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STOCKARED
Naturvärde: KGBL, Klass III.
Omfattning: Odlingslandskap vid Stockared.
Kommundel: 7 Gällinge.
Areal: 88 ha.
Beskrivning

Ett avsnitt av Löftaåns dalgång vid Stockared. Både uppströms och nedströms området rinner Löftaån makligt fram genom plan slättbygd. Vid
Stockared tvingas ån passera terrassformade avlagringar som bildar en
tröskel i terrängen och ån faller därför kraftigt. Avlagringarna hör till Göteborgsmoränen och ligger öster om huvudstråket.
Det öppna landskapet är mjukt kuperat och består till stor del av odlad mark.
En småkuperad hagmark finns vid Västanå på östra sidan av ån. Hed- och
ängsartad vegetation omväxlar med berg i dagen. I söder växer rikligt med
stagg och på kullarna växer betad ljung. Gräsheden är örtfattig men gökärt,
blodrot, bockrot och liten blåklocka förekommer.
Söder om hagen ligger en gammal kvarn vid ån. Ån rinner fram kantad av
alar, nedströms kvarnen finns fuktig betesmark med alm och ask. Sluttningen
norr därom betas också och är försedd med spridda solitärer av alm, ask,
lind, ek, bok och björk. I området finns två välbevarade gårdar med för
trakten representativ bebyggelse.
Omgivande bergsidor är bevuxna med ekskog. I dalgången i sydväst finns
alsumpskog.
I väster finns en mindre täkt, annars är randbildningen oskadad i området.
Kraftledningar spänner över de västra delarna.
Området ingår i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka kommun.
Bedömning

Ett kuperat kulturlandskap, naturskönt beläget invid Löftaån, omgivet av
ekklädda sluttningar. Geologiskt värdefulla avlagringar, naturbetesmark av
botaniskt intresse.
Landskapet bör hållas öppet som hittills, fortsatt bete på hagmarkerna.
Ingen ytterligare täktverksamhet kan tillåtas.
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Skala 1:10000. Stockared 3:7 m.fl.
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