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FÅGELSÅNG - DAGSNÄS
Naturvärde: BZGLF, Klass I.
Omfattning: Naturskog vid Lygnern mellan Fågelsång och Dagsnäs.
Kommundel: 8 Älvsåker.
Befintligt skydd: Naturreservat (del av objektet).
Areal: 50 ha.
Beskrivning

En brant sydsluttning på Lygnerns norra strand. Terrängen höjer sig trappstegsvis, genom förkastningsbranter med mellanliggande terrasser, 80 - 90
meter över Lygnerns yta på knappt en halv kilometer från stranden. Den
inre branten är mycket hög och nästan lodrätt stupande, med rasbranter
nedanför stupet. Vid Fågelsång finns en speciell typ av jättegrytor utsvarvade i den nästan vertikala bergväggen. Jättegrytorna har en diameter av
flera meter och återfinns i bergväggen. Resterande del av en sådan gryta
svarvades ut i landisen som då låg mot bergväggen.
Närmast Lygnern finns lövskogar med mycket ek, bl a en hel del gamla
och stora eksolitärer, björk, hassel, klibbal, sälg m m. Här finns bl a översilningsstråk och floran är artrik och krävande med t ex sårläka, mellanhäxört,
myskmadra, trolldruva, vätteros, kungsmynta, skogsbingel, häckvicker och
lundslok. Uppåt höjderna blir vegetationen mer artfattig och övergår i ekkrattskogar och lavhällmarker med gamla, knotiga tallar. På den översta
terrassen finns dessutom en mindre skogstjärn omgiven av tallmosse och
lövkärr. Här finns bl a spindelblomster och korallrot. I bergbranter växer
en del lind och murgröna. Kryptogamfloran är rik med hotade arter som
ädelkronlav, mussellav och grynig lundlav. Fågellivet är rikt med bl a mindre hackspett, bivråk och skogsduva. Området är även av entomologiskt
intresse med bl a ekoxe.
Stora delar av området har lämnats orört i senare tid och här finns rikligt med
lågor och hålträd. Av särskilt stort intresse som ”urskogsartad naturskog”
är fastigheten längst i väster med gammal ek som dominerande trädslag.
Denna del kallas Oxhagen och är avsatt som naturreservat.
Området berör riksintresse för naturvård, nr NN6 Lygnern-Fjärås bräcka,
och för friluftsliv, nr FN4 Lygnern-Rolfsån. Naturreservatet Oxhagen är
ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (pSCI).
Bedömning

Orörd naturskog med intressant vegetationszonering samt värdefullt växtoch djurliv. Geologiska värden, betydelse för landskapsbilden. Skogen bör
med hänsyn till den unika floran och faunan lämnas för fri utveckling. Flora
och fauna bör inventeras.
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Skala 15:000. Dagsnäs 1:2 m.fl
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