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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 dalgången 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, trolldruva, 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. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.
Bedömning

I reservatbeslutet anges bl a följande: ”....att inom det tilltänkta reservatet 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.

76

Kungsbacka naturvårdsplan

Skala 1:10000. Vallda 25:14.
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