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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 utvecklad 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 grundvattenområdena 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 strandängarna 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 naturförhållandena, 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. Naturreservat 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 naturvården synnerligen värdefullt avsnitt av den halländska kusten”. (Citat från
reservatbeslutet). Området, i synnerhet strandängarna, har stor betydelse för
vetenskaplig forskning.
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