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ÖXARED
Naturvärde: BZLK, Klass I.
Omfattning: Lövskogssluttning och kulturlandskap kring Öxared vid
Lygnern.
Kommundel: 7 Gällinge.
Areal: 157 ha.
Beskrivning

Objektet är en del av ett stort, sammanhängande lövskogsområde utefter
Lygnern, varav större delen ligger i Västra Götalands län. Närmast Lygnern
sluttar området relativt jämnt med inslag av smärre hällmarkspartier och
zoner med frispolade block. Längre upp i sluttningen höjer sig några
bergknallar, mellan dessa ligger en mjukt formad dalgång som närmast
Lygnern mynnar i en trång ravin.
Lövskogen utefter Lygnern (norr om vägen) består till största delen av
bokskog, av såväl lågörttyp som hedtyp. Här och var finns översilningsmark
med alsumpskog, bitvis med stort inslag av ask och en del alm. Närmast sjön
finns också ”trollskog” med knotiga, flerstammiga bokar och alar. Längst i
väster växer blandskog med tall, bok, björk, gran, hassel m m. Ravinen vid
länsgränsen är bevuxen med bokdominerad lövblandskog. Stora delar av
området har en orörd karaktär med mycket lågor och torrträd. Floran är
mycket rik och skogsbingel är marktäckande över stora ytor. Exempel på
andra örter är lundstjärnblomma, blåsippa, rödblära, ormbär, mellanhäxört
och hässlebrodd. Murgröna förekommer också. Enligt uppgift har hasselmus
och hasselsnok observerats. Kryptogamfloran är mycket rik med rödlistade
arter som bokkantlav, violettgrå porlav, skuggmossa, gulnande spinkling,
skarp rökriska och rosenporing.
Söder om vägen högre upp i sluttningen finns ekskog och bokskog samt
uppe vid Oleträ blandskog med tall, ek och björk. Dalgången är en lång
sluttning med mjukt böljande åkrar.
Området ingår i rikintressena för naturvård,NN6 Lygnern-Fjärås bräcka,
och för friluftsliv, FN4 Lygnern-Rolfsån. Området ingår även i förslag till
nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.
Bedömning

En del av ett större lövskogsområde på ömse sidor länsgränsen. Lövskogen
har en rik och värdefull flora och fauna samt delvis en orörd karaktär.
Betydelse för landskapsbild och friluftsliv.
Naturförhållandena är ofullständigt kända, varför området med dess fauna
och flora bör inventeras närmare. I avvaktan på detta bör skogsbruket
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bedrivas med största varsamhet. Delar av skogsmarken mellan vägen och
Lygnern bör lämnas för fri utveckling av hänsyn till störningskänslig flora
och fauna, t ex ravinområdet vid länsgränsen. All dikning och omföring av
löv- och blandskog till barrskog bör undvikas. Det öppna landskapet bör
hävdas som hittills.
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