och området kommer om 
det lämnas orört så småningom att övergå i hällmarkstallskog. En effekt av 
branden är att området i väster är bevuxet med nästan bara björk, medan 
österut igenväxningen präglas av tall.

De torra-friska hällmarkerna utgörs av kalt berg med moss- och lavve-
getation samt av hed med ljung och inslag av brunven, bergglim, lingon, 
blåbär, örnbräken m m. I sluttningar och svackor finns fukthed med bl a 
klockgentiana, blåtåtel, pors, klockljung, tuvsäv, krypvide och Jungfru Marie 
nycklar. I sprickdalarna övergår fuktheden i fattigkärr med bl a myrlilja, 
ängsull och tuvdun. I hedfloran har också påträffats cypresslummer, vityxne 
och hedjohannesört. 

Bergshöjderna i områdets östra del är bevuxna med planterad hällmark-
stallskog. Två skiften som hör till Munkatorp öster om Store mosse har dock 
inte planterats. Det norra skiftet har spontant vuxit igen med nu medelålders 
blandskog av tall, björk, ek m m. Orörd karaktär. Det södra skiftet har ännu 
en öppen-halvöppen prägel av hed. Stora delar av denna sluttning består 
av våtmark. Fukthed finns över slänter och fattigkärr i svackor. Blåtåtel är 
vanligast, dessutom förekommer pors, tuvsäv, klockljung, odon, myrlilja, 
tuvdun m. m. Fuktheden är ställvis terrängtäckande och växer över smärre 
bergkammar. På frisk-torr mark växer ljung och mycket enbuskar. Heden 
växer nu igen med fr. a. tall.

I området finns tre mossar varav två kallas Käringmosse och en Store mosse. 
Store mosse och den östra Käringmossen utfyller sänkor i terrängen, orien-
terade från sydväst mot nordost i ett sprickdalslandskap. Mossarna omges 
av urbergshöjder och av Göteborgsmoränen i nordost.

Den västra av Käringmossarna ligger sydost om Torpasjön och är den väst-
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Skala 1:20000. Boberg 1:10 m.fl.
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ligaste av tre myrarna. Längst i väst finns en mosaik av blåtåteldominerad 
kärr- och hedvegetation. Den helt öppna, plana ytan domineras av myrlilja 
och ängsull på en fastmatta av vitmossor. Stora, vattenfyllda höljor finns i 
sydost där kärret har gungflykaraktär. Kring den västra Käringmossen växer 
vass, i vad som måste betraktas som ett laggkärr. Kanske det kustnära läget 
och det öppna hedlandskapet ned mot havet är skälet till att myren inte har 
utpräglad mossvegetation.

Den östra Käringmossen domineras av mossevegetation. Den är en öppen 
rismosse med hög frekvens av lösbottenhöljor både i öst och väst. Däremel-
lan och i den norra kanten breder ett fastmattekärr ut sig, dominerat av 
myrlilja och ängsull. Gränsen mellan mosse- och kärrvegetation är flytande. 
I västra delen förekommer myrlilja i vad som tolkats som ”mosse”. Alla tre 
sileshårsarterna finns i stor mängd.

Store mosse består av två stora, platåformigt välvda mossar. Mossarna är 
öppna och har många stora vegetationslösa höljor. Klockljung är det do-
minerande riset på mossens torrare delar, medan porsen ökar där det blir 
blötare. De två mossarna skiljs åt av ett kärrdråg, vilket avvattnar myren åt 
söder. Berghällar går i dagen på flera ställen i myren.

Ett stort parti i norra delen av Store mosse är utdikat och igenvuxet med 
björksly. Här har torv brutits. Två kraftledningar spänner över samma del 
av mossen. Även den norra delen av den östra Käringmossen är påverkad 
av dikning.

Områdets fauna har inte inventerats. Beträffande fågellivet kan nattskärra, 
trädlärka, orre och möjligen ljungpipare förmodas häcka.

Motorvägen avgränsar nu området radikalt i väster. Tidigare fanns samband 
västerut över Ölmevallasjön och Ölmevallabergen. Från rastplatsen söder 
om Torpasjön finns en markerad strövstig upp i området. Goda utsikts-
punkter finns på höjder över 100 meter med utblickar över havet.

Området ingår i riksintresset för naturvården, NN 31 Kärringemossarna 
och Store mosse och i naturvårdsverkets myrskyddsplan för Sverige.

Bedömning 

Ett av länets största mer eller mindre öppna berghedsområden, idag en rest 
av en tidigare vitt utbredd naturtyp. Den klättrande fuktheden utgör en rest 
av en tidigare mycket vanlig naturtyp i trakten. Störningar från skogsbruk 
eller friluftsliv torde vara ringa. Stora botaniska och zoologiska värden, 
känslig landskapsbild. Om objektets specifika värden ska kunna bevaras 
måste igenväxningen hävas. Röjning och bete torde dock inte vara realis-
tiskt idag över så stora och magra bergområden. Däremot bör övervägas 
att med jämna intervall bränna av området. Kan inte området hållas öppet 
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bör det lämnas för fri utveckling. Hedområdet i öster bör genom röjning 
hållas öppet. Bränning kan övervägas. Naturskogen norr därom bör lämnas 
för fri utveckling. Områdets flora och fauna bör inventeras.
Store mosse och Käringmossarna är värdefulla våtmarker, till största 
delen orörda och med ostörd belägenhet. Tillsammans bergsområdena 
i väster bildas en illustrativ gradient över hur myrvegetationen förändras 
med avståndet från havet. Salthalt i nederbörden är en av de faktorer som 
bestämmer vilka arter som etablerar sig. Dikning och övrig exploatering av 
våtmarkerna bör inte tillåtas.

Referenser  

•   Forslund, M. och Rundlöf, S. 1984.  Inventering av våtmarker i 
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Kuylenstierna, J. 1997. Ekkullar och sydberg i norra Halland. I Georgs 
 son, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 177-182.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.



208

Kungsbacka naturvårdsplan

GÖTEBORGSMORÄNEN  TOM - GÄLLINGE

Naturvärde: GL, Klass III.

Omfattning: Göteborgsmoränen mellan Tom och Gällinge.

Kommundel: 5 Fjärås.

Areal: 127 ha.

Beskrivning  

Avlagringar i form av israndbildning. Randbildningen ligger i Göteborgs-
moränen, se objekt 77. I norr följer avlagringen västsidan av ett höjdom-
råde och har en terrassliknande uppbyggnad. Ställvis har den en bredd av 
endast ca 100 meter. Kalt berg dominerar öster om bildningen. Sydväst om 
Långaresjö har bildningen avsatts mellan två höjdområden, och består till 
huvuddelen av isälvssediment som bildar en flack rygg tvärs över dalgången. 
Öster om Gällinge kyrka förekommer isälvssediment i form av en ca 1 km 
lång terrass som sträcker sig fram till Dugatorp.

Vid Långaresjö pågår täktverksamhet, liksom i ett mindre område vid 
Dugatorp. Andra täkter har avslutats och efterbehandlats vid Dala och 
Gällinge.

Landsvägen följde förr Göteborgsmoränen också i denna del. En smal 
grusväg finns idag mellan Gällinge och Vagnslätt, vilken är identisk med 
den urgamla forntidsväg som sträckte sig utefter Göteborgsmoränen.

