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GRÄNSHULT
Naturvärde: BKL, Klass II.
Omfattning: Lövskog och kulturlandskap vid Gränshult.
Kommundel: 7 Gällinge.
Areal: 46 ha.
Beskrivning

Lövskogen växer fr a över en bergkupol i den södra delen. Till större delen
är det bokskog som på nordsluttningen är reslig och rakvuxen. Skogen är
ganska gammal. Markvegetationen är hedartad med kruståtel, blåbär, piprör
m m. Här och var finns inblandning med ek. I den branta sydostsluttningen
dominerar i stället eken med inslag av tall, gran, asp och bok. Gamla och
grova träd förekommer, likaså torrträd och lågor. Riklig förekomst av hassel, kaprifol och murgröna. Ängsartad vegetation med bl a blåsippa. I
sluttningen finns en ca 10 meter hög bergbrant med stora block vid foten.
Kryptogamfloran är rik med arter som kort parasitspik, mussellav, traslav
och trädporella.
De två gårdarna har anlagts på sydvästra spetsen av en ovanligt lång drumlin. Den är ca 2 km lång och sträcker sig mellan Rinna och Gränshult. Det
hävdade landskapet av idag består av betesmark och odlad mark. Norrut
omges odlingslandskapet av lövskog av ek, björk, bok m m.
Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.
Bedömning

Ädellövskog med nordligt beläget bokbestånd och en botaniskt intressant
bergbrant med naturskog av orörd typ. Tilltalande kulturlandskap.
Naturskogen på hela sydostsluttningen och dess fot bör lämnas för fri
utveckling. Bokskogen bör skötas med stor naturvårdshänsyn. Övrig
lövskog bör ej omföras till barrskog. Idag hävdad odlingsmark bör även i
fortsättningen hävdas genom odling eller bete.
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Skala 1:10000. Gränshult 1:3 m.fl.
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