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DUVEHED
Naturvärde: BZL, Klass II.
Omfattning: Ädellövskog vid Duvehed.
Kommundel: 5 Fjärås.
Areal: 92 ha.
Beskrivning

Söder om Duveheds gård ligger två parallella bergryggar invid varandra,
omgivna av den uppodlade Fjäreslätten. I sluttningarna växer mest ädellövskog medan dalgången i mitten utgörs av betesmark. De mot väster exponerade sluttningarna är ursvallade och bevuxna med hedartad vegetation
av ek- och blandskog. Eken är här kortvuxen. Bergryggarnas ostsluttningar
har däremot en lundartad vegetation med rik växtlighet som avslöjar kalkpåverkan. I trädskiktet dominerar ek med inslag av alm, lind, al, björk, hägg
m m. I buskskiktet finns rikligt med hassel. Markvegetationen är mycket
rik med bl a blåsippa, ormbär, trolldruva, lungört, stinksyska, rödblära,
lundstjärnblomma och skogssallat. Kryptogamfloran är rik med arter som
rutkremla, mussellav och rävsvansmossa. Känt är även att området har en
rik fauna av landsnäckor och djurlivet i övrigt är säkert också rikt, men inte
närmare undersökt. Sluttningen söder om gården är delvis mycket blockig
och har en orörd prägel med gammal ek, lind, alm och med mycket hassel.
På bergtopparna finns hällmark, ljunghedsfragment, enbuskmark och krattekskog. I dalgången har anlagts en travbana. En kraftledning löper också
genom dalen.
Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka
kommun.
Bedömning

Ädellövskog av delvis lundartad karaktär med fr a stora botaniska värden.
Även zoologiskt intresse. Känslig landskapsbild. Flora och fauna i området
är ofullständigt kända. Inventeringar av vissa nyckelgrupper bör göras. I
avvaktan på detta bör skogsbruket bedrivas med största varsamhet. Ingen
omföring av lövskog till barrskog kan accepteras. Sluttningspartiet söder
om gården bör lämnas för fri utveckling. Fortsatt bete i dalen.
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