Norr om Gällinge är objektet till största delen klätt med barrskog. Mel-
lan Gällinge och Dugatorp finns däremot öppen, odlad mark med vackra 
utblickar från den högt belägna vägen.

Bedömning  

Ett avsnitt av Göteborgsmoränen med geovetenskapligt värde. Känslig 
landskapsbild fr a vid Gällinge.

Området bör skyddas från ytterligare täktverksamhet. Normalt jord- och 
skogsbruk.

Referenser  

•   Påsse, T.  1986.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
•   SGU.  Grusinventering i Hallands län, Kungsbacka kommun (opubl).
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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Skala 1:20000. Gällinge 5:1 m.fl.
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GÖTEBORGSMORÄNEN  GÄLLINGE - HÅFORS

Naturvärde: GL, Klass II.

Omfattning: Göteborgsmoränen mellan Gällinge och Håfors.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 142 ha.

Beskrivning 

Göteborgsmoränen är Västkustens mest distinkta israndbildning. Randläget 
kan följas i det närmaste kontinuerligt från Göteborg mot sydost ned i mel-
lersta Halland. Moränen avsattes under äldre Dryas då isranden under 200 
år (för 12 800-12 600 år sedan) stannade upp i detta läge. De bildningar 
som ingår i Göteborgsmoränen är ofta av komplex natur och kan innehålla 
både morän och isälvssediment.

Denna del av Göteborgsmoränen utgörs av en markerad moränrygg i rikt-
ning nordväst-sydost. Ryggen höjer sig mellan Munkatorp och Gödatorp ca 
25 meter över omgivande finsediment, längre åt sydost ligger krönet 10-15 
meter över angränsande terräng. Vid Gödatorp ligger en markant moränrygg 
i öst-västlig riktning tvärs israndläget. I direkt anslutning till moränryggen 
finns i öster flera förekomster av isälvssediment. Göteborgsmoränens av-
gränsning mot öster är något oklar. Formationen fortsätter på ömse sidor 
av objektet.

Landsvägen Duvehed- Håfors följer i stort sett krönet av randbildningen.  
Från den högt belägna vägen ges vackra utblickar över omgivande landskap. 
Vid Munkatorp och Gödatorp finns beteshagar med lövdungar och solitärer 
av ek. I övrigt är landskapet i huvudsak öppet, bestående av odlad mark och 
betesmark. En täkt vid Gödatorp har avslutats och efterbehandlats.

Bedömning  

Ett avsnitt av Göteborgsmoränen som är representativt och nästan orört. 
Den tvärställda moränbilningen vid Gödatorp har särskilt stort geoveten-
skapligt värde. Vackert öppet kulturlandskap, som även framhäver den 
geologiska bildningen.

Objektet måste skyddas från all täktverksamhet samt övrig exploatering. 
Landskapet bör hållas öppet som hittills genom bete och odling.

Referenser  

•   Påsse, T.  1986.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
•   SGU.  Grusinventering i Hallands län, Kungsbacka kommun (opubl).
•   Wedel, P. O. 1962. Grusinventering i Kungsbacka kommun. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1975:9.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i 
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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Skala 1:20:000. Munkatorp 1:3 m.fl.
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STOCKARED

Naturvärde: KGBL, Klass III.

Omfattning: Odlingslandskap vid Stockared.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 88 ha.

Beskrivning 

Ett avsnitt av Löftaåns dalgång vid Stockared. Både uppströms och ned-
ströms området rinner Löftaån makligt fram genom plan slättbygd. Vid 
Stockared tvingas ån passera terrassformade avlagringar som bildar en 
tröskel i terrängen och ån faller därför kraftigt. Avlagringarna hör till Gö-
teborgsmoränen och ligger öster om huvudstråket.

Det öppna landskapet är mjukt kuperat och består till stor del av odlad mark. 
En småkuperad hagmark finns vid Västanå på östra sidan av ån. Hed- och 
ängsartad vegetation omväxlar med berg i dagen. I söder växer rikligt med 
stagg och på kullarna växer betad ljung. Gräsheden är örtfattig men gökärt, 
blodrot, bockrot och liten blåklocka förekommer. 

Söder om hagen ligger en gammal kvarn vid ån. Ån rinner fram kantad av 
alar, nedströms kvarnen finns fuktig betesmark med alm och ask. Sluttningen 
norr därom betas också och är försedd med spridda solitärer av alm, ask, 
lind, ek, bok och björk. I området finns två välbevarade gårdar med för 
trakten representativ bebyggelse.

Omgivande bergsidor är bevuxna med ekskog. I dalgången i sydväst finns 
alsumpskog.

I väster finns en mindre täkt, annars är randbildningen oskadad i området. 
Kraftledningar spänner över de västra delarna.

Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungs-
backa kommun.

Bedömning  

Ett kuperat kulturlandskap, naturskönt beläget invid Löftaån, omgivet av 
ekklädda sluttningar. Geologiskt värdefulla avlagringar, naturbetesmark av 
botaniskt intresse.

Landskapet bör hållas öppet som hittills, fortsatt bete på hagmarkerna. 
Ingen ytterligare täktverksamhet kan tillåtas. 
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Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/landsantikvarien    
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Waldén, H. W.  1967.  Översiktlig naturvårdsinventering i
 Hallands län. Naturhistoriska muséet.

Skala 1:10000. Stockared 3:7 m.fl.
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RAMMSJÖHALL

Naturvärde: BZKL, Klass I.

Omfattning: Odlingslandskap vid Rammsjöhall.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 58 ha.

Beskrivning  

Odlingslandskapet ligger i en sydostsluttning mot Store och Lille Rammsjö. 
Sluttningen är en del av en långsträckt drumlin. Drumlinen är orienterad  i 
riktning nordost-sydväst, dvs densamma som huvudisrörelsen. Drumlinens 
mäktighet har vid Bringshult uppmätts till 18 meter.

Objektet omfattar i stora drag den gamla inägomarken som hörde till Ramm-
sjöhall och Timmerås. Stengärdesgårdar, odlingsrösen och en fägata bidrar 
till att ge intryck av ett åderdomligt kulturlandskap. Byggnaderna i Timmerås 
är obebodda och förfallna. Högt uppe i sluttningen finns ett bälte med odlad 
mark. Både norr och söder om denna utbreder sig ca 25 ha naturbetesmark 
av skiftande karaktär. Betesmarkerna är sen länge ogödslade, och efter att 
en tid ha varit obetade har nu betesdriften återupptagits. I sluttningen finns 
t ex ek- och björkhagar, betade alkärr, hassellund med grova ekar, ham-
lade askar och öppna hagmarker. Vegetationen är en mosaik av ängs- och 
hedmark. Långvarig beteshävd har satt sin prägel på floran. Jungfru Marie 
nycklar, grönvit nattviol och slåttergubbe växer i en ovanligt stor mängd 
över nästan hela området. Dessutom förekommer bl a svinrot, ängsskallra, 
ängsvädd, prästkrage, jungfrulin, gökärt, stagg och hirsstarr. Här och var 
finns lundflora. På nordsidan finns bl a en hage med herrgårdsprägel be-
stående av glest utspridda, vidkroniga solitärer av ek och bok.

