24. Digesgård
Naturvärde: BZGFKL

Klass: 3

Ekokarta-löpnr: 5138-02

Areal: 385,2 ha

Socken: Morup

Omfattning
Digesgård utgörs av kuststräckan mellan Glommen och Stranninge norr om Falkenberg. I centrala
delen av området ligger naturreservatet Digesgård.
Nuvarande status
Naturreservat, del av området.
Ramsar-område Morups tånge-Träslövsläge.
Fågelskyddsområde. Tillträdesförbud 1/4 -15/7.
Digesgård ingår i riksintresse för naturvård Träslövsläge-Agerör NN11.
Bedömning
Digesgård utgör ett attraktivt kustområde såväl för friluftsliv som för naturvården. Området har ett
högt ornitologiskt värde. Den grunda havsbotten ger en hög produktion av växt- och zooplankton,
bottendjur, kräftdjur, mollusker och fungerar som barnkammare åt många fiskarter. Småfisken utgör
i sin tur födobasen åt vadare och sjöfågel som häckar eller rastar i området.
Digesgård är ett öppet landskap med flacka
stränder och grunda havsområden. Det finns
sanddyner, kusthedar och berg i dagen samt
skär och storsten.
Större delen av området utgörs av grunda
vatten med ett vattendjup mindre än 6 m.
Stranden övergår från grunt vatten till flack
sandstrand. På sina ställen har låga dyner
bildats av flygsand.
I mitten av Digesgård finns tre hålor som
brukar kallas Pannabohålan. Dessa hålor är
rester av en stentäkt som pågick när
Glommens hamn byggdes. Runt hålorna
växer en och sälg. Hålorna är tillhåll för både
grodor och vattensalamandrar.
Vid Digesgård har de rödlistade växterna
sandmålla och krypfloka noterats.
Norr om Digesgård sträcker sig Lönestigsåsen
österut som ett naturskönt inslag i det öppna
landskapet. Längst i öster på åsen finns en
botaniskt värdefull naturbetesmark med bland
annat klockgentiana, ängsstarr, stagg och
ängsvädd.

Digesgård har stor betydelse för fågellivet.
Många vadare och sjöfåglar häckar i området.
Rovfåglar som pilgrimsfalk och stenfalk har
sina jaktmarker här när de passerar under
flygsträcken.
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