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GÖTEBORGSMORÄNEN GÄLLINGE - HÅFORS
Naturvärde: GL, Klass II.
Omfattning: Göteborgsmoränen mellan Gällinge och Håfors.
Kommundel: 7 Gällinge.
Areal: 142 ha.
Beskrivning

Göteborgsmoränen är Västkustens mest distinkta israndbildning. Randläget
kan följas i det närmaste kontinuerligt från Göteborg mot sydost ned i mellersta Halland. Moränen avsattes under äldre Dryas då isranden under 200
år (för 12 800-12 600 år sedan) stannade upp i detta läge. De bildningar
som ingår i Göteborgsmoränen är ofta av komplex natur och kan innehålla
både morän och isälvssediment.
Denna del av Göteborgsmoränen utgörs av en markerad moränrygg i riktning nordväst-sydost. Ryggen höjer sig mellan Munkatorp och Gödatorp ca
25 meter över omgivande finsediment, längre åt sydost ligger krönet 10-15
meter över angränsande terräng. Vid Gödatorp ligger en markant moränrygg
i öst-västlig riktning tvärs israndläget. I direkt anslutning till moränryggen
finns i öster flera förekomster av isälvssediment. Göteborgsmoränens avgränsning mot öster är något oklar. Formationen fortsätter på ömse sidor
av objektet.
Landsvägen Duvehed- Håfors följer i stort sett krönet av randbildningen.
Från den högt belägna vägen ges vackra utblickar över omgivande landskap.
Vid Munkatorp och Gödatorp finns beteshagar med lövdungar och solitärer
av ek. I övrigt är landskapet i huvudsak öppet, bestående av odlad mark och
betesmark. En täkt vid Gödatorp har avslutats och efterbehandlats.
Bedömning

Ett avsnitt av Göteborgsmoränen som är representativt och nästan orört.
Den tvärställda moränbilningen vid Gödatorp har särskilt stort geovetenskapligt värde. Vackert öppet kulturlandskap, som även framhäver den
geologiska bildningen.
Objektet måste skyddas från all täktverksamhet samt övrig exploatering.
Landskapet bör hållas öppet som hittills genom bete och odling.
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