Odlingsmarken inramas av lövskog. Längs gränsen i norr finns en remsa 
med ek och björk. Sydväst om Timmerås växer ekskog som bitvis är gam-
mal, med inslag av bok och längst i väster av tall. Fältskiktet är magert 
med mest blåbär och kruståtel. Ett resligt bokbestånd växer nordost om 
gården. Markvegetationen är delvis av lågörttyp med t ex vitsippa, skogs-
sallat, stinknäva, liljekonvalj. Söder om gården finns sumpskog av al och ask 
samt frodig ädellövskog med bl a hässleklocka. Andra intressanta arter som 
påträffats i området är skogslök, kärrfibbla, ormbär, stinksyska, korallrot, 
spindelblomster, liten fetknopp, sjöranunkel och styvt braxengräs.

Till kulturlandskapet ansluter också Lille Rammsjö. Sjön är eutrof  och starkt 
igenvuxen med bladvass och sjösäv.

Öster om objektet ansluter de gamla utmarkerna till Rammsjöhall och Tim-
merås, idag bevuxna med naturbarrskog. Dessa beskrivs under objekt nr 
80. Området är av riksintresse för naturvården, NN 30 Rammsjöhall, och 
det ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.
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Bedömning  

Ett mångformigt kulturlandskap av stor skönhet bl a genom sitt läge i sluttningen 
ovan sjöarna. Den stora arealen ogödslad naturbetesmark av hagmarkstyp är 
unik för skogsbygden i norra Halland. Stora botaniska värden.

Fortsatt satsning på bete över all naturbetesmark. Åkermarken bör hållas 
fortsatt öppen. Området bör inventeras främst botaniskt. Inventeringar får ge 
vägledning för eventuell skötsel av lövskogen.

Referenser  

•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlings-  
 landskapet.
 Påsse, T.  1986.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Skala 1:10000. Timmerås 1:2 m.fl.
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BARRSKOG  KRING  STORE  RAMMSJÖ

Naturvärde: BZL, Klass I.

Omfattning: Naturskog  vid Rammsjöhall.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 171 ha.

Beskrivning

Ett starkt kuperat, brutet landskap. Den oroliga topografin orsakas av 
sprickdalar i flera olika riktningar. Den största dalgången utfylls delvis av 
Store Rammsjö, vars vattenyta ligger 109 m ö h. Högsta punkten, Brings-
hulta ås, når ca 175 m ö h. I vissa sluttningar kan iakttas smala parallella 
bergryggar, orsakade av spricksystem, samt terrasser. Bergarten är grå 
gnejs med ställvis välutvecklade ögon. Området ansluter till en långsträckt 
drumlinbildning i nordväst.

Hela området är bevuxet med naturskog, till största delen dominerad av 
tall. Där jordtäcket är tunnt eller saknas växer gles hällmarkstallskog med 
enbuskar och fältskikt med ljung och kråkris. I sprickor, terrasser och där 
jordtäcket är mäktigare växer barrblandskog av skiftande beskaffenhet, dock 
mestadels tallskog med inslag av risgranar och björk och med mycket blåbär 
i fältskiktet. På många håll finns ett rikligt inslag av ung ek samt spirande ek-
plantor. Bitvis finns frodig granskog, t ex i dalgången söder om Hultasjö. 

Skogen har uppkommit genom naturlig igenväxning av gammal hällmarks-
ljunghed. Skogen är därför olikåldrig, ca 80-100 år. Med smärre undantag 
har skogen inte skötts under i vart fall omloppstidens senare del. Detta har 
lett till en luckig beståndsbild och god förekomst av högstubbar, torrträd, 
vindfällen och lågor. Över huvud taget är tillgången på död ved i området 
osedvanligt riklig. 

Områdets karaktär av första generationen successionsskog efter ljunghed 
gör att växt- och djurarter som kräver skoglig kontinuitet saknas. Sådana 
känsliga arter har inte kunnat överleva ljunghedsskedet.

Sjöarna Store Rammsjö och Hultasjö är oligotrofa. Området är också rikt 
på våtmarker, till största delen bestående av helt små mossar och kärr. I 
sluttningen söder om Lille Rammsjö återfinns klättrande fukthedar och ter-
rassliggande kärr av västlig typ, med vegetation av blåtåtel, pors, klockljung, 
ljung, odon, myrlilja, tuvsäv m m. En del fukthed är mycket grund, utbildad 
genom översilning på hällmark.
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Områdets högre fauna har inte närmare undersökts.  Vid besök i om-
rådet har dock noterats bl a storlom, fiskgjuse, duvhök, ormvråk, tjäder, 
orre och spillkråka. Dessutom har den rödlistade svampen jättemusseron 
noterats.

Bedömning 

Ett område med talldominerad, till stora delar orörd naturskog av 
”urskogsartad karaktär”. Storleken, unik för Sydsverige, och den rikliga 
tillgången på död ved ger området stora ekologiska värden, trots dess 
karaktär av successionsskog. Kontakten med hagmarker och ädellövskog vid 
Rammsjöhall samt den eutrofa Lille Rammsjö tillför ytterligare biologiska 
värden.

Skogen, inklusive våtmarker, bör lämnas helt orörd för framtiden.

Referenser

•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Skala 1:15000. Annestorp 1:6.
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HÄLLEVIKS  DAMM

Naturvärde: BZH, Klass I.

Omfattning: Våtmark med ädellövskog vid Bringshult.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 36 ha.

Beskrivning  

Hälleviks damm med angränsande våtmarker är belägna i övre delen av 
sluttningen  mot Löftaåns dalgång. Dammen omges av fattigkärr med 
flaskstarr, ängsull, pors m m samt av en liten tall- och björkbevuxen mosse. 
Gul och vit näckros växer i mängd ute i dammen. I den södra myrkanten 
förekommer grov al, delvis växande på socklar. 

I dammen mynnar två mindre bäckar. Den västra bäcken rinner genom en 
ravin bevuxen med blandskog. Ravinens nedre del tar närmast formen av 
ett backkärr, glest bevuxet med gamla alar på magnifika socklar. I kantzonen 
finns även ek och hassel. Kärret är kalkpåverkat med bl a arter som kärr-
fibbla, kärrsälting, gullpudra, skärmstarr, ängsstarr och slidstarr. Mossfloran 
är också rik med flera sällsynta arter, bl a piprensarmossa och dunmossa. 
Den östra bäcken mynnar också i ett alkärr. Växtligheten kännetecknas av 
kalla, bäcknate, gyttrad igelknopp och mannagräs. Sumpskogen och alkär-
ren har en orörd prägel med inslag av döda träd, högstubbar och lågor. 
Biotopen är sannolikt intressant även beträffande vedlevande smådjur och 
svampar. 

Den branta sluttningen i söder utgör spetsen av en lång drumlin som sträcker 
sig åt sydväst över Rammsjöhall (se objekt 79). Drumlinens mäktighet har 
vid Bringshult uppmätts till ca 18 meter. I sluttningen växer hedartad ek-
skog. Många vidkroniga hagmarksekar ingår, inslag finns också av björk 
och gran. En gallring har nyligen gjorts i beståndet. 

En väg och en kraftledning berör objektets västra del.

Bedömning  

Våtmarksområde med botaniskt värdefulla kärr och orörda sumpskogar, 
inramat av naturskogsbiotoper. Våtmarkerna bör bevaras intakta, i synnerhet 
i alkärren får ingen dikning eller rensning vidtas. Sumpskog bör lämnas för 
fri utveckling, ekskogen bör skötas med stor hänsyn.
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Skala 1:5000. Bringshult 1:2.

