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LÖFTAÅNS MYNNING
Naturvärde: BZLF, Klass II.
Omfattning: Löftaåns mynning. En stor del av objektet ligger i Varbergs
kommun.
Kommundel: 6 Åsa-Frillesås.
Areal: 50 ha.
Beskrivning

Löftaån rinner ut i Vendelsöfjorden. Ån omges före utloppet av öppna
marker. Norr om ån utbreder sig strandäng, fukthed och fuktäng där hävden överallt upphört. Strandängen har spridda igenväxande partier med
bladvass och älgört. En låg vegetation med rödsvingel, gåsört, salttåg och
krypven täcker stora delar. Strandängen övergår norrut i fukthed med
lågvuxna enar och mosaikartad vegetation. Den består bl a av klockljung,
odon, krypvide, ängsvädd, nysört, ängsskallra, klockgentiana, blåtåtel, stagg,
knägräs, hundstarr och hirsstarr. Ett bergområde vidtar väster därom med
hällmarkshed och längst i nordväst finns återigen igenväxande strandäng
och fukthed. Söder om Löftaån, i Varbergs kommun, betas strandängarna
fortfarande.
Utanför Löftaåns mynning finns en bred zon av långgrunt vatten. Vattenområdet har liksom andra marina grundbottnar en hög produktion
av växt- och zooplankton, bottendjur, kräftdjur och mollusker och utgör
reproduktionsområde för fisk. Dessa djur är i sin tur föda för vadare och
sjöfågel. Både vattenområdet och strandängarna är viktiga biotoper för
häckande och rastande vadare och änder. Bl a har sydlig kärrsnäppa noterats
som häckfågel.
Bedömning

Marint grundbottenområde, viktigt ur näringsbiologisk synpunkt för olika
fisk- och fågelarter. Mångformig vegetation med en artrik och betespräglad
flora. Strandängarna är värdefulla för fågellivet. Känslig landskapsbild.
Anläggningar eller aktiviteter som kan störa grundbottnarna, t ex vågbrytare,
hamnutbyggnad, muddring eller tippning, bör inte tillåtas. Betet bör snarast
återupptas. Fågelfaunan bör inventeras närmare.
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