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Både Linné och Selma Lagerlöf glömde  
Halland, men det tycker vi är orättvist.  
Trots en relativt fattig berggrund  
kan Halland uppvisa en rik provkarta  
på naturtyper från hav till skogsland  
och myr. I denna broschyr vill vi ge dig tips  
på botaniska besöksmål i landskapet  
Halland. Mycket mer information  
kan du få i Hallands Flora, som  
kom ut 1997. Låna den på biblioteket 
– den finns inte längre i bokhandeln. 

Ett annat sätt är att ta kontakt med  
Hallands Botaniska Förening via  
vår hemsida www.hallandsbotan.org  
Föreningens målsättning är enligt  
våra stadgar:
– att  öka kunskaperna om den  
   botaniska mångfalden i landskapet,
– att  arbeta för bevarandet av  
   denna mångfald,  
– att  stimulera intresset för  
   botanik i allmänhet.
Föreningen ordnar många  
exkursioner och föredrag  
liksom studiecirklar. Vi bedriver  
praktisk naturvård och flora- 
väkteri, dvs. övervakning av  
hotade arter. 

– Du kan bli medlem genom att  
sätta in 60 kr på bankgiro 202-6342.

Hallands 
landskaps-
blomma 
hårginst hit-
tar du säkrast 
i reservatet 
Hollandsbjär 
där du även 
kan studera 
nålginsten. 
N6278795 
O1335557

… av Hallands  

botaniska  

rikedomar



Foto: Lars-Erik Magnusson

Laholm
1. Ängsbokskog, Hallandsås
En typisk örtrik ängsbokskog vid 
Brante Källa ovanför Hasslöv med 
Hallands enda lokal för skogs-
veronika. Bland följeväxterna  
kan nämnas:
Kransrams, nästrot, trolldruva,  
tre arter häxört, kåltistel, skogsbräsma, lundbräsma, 
tandrot, sydlundarv, hässlebrodd, strutbräken, myska och 
skogsbingel.  
Här kan du också se en äkta varggrop.

Kör  till Hasslöv, tag av vid skylt Vindrarp 4, ca 50 m därefter tag av till höger vid 
skylt Ekered 5. Följ vägen uppför Hallandsås och stanna vid första betesmarken 
till höger.  För att se arterna, följ stigen strax nedanför betesmarken 
till höger ca 200 m, följ stigen nedåt och slutligen tillbaka till stora  
vägen.  Du har nu gått ca en km och upplevt arterna som  
beskrivits ovan!   
N6256528 – O1326426 

2. Grustag, Ålstorp
Ett vackert grustag med massförekomst av 
klotgräs – ca 600 m2. Andra rödlistade arter  
är bland annat huvudtåg och åkerfibbla.
En koloni backsvalor häckar också här.

Kör väg 24 från Laholm mot Våxtorp, efter 7,5 km vik av 
vänster vid skylt Hishult, följ vägen 1600 m, tag vänster 
in på en grusväg och efter 400 m till höger, parkera strax 
innan vägbommen och promenera sista biten in till  
grustaget. N6261931 – O1336302 Klotgräs. 

Illustration: Lennart Dahlström

Skogsveronika. Foto: Lars-Erik Magnusson



Halmstad
3. Kustheden, Särdal
En lättillgänglig, artrik och bäckgenomfluten kusthed som 
sköts (hävdas) med röjning, kreatursbete och småskalig 
bränning.  I bäcken växer murgrönsmöja i täta mattor till-
sammans med källgräs. I fuktiga bäckkanter finns borstsäv 

och strimtåg. På heden kan man 
glädjas åt dvärgmaskros, sandmask-
ros, fläckmaskros, ljungögontröst, 
låsbräken, trift och granspira.

4. Insjöstrand, Nybygget
Vid Nybygget är strandfloran 
ovanligt artrik. Is och vågor hindrar 
igenväxning och strandlummern kan 
breda ut sig. Den är fridlyst liksom 
den blå klockgentianan, som tillsam-
mans med klockljung, myrlilja, och 

Tag av från kustvägen Halmstad-Falkenberg vid 
Särdals väderkvarn och följ en smal grusväg rakt 
ner mot havet till Särdalsreservatets P-plats.
N6294060 – O1306560

Murgrönsmöja.  
Foto: Mattias Lindström

Strandlummer. Foto: Mattias Lindström

Käringtand, brunört, låsbräken och daggkåpa. Foto: Jesper Lind



Falkenberg 
5. Sandstrand, Morups Tånge
Välkänd fågellokal som också har en intressant flora.  
Härlig triftblomning i maj! Exempel på arter: martorn, 
strandmalört, sand- och dvärgmaskrosor samt strandkål.