Referenser

•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Påsse, T.  1986.   Beskrivning till jordartskartan Kungbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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FÖRLANDA

Naturvärde: GLB, Klass II.

Omfattning: Deltaavlagring vid Förlanda.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 266 ha.

Beskrivning 

Objektet är kommunens största deltaavlagring, belägen längst in i Löftaåns 
dalgång. Deltaplanets högsta nivå är ca 77 m ö h. Denna nivå antas repre-
sentera högsta kustlinjen i området. I deltaplanet finns erosionsrännor där 
bäckar idag rinner fram. Jorddjupet är inom stora delar mer än 20 meter. 
Deltat ligger norr om ån. Söder om ån ligger en lateralterrass.

Vid Förlanda kyrka är Löftaån vackert nedskuren i underlaget med omväx-
lande ravinbranter och terrasser. Det öppna landskapet betas till stora delar. 
På det ganska flacka deltaplanet finns omväxlande skog och odlingsmark. 

Mellan Förlanda och Hean finns ett rikkärr med bl a ullsäv, äggmossa kärr-
klomossa  och praktkrokmossa.

Bedömning  

Deltats storlek, representativa uppbyggnad och utformning samt dess läge 
vid nivån för högsta kustlinjen ger avlagringen ett synnerligen högt geove-
tenskapligt värde. Botaniskt intressant rikkärr.

Området bör skyddas från all täktverksamhet. Rikkärret måste bevaras 
hydrologiskt ostört.

Referenser

•   SGU.  Grusinventering i Hallands län, Kungsbacka kommun (opubl).
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Skala 1:20000. Frölanda Klockargård 1:8 m.fl.
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LYNGMOSSEN

Naturvärde: GHLB, Klass II.

Omfattning: Lyngmossen.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 83 ha.

Beskrivning  

Lyngmossen är belägen i Löftaåns dalgångs allra översta del. Mossen utfyller 
nästan hela dalgången och omges av ett kuperat landskap med relativt 
branta, skogklädda sluttningar. En smal remsa med odlad mark ligger i 
öster inklämd mellan mossen och bergen. Mossen avvattnas av Löftaån 
med biflöde i väster.

Lyngmossen är en relativt stor, kupolformad mosse av excentrisk 
uppbyggnad. Mossen är öppen, endast glest klädd med småvuxna martallar. 
Stora höljor, ofta bevuxna med flytvitmossa (Sphagnum cuspidatum), bildar 
ett tydligt bågformigt mönster utifrån den högsta punkten i söder. Centralt 
i mossen finns en stor mängd djupa, vegetationslösa gölar omgivna av 
gungflyliknande mjukmattor. Ängsull och flaskstarr är typiska arter. Ett 
dråg dränerar området åt nordväst.

Stora delar av laggkärren har dikats ut. Löftaån och dess biflöde, vilka båda 
rinner genom laggzonen, har kanaliserats. Mosseytorna i väst (mest utanför 
objektet) är påverkade av dikning, torvtäkt och väg. En kraftledning sträcker 
sig över mosseplanet.

Området är av riksintresse för naturvården, NN 29 Lyngmosse. Lyngmosse 
pekas även ut som ett skyddsvärt område i Naturvårdsverkets myrskyddsplan 
för Sverige.

Bedömning  

Lyngmossen är, trots vissa ingrepp, mycket värdefull p g a sin speciella 
utformning och sin intressanta hydrologi.

Dikning eller annan exploatering av våtmarken får inte tillåtas. Eventuell 
rensning av Löftaån och biflödet i väster måste utföras skonsamt och endast 
för att bibehålla vattnets djup eller läge.

Referenser  

•   Forslund, M. och Rundlöf, S. 1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20. 
•   Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
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Skala 1:10000. Samfällighet.
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LITSERHULT

Naturvärde: KLB, Klass III.

Omfattning: Kulturlandskap vid Litserhult.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 50 ha.

Beskrivning  

Litserhult ligger invid länsgränsen på norra sidan av en liten sjö, Lövsjö. Här 
utbreder sig ett öppet, något kulligt landskap med betes- och odlingsmark. 
Beteshagar finns fr a mellan vägen och sjön. Här finns hagmark med björk, 
ek och ask och öppnare betesmark med enbuskar. En intressant ängsflora är 
utbildad vid sjön med växter som darrgräs, hirsstarr, nysört och gökblomster. 
Dessutom finns en pors-blåtåtelhed med inslag av tätört. Närmare vägen 
växer sparsamt med betad ljung, rödklint, prästkrage, bockrot, skogsklöver 
och  jungfrulin.

Odlingslandskapet omges av lövskogar med mestadels ek och med varie-
rande inslag av björk, asp, gran m m.

Bedömning  

Ett kulturlandskap med naturskönt läge invid sjö. Hagmarken har botaniskt 
värdefulla inslag.

Landskapet bör hållas öppet genom fortsatt bete och odling. Hagmarkerna 
bör inte gödslas.

Referenser  

•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990: 2. 
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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Skala 1:10000. Litserhult 1:5 m.fl.



226

Kungsbacka naturvårdsplan

NÄSBOKROK - ÖLMANÄSHALVÖN

Naturvärde: BZGLF, Klass I, II.

Omfattning: Delar av Ölmanäshalvön med Näsbokroks naturreservat 
(klass I).

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.

Befintligt skydd: Naturreservat.

Areal: 195 ha, varav naturreservat 90 ha.

Beskrivning 

Naturreservatet Näsbokrok omfattar Ölmanäshalvöns yttersta spets och 
ligger öppet och starkt exponerat mot havet. Den gnejsiga berggrunden går 
ofta i dagen eller täcks av grund jord, på flera ställen finns framträdande 
klapperstenfält. Stranden kantas av block och sten, på västsidan av klipp-
strand. Marskvegetation finns på ett par ställen i söder. Innanför kustremsan 
utbreder sig en vidsträckt, öppen och betad hed. I sänkor i terrängen finns 
smärre våtmarker bl a i form av några öppna, näringsfattiga dammar. En 
betespräglad hedvegetation dominerar med arter som t ex ljung, kråkris, 
krypvide, klockljung, tuvsäv, blåtåtel och pors. Betestrycket är f  n dock för 
lågt. På öppna gräspartier mot havet växer rikligt med trift och backtimjan. 
Sällsynta arter som påträffas är flocksvalting, fjällnejlika, backsmultron, 
ostronört och strandmalört. För en mer detaljerad naturbeskrivning, se 
Gillner 1969. Väl synliga på hällar ligger åtta rösen. Rösena är gravanlägg-
ningar från bronsåldern,ca 1500 - 500 f  Kr. 

Ölmanäshalvön i övrigt är delvis formad av ändmoräner. En samlad svärm 
av ändmoräner ligger ut mot spetsen av halvön. Vissa av ändmoränerna har 
stora jorddjup, djup på över 40 meter har uppmätts på halvön. Moränerna 
är som regel täckta av mäktiga lager av svallgrus och klapper. Förekomst 
av stora block visar dock att bildningen primärt består av morän. Ett stort 
klapperfält är beläget i sluttningen upp till 20 m ö h i objektets östra del. 
En annan imponerande strandmal finns nära strandlinjen i nordväst. Också 
på moränbågen norr om Viken finns intressanta strandvallar av klapper. 
Större delen av området är bevuxet med planterad tallskog, här och var 
finns fuktigare mark med björk. Två små kärr finns i nordväst. På klipp- 
och klapperområden utbreder sig hedmark.

