Reservatet börjar norr om Sunnanå hamn och sträcker sig längs
södra sidan av Holmsån, cirka 1 kilometer västerut. I området
hittar du en markerad led som delvis går på spångar.
Sunnanå naturreservat bildades 2007
genom statligt bidrag
till den Lokala Naturvårdssatsningen.
Reservatet har en yta
på 137 hektar varav
42 hektar är landområde och resten är
vatten. Fastighetsägare/förvaltare är
Melleruds kommun.
Syftet med reservatet
är att bevara områdets rika fågelliv
genom bland annat
vasslåtter i åmynningen samt sköta
området i övrigt så
att fåglar, växter,
ormar och groddjur
kan trivas. Syftet ska
uppnås med
anpassad skötsel.

VÄLKOMMEN TILL SUNNANÅ!
I Sunnanå naturreservat finns en fantastisk, omväxlande natur
med vegetationsrika våtmarksområden, alkärr, tidigare betade
hagmarker, en ekdominerad lövskog samt lite Vänerskärgård med
öar och skär.
Fågellivet är rikt med bl.a. kricka (Anas crecca), snatterand (Anas
strepera), vigg (Aythya fuligula), brun kärrhök (Circus aeruginosus),
enkelbeckasin (Gallinago gallinago), orre (Tetrao tetrix), rörsångare
(Acrocephalus scirpaceus), sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)
samt rosenfink (Carpodacus erythrinus). Havsörnen (Haliaeetus
albicilla) gästar området. I närheten av hamninloppet finns
Vänerns största skrattmåskoloni (Larus ridibundus) med cirka 1 200
par. Norr om Hasselängen finns en forntida gravgrupp med fyra
stensättningar som delvis är övertäckta, markerat med R på
kartan.
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Fiskgjuse (Pandion haliaetus) med fångad fisk

Trollslända (Odonata)

Kontakta gärna oss som arbetar med reservatet, via
informationen på Dalsland Center i Håverud eller
Medborgarkontoret i Mellerud, tel 0530-18900. Där kan du också
få skriften ”Upplevelsenatur i Melleruds kommun”.
Vill du lämna bidrag till
information/skötsel av kommunala
naturreservat, SMS:a 72456, ange
Broschyr 20 kr eller Sponsring 50 kr.
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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 skada skog, blommor och annan vegetation.