Följ kustvägen Falkenberg-Glommen. Ungefär 9 km från Falkenberg avtagsväg 
vänster ”Naturreservat”. Följ vägen i en del krökar c:a 2 km fram till fyren (väl 
synlig i det flacka landskapet), där inhägnad parkeringsplats med informations-
tavla finns.
N6315975 – O1290299

ängsvädd skapar en färgrike-
dom, vilken också de insekt-
ätande växterna tätört, små-  
och storsileshår bidrar till.

Följ vägen Simlångsdalen-Mahult. 1 km 
syd Mahult korsar en banvall, numera 
cykel- och vandringsled, vägen. Följ leden 
söderut. Snart skymtar sjön Simlången 
nedanför en gles lövskog. Vik strax (vid 
stengrindstolpe) av på liten stig som går 
ner till en strand med bad- och båtplats.  
N6293010 –  O1338020  

Klockgentiana.
Illustration: Lennart Dahlström

Martorn. Foto: Willy Lindström



6. Kusthed och havsstrand, Stensjöstrand
Artrik flora: klockgentiana, kustgentiana, låsbräken, spåtis-
tel, brudbröd, vildlin, krussilja, blodnäva, tätört, granspira, 
strandfloka, sandmålla, bäckmärke,  
klotgräs och källånke.

Följ kustvägen Falkenberg-
Halmstad. Ungefär 20 km 
från Falkenberg avtagsväg 
höger Naturreservat; följ 
lilla vägen så långt det är 
tillåtet för allmän trafik. 
Där finns parkeringsplats 
med informationstavla. 
N6300350 – O1305352

 

7. Bäckravin, Påvadalen
Djup bäckravin, slående kontrast till omgivande jordbruks-
landskap. Fuktig lundvegetation med bland annat vätteros 
och lungört.

Följ vägen Falkenberg-Vessigebro (väg 700). Ungefär 10 km från Falkenberg 
avtagsväg höger ”Dalsgård”, ”Naturreservat”. Efter 1 km tag till höger omedel-
bart före Dalsgård (ny skylt ”Naturreservat”), kör fram till parkeringsplats med 
informationstavla.
N6319723 – O1307040

Vätteros. Foto: Mattias Lindström

Kustgentiana.  
Foto:  Nils-Gustaf Nilsson
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Varberg
8. Betesmark, Järnmölle 
Järnmölle är en förmodligen medelti-
da, frisk och ogödslad betesmark. Här 
kan man hitta en mängd växter som 
blir alltmer sällsynta i dagens gödslade 
gräsvallar:
Jungfru Marie nycklar, nattviol,  
tätört, darrgräs, granspira, spåtistel, 
brudbröd, kattfot och hedfryle.

9. Varbergs  
järnvägsstation 

I grus, sand och maka-
dam finns en rad växter 
som man enbart finner 
på bangårdar och längs 
järnvägar. Kalvnosen 
har här sin enda sta-
bila växtplats i Halland. 
Bland övriga växter kan 
nämnas:
Gulsporre, strimsporre, 
småsporre, puktörne,  
gul sötväppling, vit 
sötväppling, blåeld,  
rågvallmo och taklosta.

N6337082 – O1284537

Kalvnos. Foto Per Wahlén

Sydost om Tvååkers samhälle. 
Från Tvååker kör mot Sibbarp i 
rondellen, sedan vidare 3 km. 
N6328472 – O1295427

10. Varbergs Fästning 
Oxtunga är den tidigast noterade växten i Varberg (Brome-
lius 1694). Den finns fortfarande kvar på Varbergs Fästning, 
som också hyser ett antal andra ovanliga växter:

Slåttergubbe.  
Illustration: Lennart Dahlström



Rödmalva, krustistel, 
palsternacka, odört, 
bolmört, fältkrassing, 
vårklynne och  
mursenap.