Området ligger inom område av riksintresse för naturvård, objekt NN5 
Kungsbackafjorden-S Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån, och för friluftsliv, 
objekt FN5 Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm. Näsbokrok ingår 
i ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (SPA/pSCI). Området 
ingår även i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka 
kommun.
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Skala 1:15000. Ölmanäs 19:1m.fl.
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Bedömning 

Kusthed med stora biologiska och geovetenskapliga värden. Syftet med 
naturreservatet är att det ”bör särskilt skyddas och vårdas på grund av 
sin betydelse för kännedom om landets natur, landskapsbilden och för 
allmänhetens friluftsliv”. ”Naturreservatet skall vårdas så, att dess karaktär 
av öppen kusthed bibehålles”. ( Citat från reservatbeslutet ). Geologiskt vär-
defulla områden utanför reservatet kompletterar bilden. Ännu oexploaterat 
av bebyggelse, strandnära områden av stor betydelse för friluftslivet.

Alla former av täkt måste undvikas, liksom bebyggelseexploatering. Tall-
skogen kan skötas som hittills.

Referenser

•   Forslund, M. och Rundlöf, S.  1984.  Inventering av våtmarker i  
 Hallands län. länsstyrelsens meddelande nr 1985:1.
•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Gillner, V.  1969.  Vegetation och flora i naturreservatet Näsbokrok på  
 Örmanäshalvön i norra Halland. (Opubl.).
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/ landsantikvarien.   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland. 
 I Georgsson, K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
•   Länsstyrelsens förordnande om naturreservat, 1972-03-13.
•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
•   Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands  
 län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
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STOREMOSSE  ÅSA

Naturvärde: BZ, Klass I.

Omfattning: Rikkärr sydost om Åsa.

Kommundel: 6 Åsa Frillesås.

Areal: 28 ha.

Beskrivning  

Våtmarksområdet Storemosse kan beskrivas som ett topogent kärr med en 
liten sjö i den norra delen. I väster vilar kärret på en skalgrusbank, vilket 
gett upphov till ett rikkärr, på vissa ställen på gränsen till extremrikkärr. 
Kalkhalten är så hög att bleke bildats. Bland områdets sällsynta växter kan 
nämnas ängsnycklar, näbbstarr och slokstarr . Kring kärret finns ganska 
ung sumpskog av björk. I denna del finns ett flertal sällsynta och hotade 
arter knutna både till själva våtmarken med öppet vatten, vassarna, star-
rängarna och till lövsumpskogen runtomkring. Några exempel är rödlistade 
arter som smådopping, flytsäv, smal dammsnäcka, kalkkärrsgrynsnäcka och 
grov gulmossa.

Till rikkärret ansluter fattigkärr med triviala arter som t ex topplösa, ängsull 
och kråkklöver. Gölen har ganska mycket öppet vatten med en udde i mitten. 
Öster om kärret finns en enbevuxen kulle med berg i dagen och rismattor 
med ljung, kråkklöver, revlummer, odon och blåtåtel. Hedmarken sluter sig 
i nordost med spontan igenväxning av tall och björk.

Villabebyggelse når i väster och söder ända fram till området.

Bedömning  

Ett rikkärr med mycket värdefull fauna och flora. Kalkpåverkade rikkärr är 
överhuvudtaget en sällsynt och skyddsvärd biotop i regionen.

Området måste skonas från dikning och annan exploatering av våtmarken. 
Även det lilla hedområdet bör bevaras som ett komplement. Gallring, röj-
ning.

Referenser

•   Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan enligt vattenlagen  
 och bygghandling, Västkustbanan (VKB), delen Åsatunneln. 
 GF Konsult AB och Banverket Västra Regionen 1998.
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LANDABUKTEN

Naturvärde: ZBLF, Klass III.

Omfattning: Landabukten. 

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.

Areal: 112 ha.

Beskrivning 

Landabukten utgör en långgrund del av den starkt exponerade Vendelsöfjor-
den. Innanför bukten i sydost utbreder sig strandängar. Öster om järnvägen 
betas ängarna fortfarande på båda sidor gamla E6:an. Ängarna översvämmas 
ibland. I söder, väster om järnvägen, har betet upphört och strandängen 
växer igen med högörtvegetation och säv. Längs buktens norra strand finns 
klipp-och stenstrand samt en obetad remsa strandäng. Baggaholmen är en 
klippö med gräs- och rished.

Vattenområdet har liksom andra marina grundbottnar en hög produktion 
av växt- och zooplankton, bottendjur, kräftdjur och mollusker och utgör 
reproduktionsområde för fisk. Dessa djur utgör i sin tur föda för vadare 
och sjöfågel. Både vattenområde och strandängar utgör viktiga biotoper för 
häckande och rastande fågel. I området häckar bl. a. tofsvipa och rödbena 
och här rastar småspov (flockar på upp till 70 ex), ljungpipare (upp till ca 
100 ex) mm.

Området utnyttjas intensivt för fritidsaktiviteter. Campingplats finns stax 
intill. Landområdet söder om campingplatsen utnyttjas för bilparkering och 
husvagnsuppställning samt som startplats för brädseglare som fr a håller 
till i buktens södra del. Vattnet strax öster om Baggaholmen utnyttjas för 
ankring av småbåtar.

Bedömning 

Marint grundbottenområde, viktig födobiotop för olika fisk- och fågelarter. 
Delvis betade strandängar av betydelse för fågellivet. Stor betydelse för 
friluftslivet, känslig landskapsbild.

Anläggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare, 
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. Nu hävdade 
strandängar bör betas även fortsättningsvis. Fågelfaunan bör inventeras.

Referenser

•   Flodin, L-Å. 2001. Ornitologisk värdering av strandängar i norra  
 Halland. Länsstyrelsens meddelande nr 2001:7.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Pehrsson, O. och Unger, U.  Inventeringar av häckande, rastande och 
 övervintrande sjöfågel, vadare m fl utmed Hallandskusten. (Opubl).
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LUNDAÅN

Naturvärde: Z,  Klass III.

Omfattning: Lundaån.

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.

Beskrivning 

I Lundaån finns reproduktionsområden för havsöring. Ån är förorenad och 
igenväxt och havsöringbeståndet svagt.

Bedömning  

Landaån har ett zoologiskt intresse som reproduktionsområde för havs-
öring.

Vattenkvaliteten bör förbättras. Vattenföringen i ån måste hållas tillfreds-
ställande under lågvattenperioden. Ån kan också påverkas negativt av 
avloppsutsläpp, vattenreglering samt grävnings- eller rensningarbeten. 
Biotopförbättrande åtgärder är angelägna.

Referenser

•   Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
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LÖFTAÅNS  MYNNING

Naturvärde: BZLF, Klass II.

Omfattning: Löftaåns mynning. En stor del av objektet ligger i Varbergs 
kommun.

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.

Areal: 50 ha.

