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NÄSBOKROK - ÖLMANÄSHALVÖN
Naturvärde: BZGLF, Klass I, II.
Omfattning: Delar av Ölmanäshalvön med Näsbokroks naturreservat
(klass I).
Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.
Befintligt skydd: Naturreservat.
Areal: 195 ha, varav naturreservat 90 ha.
Beskrivning

Naturreservatet Näsbokrok omfattar Ölmanäshalvöns yttersta spets och
ligger öppet och starkt exponerat mot havet. Den gnejsiga berggrunden går
ofta i dagen eller täcks av grund jord, på flera ställen finns framträdande
klapperstenfält. Stranden kantas av block och sten, på västsidan av klippstrand. Marskvegetation finns på ett par ställen i söder. Innanför kustremsan
utbreder sig en vidsträckt, öppen och betad hed. I sänkor i terrängen finns
smärre våtmarker bl a i form av några öppna, näringsfattiga dammar. En
betespräglad hedvegetation dominerar med arter som t ex ljung, kråkris,
krypvide, klockljung, tuvsäv, blåtåtel och pors. Betestrycket är f n dock för
lågt. På öppna gräspartier mot havet växer rikligt med trift och backtimjan.
Sällsynta arter som påträffas är flocksvalting, fjällnejlika, backsmultron,
ostronört och strandmalört. För en mer detaljerad naturbeskrivning, se
Gillner 1969. Väl synliga på hällar ligger åtta rösen. Rösena är gravanläggningar från bronsåldern,ca 1500 - 500 f Kr.
Ölmanäshalvön i övrigt är delvis formad av ändmoräner. En samlad svärm
av ändmoräner ligger ut mot spetsen av halvön. Vissa av ändmoränerna har
stora jorddjup, djup på över 40 meter har uppmätts på halvön. Moränerna
är som regel täckta av mäktiga lager av svallgrus och klapper. Förekomst
av stora block visar dock att bildningen primärt består av morän. Ett stort
klapperfält är beläget i sluttningen upp till 20 m ö h i objektets östra del.
En annan imponerande strandmal finns nära strandlinjen i nordväst. Också
på moränbågen norr om Viken finns intressanta strandvallar av klapper.
Större delen av området är bevuxet med planterad tallskog, här och var
finns fuktigare mark med björk. Två små kärr finns i nordväst. På klippoch klapperområden utbreder sig hedmark.
Området ligger inom område av riksintresse för naturvård, objekt NN5
Kungsbackafjorden-S Onsalahalvön-Nidingen-Rolfsån, och för friluftsliv,
objekt FN5 Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm. Näsbokrok ingår
i ett av regeringen godkänt Natura 2000-område (SPA/pSCI). Området
ingår även i förslag till nytt program för kulturminnesvård i Kungsbacka
kommun.
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Skala 1:15000. Ölmanäs 19:1m.fl.
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Bedömning

Kusthed med stora biologiska och geovetenskapliga värden. Syftet med
naturreservatet är att det ”bör särskilt skyddas och vårdas på grund av
sin betydelse för kännedom om landets natur, landskapsbilden och för
allmänhetens friluftsliv”. ”Naturreservatet skall vårdas så, att dess karaktär
av öppen kusthed bibehålles”. ( Citat från reservatbeslutet ). Geologiskt värdefulla områden utanför reservatet kompletterar bilden. Ännu oexploaterat
av bebyggelse, strandnära områden av stor betydelse för friluftslivet.
Alla former av täkt måste undvikas, liksom bebyggelseexploatering. Tallskogen kan skötas som hittills.
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