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SÄRÖ NORDANSKOG
Naturvärde: BZLF, Klass I.
Omfattning: Särö Nordanskog.
Kommundel: 2 Släp.
Areal: 22 ha.
Beskrivning

Särö Nordanskog ligger på Säröhalvön strax innanför Särö Västerskog.
Nordanskogen växer på ett litet berg som har ganska branta sluttningar.
Bergets högsta punkt når 50 m ö h.
Nordanskog är en kustskog av samma karaktär som Västerskog. Skogshistoriken är densamma, skogen är ursprunglig med sannolikt obruten kontinuitet. Träden utgörs främst av tall och ek men med inslag av lind, bok
och andra lövträd. Många ekar är mycket gamla och grova. Även många
tallar har uppnått hög ålder. I området finns också självföryngrande idegran.
Denna växer i ett kärr invid en ravin/sydsluttning, som i övrigt har en rik
flora med bl a sårläka, lundslok och buskstjärnblomma. På nordsluttningen
växer också linnéa.
Skogen är orörd och med urskogsartad prägel. I beståndet finns gott om
gamla träd, döda och försvagade träd samt lågor av olika ålder. Dessa utgör
underlag för en rik lav-, moss- och svampflora med ett stort antal sällsynta
och rödlistade arter framförallt på gamla ekar.
Nordanskog ingår i riksintresse för naturvården NN1 Särö Västerskog,
riksintresse för friluftslivet FN1 Särö skärgård-Vallda Sandö samt riksintresse för kulturmiljövården KN1 Särö. Området ingår även i förslag till
nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.
Bedömning

Särö Nordanskog tillhör, i likhet med Västerskog, de få kvarvarande kustskogarna av ursprunglig karaktär på västkusten och har därför ett mycket högt
bevarandevärde. Området har stora botaniska värden inte minst till följd av
ädellövträdens höga ålder och den långa skogliga kontinuiteten. Dessutom
hyser området zoologiska värden och är av betydelse för friluftslivet och
landskapsbilden. I området har 25 nationellt rödlistade arter noterats.
Inget skogsbruk, parkskötsel eller andra ingrepp kan tolereras i detta område. Friröjning bör ske kring äldre hagmarksekar medan skogen i övrigt
bör lämnas för fri utveckling.
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Skala 1:5000. Särö 1:379.
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