Beskrivning  

Löftaån rinner ut i Vendelsöfjorden. Ån omges före utloppet av öppna 
marker. Norr om ån utbreder sig strandäng, fukthed och fuktäng där häv-
den överallt upphört. Strandängen har spridda igenväxande partier med 
bladvass och älgört. En låg vegetation med rödsvingel, gåsört, salttåg och 
krypven täcker stora delar. Strandängen övergår norrut i fukthed med 
lågvuxna enar och mosaikartad vegetation. Den består bl a av klockljung, 
odon, krypvide, ängsvädd, nysört, ängsskallra, klockgentiana, blåtåtel, stagg, 
knägräs, hundstarr och hirsstarr. Ett bergområde vidtar väster därom med 
hällmarkshed och längst i nordväst finns återigen igenväxande strandäng 
och fukthed. Söder om Löftaån, i Varbergs kommun, betas strandängarna 
fortfarande.

Utanför Löftaåns mynning finns en bred zon av långgrunt vatten. Vat-
tenområdet har liksom andra marina grundbottnar en hög produktion 
av växt- och zooplankton, bottendjur, kräftdjur och mollusker och utgör 
reproduktionsområde för fisk. Dessa djur är i sin tur föda för vadare och 
sjöfågel. Både vattenområdet och strandängarna är viktiga biotoper för 
häckande och rastande vadare och änder. Bl a har sydlig kärrsnäppa noterats 
som häckfågel. 

Bedömning  

Marint grundbottenområde, viktigt ur näringsbiologisk synpunkt för olika 
fisk- och fågelarter. Mångformig vegetation med en artrik och betespräglad 
flora. Strandängarna är värdefulla för fågellivet. Känslig landskapsbild.

Anläggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare, 
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. Betet bör snarast 
återupptas. Fågelfaunan bör inventeras närmare.

Referenser

•   Flodin, L-Å. 2001. Ornitologisk värdering av strandängar i norra Hal 
 land. Länsstyrelsens meddelande nr 2001:7.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
•   Lindfeldt, K.  1990.  Ängs- och hagmarker i Kungsbacka kommun.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 1990:2.
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• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Pehrsson, O. och Unger, U.  1970.  Inventeringar av häckande, rastande 
 och övervintrande sjöfågel, vadare m fl utmed Hallandskusten (opubl).
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LÖFTAÅN

Naturvärde: ZF,  Klass I, II.

Omfattning:  Löftaån (klass I) med biflödena (klass II) Kroksjöbäcken, 
Mölnekullabäcken, Idebäcken och Lilla Vråbäcken.

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås och 7 Gällinge.

Beskrivning 

I Löftaån finns reproduktionsområden för lax och havsöring. Havsöringen 
reproducerar sig även i biflödena Kroksjöbäcken, Mölnekullabäcken, Ide-
bäcken och Lilla Vråbäcken. I Löftaån finns även elritsa och nejonöga samt 
en värdefull bottenfauna. Vattensystemet ingår i kalkningsprojekt.

Bedömning  

Löftaån har ett stort zoologiskt intresse som reproduktionsområde för lax 
och havsöring och med en bottenfauna av högt naturvärde.

God vattenkvalitet bibehålles genom bl a fortsatt kalkning i tillrinningso-
mrådena. Ån kan också påverkas negativt av avloppsutsläpp, vattenreglering 
samt grävnings- eller rensningarbeten. Biotopförbättrande åtgärder bör 
stödjas.

Referenser

•   Fritz, Ö. 1997. Skyddsvärd bottenfauna i rinnande vatten. Underlag  
 till regional miljöövervakning i Hallands län. Länsstyrelsen i 
 Hallands län. Meddelande 1997:2.
• Kungsbacka kommun 1998. Sjöar och vattendrag i Kungsbacka 
 kommun 1997. Cederholm, F. 1998-03-25.
•  Ottosson, J.; Almer, B. och Norell, P. 1994. Lax och havsöring i 
 Hallands län. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 1994:5.
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ALMEDAL

Naturvärde: BZL, Klass II.       

Omfattning: Löftaån och Löftadalens sluttning i söder vid Almedal.

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.

Areal: 11 ha.

Beskrivning 

Området utgör en del av Löftaåns dalgång, se objekt nr 92. Ån slingrar 
fram strax intill nordsluttningen. Den kantas av al och ask och omges av 
ett bälte med betesmark. Sluttningen är ställvis brant med berg i dagen och 
med rikblockiga partier. I sluttningen växer en artrik ädellövskog, företrädd 
av ek, ask, alm, lind, lönn, asp, al, björk, hägg, sälg, fågelbär och med täta 
snår av hassel. Skogen har, utom i öster, en orörd prägel med högstubbar, 
lågor mm. Mycket gamla flerstammiga lindar och almar finns. Förekomsten 
av alm och lönn är för länet ovanligt riklig. Floran är artrik och kalkgyn-
nad med bl a blåsippa, trolldruva, vårlök, gullpudra, skogsbingel, storrams, 
lundstjärnblomma och ormbär. Kryptogamfloran är rik med rödlistade arter 
som blek kraterlav, stor knopplav och stor bandmossa.

Bedömning 

Ett orört avsnitt av Löftaåns dalgång med artrik ädellövskog. Botaniska 
och zoologiska värden. 

Sluttningen bör även i fortsättningen lämnas orörd. Skiftet i öster kan skötas 
försiktigt. Fortsatt bete längs ån. Området  bör inventeras botaniskt.

Referenser

•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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LÖFTAÅNS DALGÅNG

Naturvärde: LGBZK, Klass I, II.

Omfattning: Löftadalen mellan Almedal och Idala.

Kommundel: 6 Åsa-Frillesås och 7 Gällinge.

Areal: 980 ha. 

Beskrivning  

Löftadalen är en sprickdal som skär genom omgivande högland. Sprickdalen 
har den för regionen förhärskande riktningen sydväst-nordost. Kring Stuv 
bildar dalen ett mindre slättområde. Västerut smalnar dalgången strax ovan 
Almedal liksom i öster vid Valaberg. Passagerna är endast ca 200 meter breda 
och omges av höga bergsidor (ca 100 meters nivåskillnad vid Valaberg). I 
dalbottnens leravlagringar ringlar Löftaån fram i talrika meanderslingor. I 
den övre delen, nedströms Håfors, faller dock ån kraftigt ned mot det flacka 
landskapet. Göteborgsmoränen övertvärar här också dalgången i form av 
en låg randbildning, som fortsätter på ömse sidor av dalen (se objekt nr 
48, 76, 77 och 96).

Större delen av dalbotten brukas som jordbruksmark, till största delen 
åker. Utefter åns nedskurna meanderslingor finns här och var kuperade 
betesmarker. Mellan Röstorp och Valaberg finns öppna, betade fuktängar 
och kärr. Mellan Håfors och Röstorp finns kuperade betesmarker med en 
intressant flora av bl a strutbräken, ormbär och lundvårlök.

Dalgångens sluttningar är västerifrån ända fram till Stuv bevuxna med löv-
skog och blandskog. På södra sidans nordsluttning finns oftast hedartad, 
ekdominerad lövskog. Där bergkanten bryter fram växer mestadels lind. 
Vid Slättarås finns vackra, betade hagmarker upp i sluttningen med bl a 
blåsippa, små f  d åkrar kantade av ek, alm och bärande träd som fågelbär, 
oxel och apel samt enklädda betesmarker.

