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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 välutbildade 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 ställen, 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).
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Skala 1:5000. Särö 1:273 m.fl.

39

Kungsbacka naturvårdsplan

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 karaktär på västkusten och är ett av de allra mest värdefulla och skyddsvärda
ekskogsområdena i landet. ”Ändamålet med naturreservatet skall vara att bevara 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.

40

Kungsbacka naturvårdsplan

Referenser

• Andersson, L. 1975. Särö Västerskog - botanisk inventering samt för
slag till skötselplan. SNV PM 712.
• Björkman, L. och Ekström, J. 2002. Bedömning av förutsättningar för
pollenanalytiska studier i Särö Västerskogs naturreservat och Särö 		
Nordanskog i norra Halland.
• Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper inom natur-		
skyddade områden i Hallands län 1995. Länsstyrelsens meddelande nr
1996:10.
• 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”.
• Kuylenstierna, J. 1997. En botanisk resa i norra Halland.. I Georgsson,
K. et al. 1997. Hallands flora sid. 182-203.
• Länsstyrelsens förordnande om naturreservat, 1974-07-15.
• 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.
• Länsstyrelsen 1988. Områden av riksintresse. Kulturminnesvård. 		
Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17.
• Malmberg, S. 1978. Skötselplan för Särö Västerskogs naturreservat.
Fastställd av länsstyrelsen 1981.
• Proschwitz, T von. 2001. Miljöövervakningsstudier av landlevande
mollusker i Hallands län. Specialundersökning av högdiversitetslokaler.
Länsstyrelsens meddelande nr 2001:13.
• Statens naturvårdsverk / Skogsstyrelsen. 1982. Urskogar. Inventering
av urskogsartade områden i Sverige. SNV PM 1508.
• Strand, V. 2002. Natura 2000. Regeringsgodkända områden i Hallands
län 2002. Länsstyrelsens meddelande 2002:01.

41

