Kungsbacka naturvårdsplan

65
GÄDDEVIK
Naturvärde: BZLF, Klass I.
Omfattning: Lövskog utefter Lygnern vid Gäddevik.
Kommundel: 5 Fjärås.
Befintligt skydd: Naturreservat.
Areal: 37 ha (därav 27 ha land).
Beskrivning

Reservatet utgörs av två uddar ut i Lygnern. Det avgränsas i öster av
landsvägen. Uddarna är bevuxna med lövskog. Udden väster om Gäddevik domineras av ekskog och lövblandskog med ek, bok och björk, medan
i övrigt bokskogen dominerar. Vanligast är hedbokskog med ett fältskikt
dominerat av kruståtel och harsyra. I en flack, källfuktig däld som faller mot
norr ökar dock inslaget av al, hassel och ask med rik markvegetation av
bl a skogsbingel, bäckbräsma, dvärghäxört och skärmstarr. På äldre bokar
finns en rik kryptogamflora med hotade arter som grynig lundlav, kornbandmossa och rosa lundlav. Även djurlivet är rikt med t. ex. stenknäck och
den hotade lamellsnäckan. Delar av området har en orörd prägel. Området
är lättillgängligt och välbesökt.
Reservatet berör riksintresset för naturvård objekt NN6 Lygnern-Fjärås
bräcka, och riksintresset för friluftsliv objekt FN4 Lygnern-Rolfsån. Gäddevik är ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (pSCI).
Bedömning

”Sjön Lygnern med omgivande stränder är klassad som riksobjekt såväl avseende vetenskapligt-kulturell naturvård som rörligt friluftsliv. Det aktuella
reservatet utgör en av de värdefullaste delarna av området.” ”Ändamålet
med reservatet är i första hand att bibehålla och förstärka områdets karaktär
av lövblandskog, varvid ädellövskogen skall gynnas.” (Citat från reservatsbeslutet). Reservatets föreskrifter är föråldrade och ger inte ett tillräckligt
bra skydd för de hotade arterna, och bör ses över.
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