Sydsluttningen på dalens norra sida är i allmänhet brantare. Mellan Almedal 
och Kyrkotorp finns mellan berget och vägen en smal zon bevuxen med 
ek, alm, ask, asp, björk och hassel och med ängsartad flora. Norr om Fril-
lesås kyrka finns bergkullar som omsluts av slingrande åkrar med vällagda 
stengärdesgårdar. Kullarna är bevuxna med gamla, vidkroniga ekar och 
utgör delvis betad hagmark med enbuskar. Mellan Älekärr och Stuv finns 
en sluttningszon bevuxen med oftast lövdominerad blandskog och med 
i sluttningarna säreget klättrande eller terrasserade betesmarker och f  d 
åkrar. Här och var finns naturskog med orörd prägel. Förekomster av bl a 
kransrams, lundslok, murgröna och blåsippa. På äldre ädellövträd, främst 
ek och alm, vid Frillesås kyrka och i markerna norr därom finns en rik 
kryptogamflora med hotade arter som silverlav, gammelekslav, grå skärelav 
och korallticka. Skogsbete bedrivs vid Berg.
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I odlingslandskapet kring Idala finns flera värdefulla ädellövskogar, betade 
hagmarker och bäckdälder med ek, lind, klibbal m. m. och en rik flora med 
arter som trolldruva, blåsippa, grov fjädermossa, trubbfjädermossa och 
mussellav.

Frillesås kyrkby, centralt belägen i Löftadalen, bevarar karaktären av ett äldre 
sockencentrum. Förutom miljön kring kyrkan finns bl a två stensättningar 
från förhistorisk tid och en ödekyrkogård. Vid Håfors har vattenkraft ti-
digt utnyttjats för kvarndrift. Vid sekelskiftet fanns sex kvarnar drivna av 
Löftaåns vatten. Idag finns en kvarnanläggning bevarad.

Bedömning  

Ett synnerligen naturskönt avsnitt av Löftaåns dalgång. De löv- och bland-
skogsklädda dalsidorna har stor betydelse för flora och fauna och för land-
skapsbilden. Värdefulla betesmarker och våtmarker finns bl a vid Håfors. 
Geologiskt är avsnittet av Göteborgsmoränen av störst intresse.

Kulturlandskapet bör hållas öppet och skyddas från störande bebyggelse. 
Fortsatt betesdrift, särskilt viktigt på våtmarker utefter ån. Sluttningarnas 
löv- och blandskogar är vidsträckta och ofullständigt kända  och bör närmare 
inventeras. I avvaktan på detta bör skogsbruket bedrivas varsamt, omföring 
till barrkulturer bör undvikas.

Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungs-
backa kommun.

Referenser

•   Förslag till ”Program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.  
 Kulturnämnden 2001-02-06 § 3”.
•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer/ landsantikvarien   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   SGU.  Grusinventering i Hallands län, Kungsbacka kommun  
 (opublicerat material).
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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MÖLNEKULLA

Naturvärde: BZKL, Klass  I.

Omfattning: Dalgång med lundvegetation och kulturlandskap vid 
Mölnekulla.

Kommundel: Frillesås.

Areal: 31 ha

Beskrivning  

En trång dalgång omgiven av branta berg fr a i väster. I dalgångens botten 
återfinns en djupt nedskuren bäck, vilken i norr mynnar i Löftaåns dalgång 
strax norr om Mölnekulla. Bäcken kantas av al och ask med en mycket frodig 
vegetation av bl a strutbräken. I omgivande sluttningar ligger terrasser av f  
d åkrar samt slänter som numera betas. Inslag av ogödslad hagmark.

Betesmarkerna avgränsas i väster av en blockrik rasbrant. Här frodas en 
artrik lundvegetation med bl a alm, ask, ek, lind, hassel, hägg och gran. 
I markvegetationen finns desmeknopp, blåsippa, skogsbingel, trolldruva, 
underviol, stinksyska, ormbunkar m m. Längre söderut dominerar ek med 
inslag av lind på ett svagare markunderlag. Högre upp i sluttningen växer 
ekkratt med björk, tall och asp och på krönet finns enbevuxen hällmark. 
Skogen är till stora delar orörd, bitvis med inslag av gamla träd, torrträd 
och vindfällen. Känslig kryptogam- och evertebratfauna i rasbranten med 
bl. a läderskål och landsnäckor.

En kraftledning löper utefter dalen.

Bedömning 

Naturskog av orörd typ i bergbranten, vid foten av lundartad typ. Stora 
botaniska värden, zoologiska värden. Värdefull landskapsbild.

Naturskogen lämnas att utvecklas helt fritt. Fortsatt bete på de öppna 
markerna, inslag av ogödslad hagmark bör bevaras ogödslad. En botanisk 
inventering bör genomföras.

Referenser

•   Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande  
 mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.  
 Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
•   Waldén, H. W.  1967.  Översiktlig naturvårdsinventering i 
 Hallands län. Naturhistoriska muséet.
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
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ÄLGAREMOSSEN

Naturvärde: HL, Klass III.

Omfattning: Älgaremossen.  

Kommundel: Frillesås.

Areal: 49 ha.

Beskrivning  

Älgaremossen utfyller en dalgång mellan två smärre urbergsmassiv i väster 
och öster. Mossen avvattnas norrut mot Löftaån. Den är tydligt välvd, 
ganska blöt och med hög frekvens höljor. Mossen är alldeles öppen, endast 
bevuxen med helt små martallar. Laggen är orörd med undantag av där 
mossen ansluter till jordbruksmark, i nordväst och i söder.

En dikning med stark lokal påverkan har utförts i norra delen. Här har 
björk och tall vuxit upp som en följd av dikningen.

Bedömning  

En till största delen oskadad mosse med intressant hydrologi, belägen i en 
våtmarksfattig del av länet.

Dikning eller annan exploatering av våtmarken får inte tillåtas.

Referenser

•   Forslund, M och Rundlöf, S.  Inventering av våtmarker i Hallands län.  
 Länsstyrelsens meddelande nr  1985 : 1.
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VALABERG

Naturvärde: ZL, Klass I.

Omfattning: Bergbrant vid Löftaåns dalgång.

Kommundel: 7 Gällinge.

Befintligt skydd: Djurskyddsområde (fågelskyddsområde). Enligt 
skyddsbestämmelserna är det förbjudet att färdas eller uppehålla sig inom 
området årligen under tiden 1 februari - 31 juli.

Areal: 7 ha.

Beskrivning  

Centralt i området finns en hög bergbrant. Nedanför rasbranten växer 
lövskog med  bl a alm. Söder därom finns ett granbestånd. Högre upp i 
sluttningen växer tallskog.

Bedömning 

Syftet med fågelskyddsområdet är att under häckningstid undvika störningar 
på fågellivet från besökande allmänhet.

Granskogen i söder ska skötas med största möjliga försiktighet. Avverkning 
bör undvikas under den tid som anges ovan i skyddsbestämmelserna. Efter 
slutavverkning bör övervägas att låta marken självföryngras. Övriga skogs-
bestånd bör lämnas för fri utveckling.

Referenser 

•   Länsstyrelsens resolution om lokala bestämmelser till skydd för 
 djurlivet, 1966-05-26. Ändrade föreskrifter enligt 10 och 14 §§   
 naturvårdslagen, 1983-03-08.
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GÖTEBORGSMORÄNEN  LIA - GLAMSJÖ

Naturvärde: GL, Klass III.

Omfattning: Göteborgsmoränen mellan Lia och Glamsjö.

