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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 SvängehallarFjärehals 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 omfattning 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 torräng- 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 vidsträckt 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 KungsbackafjordenSödra Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån, och för friluftslivet, FN5 Onsalalandet- 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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Skala 1:25000. Råö 1:7 m.fl.

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. Anläggningar 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.
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