KOMMUNALT NATURRESERVAT
VÄLKOMMEN TILL SUNNANÅ!
Brattan

Utsiktsplats
Ållön

Storholmen

Hasselängen
Långholmen

I

Lillholmen

© Foto: Benny
© Foto:Karlsson
Benny Karlsson

Hästhagen

Lomön

I

Trollslända

Du hälsas välkommen att besöka Sunnanå kommunala
naturreservat som börjar norr om Sunnanå hamn och
sträcker sig längs södra sidan av Holmsån ca 1
kilometer västerut. Det ingår också lite Vänerskärgård
med öar och skär. I reservatet hittar du en markerad
led som går i en rundslinga med början och slut i
Sunnanå hamn. Denna strövstig går delvis på spångar
så att besökare kan ta sig fram alla årstider. Här finns
en fantastisk, omväxlande natur med vacker utsikt
över Vänern.
Fågelrik åmynning, skärgård och hagmarker
Holmsåns vegetationsrika träsk- och madområde vid
åns utlopp till Vänern är centralt i Sunnanå
naturreservat. Här finns också alkärr, tidigare betade
hagmarker och en ekdominerad lövskog. Fågellivet är
rikt med bl a kricka, snatterand, vigg, brun kärrhök,
enkelbeckasin, orre, rör- och sävsångare samt
rosenfink. Havsörnen gästar området. I närheten av
hamninloppet finns Vänerns största skrattmåskoloni
med ca 1000 par. I madområdet växer bl a mycket
bladvass och svärdslilja.
Syftet med reservatet är att bevara områdets rika
fågelliv genom bl a vasslåtter i åmynningen samt
sköta området så fåglar, växter, groddjur och ormar
kan trivas. Kommunens förhoppning är att fler ska
upptäcka detta fina område!
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Vid den stora informationstavlan nära Hamnmagasinet i Sunnanå
hamn finns en brevlåda där man kan ta informationsblad om
Sunnanå naturreservat. Kontakta gärna oss som jobbar med
reservatet, via Turistbyrån Dalslands center i Håverud eller
Medborgarkontoret i Mellerud tel 0530-18900. Där kan du också få
mer naturinformation genom den skriftliga naturguiden
”Upplevelsenatur i Melleruds kommun”.
Sunnanå naturreservat har en yta på 137 hektar
varav 42 hektar är landområde och resten är vatten.
Fastighetsägare och förvaltare är Melleruds kommun.
Reservatet bildades 2007 genom statligt bidrag till
lokala naturvårdssatsningar.
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Fackelblomster och strandlysing

§ Inom reservatet är det tillåtet att:
• Tälta en natt, men inte köra in med husbil eller andra fordon.
• Gå var du vill, men se upp för stupen. Har du hund ska den

vara kopplad.
• Studera djurlivet, men inte störa det.
• Plocka svamp, men inte göra åverkan på skog, blommor och
annan vegetation.
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