Kommundel: 7 Gällinge.

Areal: 47 ha.

Beskrivning  

Avlagringar i form av en israndbildning som deponerats i sluttningen mot 
Löftadalen vid Lia och tvärs över urberget söderut. Randbildningen ligger 
i Göteborgsmoränen (närmare beskriven i objekt 48), som söder om Löf-
taån delvis ändrar karaktär då den till stora delar avlagrats på bergshöjder 
över högsta kustlinjen (HK). Den bildar i regel en mycket distinkt ändmo-
rän med en bredd på 100-200 meter och med en höjd av ca 5 meter eller 
mer. I området framträder bildningen tydligt, då omgivande bergområde 
mer eller mindre saknar täckande jordlager. Blockmängden är påfallande, 
särskilt i de proximala delarna. Randbildningens krön är ställvis vindlande. 
Göteborgsmoränen fortsätter på ömse sidor av objektet.

Tallskog växer över större delen av området.

Enbart mindre husbehovstäkter finns i området.

Bedömning  

Det geovetenskapliga värdet motiveras av områdets orördhet och av att 
ryggarna är representativa.

Området bör skyddas från all täktverksamhet. Ett normalt skogsbruk kan 
bedrivas.

Referenser  

•   Påsse, T.  1986.  Beskrivning till jordartskartan Kungsbacka SO. SGU  
 Serie Ae nr 56.
•   SGU.  Grusinventering i Hallands län, Kungsbacka kommun 
 (opubl. material).
• Länsstyrelsen  1994. Bevarandeprogram för odlingslandskapet i  
 Hallands län. Länsstyrelsens meddelande nr 1994:11.
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OMRÅDE  VID  STORA  HORNSJÖN

Naturvärde: LFBG, Klass II.

Omfattning: Skogs- och odlingslandskap vid Stora Hornsjön.

Kommundel: 7 Gällinge.

Befintligt skydd: Område med skydd för landskapsbilden.

Areal: 914 ha, varav skydd för landskapsbilden 330 ha.

Beskrivning  

Ett skogklätt kuperat område väster och norr om Stora Hornsjön. Topo-
grafiskt domineras området av urbergshöjderna Högås, Björnås och Hästås. 
Högås topp utgör högsta punkten, 150 m ö h, och bildar en förnämlig 
utsiktpunkt i väster. Sluttningarna mot Stora Hornsjön är moränklädda 
och mitt i sluttningen finns en mäktig drumlin som sträcker sig ca 2 km 
i nordost-sydvästlig riktning. På drumlinens topp ligger gården Stättared. 
Moränområdet avgränsas västerut av en randbildning som hör till Göte-
borgsmoränen. Denna tar här formen av en distinkt ändmorän med en 
bredd på 100- 200 meter. Formationen fortsätter på ömse sidor av objektet 
(se objekt 48).

Stora delar av området är bevuxna med lövskog, fr a ädellövskog med bok 
och ek. Ett stort sammanhängande lövskogsområde utbreder sig kring 
Stättared ned till St Hornsjöns strand och inbegripande Hästås branta 
sluttningar. Också Högås och Björnås västsluttningar är lövskogsklädda. 
Barrskog finns fr a på de högt belägna delarna av bergen samt utefter 
sjöns strand mellan Brittaviken och Skoga. Vid Skoga finns björkhagar 
och inägomark.

Vid Glamsjö i väster finns ädellövrika bergbranter med stora botaniska 
värden. Här påträffas arter som sårläka, ramslök, blåsippa, skärmstarr, 
mussellav, purpurmylia och trubbfjädermossa. Djurlivet är inte närmare 
undersökt men är sannolikt också rikt här. 

Området kring Stättared är ett fritidsområde i kommunal regi. Markerade 
vandringsleder finns och gården står öppen för besökare. Hallandsleden 
passerar också genom området.

Bedömning

Förekomsten av ädellövskog och annan lövskog är värdefull inte minst 
genom dess storlek. Området är en viktig angöringspunkt för friluftslivet. 
Avsnittet av Göteborgsmoränen har ett högt geovetenskapligt värde, bl a 
är ryggarnas läge i höjdområdet unik. Biologiskt värdefulla bergbranter och 
ädellövskogar finns framförallt vid Glamsjö. Området är stort och komplext 
och de biologiska värdena ofullständigt kända, varför området bör närmare 
inventeras. I avvaktan på detta bör skogsbruket bedrivas med varsamhet. 
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Förbud gäller bl a att utan länsstyrelsens tillstånd slutavverka lövskog. Även 
omföring av övrig naturskog till barrkultur bör undvikas, liksom dikning. 
Fortsatt betesgång vid Stättared och Skoga.

Referenser:

•   Kungsbacka kommun och Hallands länsmuseer / landsantikvarien   
 1987. Program för kulturminnesvård. Kungsbacka kommun.
•   Länsstyrelsens förordnande till skydd för landskapsbilden, 
 1972-08-07.
•   SGU.  Grusinventering i Hallands län, Kungsbacka kommun (opubl.  
 material).
•   Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
•   Wedel, P. O.  1962.  Grusinventering i Kungsbacka kommun. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1975:3.

Skala 1:30000. Stättared 1:5 m.fl.
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FLADEN
 
Naturvärde:  ZBGF, Klass I.

Omfattning:  Den del av Fladen som ligger i Kungsbacka kommun.

Kommundel:  4 Onsala.

Areal:  10330 ha (hela Fladen)

Beskrivning

Fladen är en grundbank i Kattegatt bestående av en kombination av sand-
bank och blocklandskap med blockåsar, stenfält m. m. med mindre än 10 
meters djup på de grundare områdena. Områdets flora och fauna är sär-
präglad genom att det ligger i ett övergångsområde mellan vattenmassor 
med lägre salthalt (brackvattenmiljö) och vattenmassor med högre salthalt 
(marin miljö). Här finns lek- och uppväxtområden för bl. a. torsk, sill och 
flatfisk och den biologiska produktionen är hög.

Området är bristfälligt undersökt vad gäller geologi och biologi.

Området ingår i riksintresse för naturvård, NN 24 Stora och Lilla Mid-
delgrund-Fladen-Rödebanke, och riksintresse för friluftslivet FN 16. Läns-
styrelsen har även föreslagit Fladen för Natura 2000 (som SCI-område) och 
frågan prövas för närvarande av regeringen.

Bedömning

Fladen är ett viktigt uppväxtområde för de flesta i Kattegatt förekommande 
fiskarterna och har även i övrigt ett mycket rikt växt- och djurliv.

Referenser

•   Länsstyrelsen  1988.  Områden av riksintresse. Friluftsliv. 
 Länsstyrelsens meddelande nr 1988:18.
•   Länsstyrelsen. 2001. Områden av riksintresse för naturvård i Hallands  
 län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.
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Kommungräns

Skala 1:250000. Fladen.
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Ortofotona på sidan 27-249 är hämtade från Lantmäteriet.
 
Kartskikt till grundkartorna på sidan 33, 49, 75, 83, 85, 87, 115, 119, 121, 139 är hämtade från Lantmäteriets 
ekonomiska karta 2001.

Kartskikt till grundkartan på sidan 251 är hämtade från Lantmäteriets Sverigekarta. 

Naturområdena är digitaliserade av Länsstyrelsen i Halland och vattendrag av Tobias Nordström, Kungs-
backa kommun.
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