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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 SandöHördalen, 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 plantering av barrskog och avverkning av lövskog. Hela Börsåsberget bör få
utvecklas fritt. Betesgång på strandängen.
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Skala 1:20000. Börsås 1:3 m.fl.
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