N6336826 – O1284006

Kungsbacka
11. Kusthed, Näsbokrok
Klapperstensfält, klippor och småvatten. Enligt Ynglingasa-
gan ligger Gudläug Haleja begravd i en av högarna.
Flocksvalting, fjällnejlika, spåtistel, småfingerört, vår-
klynne, flytsäv, blekarv, klockgentiana, sydbläddra, back-
smultron, mjuknäva, spikblad, strandmalört, jordtungor, 
vaxskivlingar och kanske går det att hitta Hallands sista 
ostronört.

Naturreservatet ligger  längst ut på Ölmanäshalvön väster om Åsa samhälle. Från  
gamla E6 söder om avfarten till Tjolöholm tar man  av väster ut i rondellen vid 
Åsa gårdsskolan. Följ ringvägen och tag vänster vid skylten Naturreservat.
N6363790 – O1275260 

Fjällnejlika. Foto:  Jan Kuylenstierna

Oxtunga. 
Foto: Semir Maslo



Myrlilja. Illustration: Lennart Dahlström

Hylte
13. Myrmark, Mogölsmyren
En typisk västsvensk mosse med ett  
öppet mosseplan, en gungflyomkransad 
göl och en smal övergångszon av kärr-
karaktär, s.k. lagg.
Dystarr, kallgräs, klockljung, myrlilja, 
nålstarr, rosling, rundsileshår, små-
sileshår, storsileshår, taggstarr, tranbär, 
tuvsäv, tuvull och vitag.

Mossor:  
Myrbjörnmossa, myrmylia, myrknut-
mossa samt vitmossorna flyt-, prakt-,  
rubin-, rost-, sot- och ullvitmossa.

12. Strandängar,  
    Vallda Sandö
Strandängar med zonerad salt-
flora. Glasörter, saltört, revigt 
saltgräs, saltmålla, havsnarv, 
havssälting, strandkrypa, 
knutarv, marrisp, kustarun, 
dvärgarun och smultron-
klöver.

Kusthed med klippor, klapper, 
kärr och sandstrand
Luktsmåborre, svartbräken, 

gaffelbräken (och deras hybrid svartola), getapel, vippstarr, 
vildlin, backvial, buskstjärnblomma, västkustarv, blå- 
hallon, murgröna, kalkkammossa, kärrbryum,  
kopparnickmossa.

Tag Säröleden (väg158) från Kungsbacka/Avfart 60 på  
E6 mot väster till Vallda Trekant. Sväng vänster (väg 950)  
mot Sandö, fortsätt på grusväg över strandängarna väster ut  
till parkeringen vid Stensvik.  
N 6380180– O1267700

Saltmålla. Foto: Jan Kuylenstierna



Lunglav.  
Foto: Semir Maslo

14. Hedbokskog, Mårås
Området är ett av de större  
sammanhängande bokbestånden  
i Hallands inland.

Lavar:  
Almlav, bokvårtlav, rosa lundlav,   
liten blekspik, lunglav, havstulpanlav,  
bokkantlav, korallav och traslav.

Kärlväxter:  
Blåsippa, hässlebrodd,  
sydlundarv, piprör,  
tandrot, vispstarr.

Mogölsmyren. Foto: Willy Lindström

Vid rondellen, väg 26, mitt emot 
Hyltebruks samhälle svänger du 
av mot Landeryd. Du passerar en 
trevägskorsning efter ca 1 km, men 
fortsätter mot Landeryd. Efter ytter-
ligare ett par km står en vägskylt 
Naturreservat. Du svänger in på 
den enskilda vägen och efter några 
hundra meter finns en parkerings-
plats med orienteringstavla. 
N6326760 - O1344349

Mogölsmyren nås lättast från Mogöls-
åsen på smålandssidan. Från vägen 
Bygget – Femsjö tar du in på en liten 
väg (ca 300 m norr om landskaps-
gränsen) åt öster mot Torsaberga.  
Efter 600 m väljer du vägen åt höger 
och följer den ca 1 km åt söder. Från 
vägen till den östra reservatsgränsen 
är det bara 150 m.  
N6303295 - O1346860



Broschyren är finansierad genom gåva av Ingvar Lenfors 
Omslagsillustrationer av Lennart Dahlström: Kattfot, kallgräs  och kalvnos 

Grafisk form: Tecknargården/Willy Lindström  
Tryckt på miljövänligt obestruket papper hos Veinge Tryckeri 2009 

Rundsileshår och flickslända. Foto: Mattias Lindström
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