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Bästa botanikvänner
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Hallands Botaniska Förening kan se tillbaka på ett mycket aktivt år. Vi har haft ett 
stort antal välbesökta exkursioner. Arbetet med att bevaka rödlistade växter har fort-
satt. Förutom detta arrangerade föreningen studiecirklar och initierade och deltog i 
flera floravårdsprojekt.
 Vår verksamhet blir viktigare i takt med att hoten mot den biologiska mångfalden 
ökar. Igenväxning, felaktig vägkantsklippning, exploatering och förändringar i kli-
matet påverkar den halländska floran negativt, sakta men obönhörligt. Kunskap och 
aktiva åtgärder för att värna hotade områden och arter blir allt viktigare.
 Under 2018 siktar vi på att vara minst lika aktiva som förra året. Välkommen till 
våra aktiviteter och har du inte anmält dig som floraväktare så gör det redan idag!

Föredrag och guidade vandringar
Alla är välkomna att delta i våra sammankomster och utflykter, såväl medlemmar 
i föreningen som de som ännu inte är medlemmar. Inga förkunskaper behövs och 
heller ingen föranmälan om det inte anges i programmet.
 Välj kläder efter väder och terräng. Om det behövs stövlar brukar det anges i 
programmet. Vi brukar ha en fikapaus i samband med vandringen. En kontaktperson 
som svarar på eventuella frågor finns för varje programpunkt.
 Samåkning rekommenderas av miljöskäl och på grund av svårigheter att parkera 
i terrängen. Föreningen rekommenderar att passagerare betalar 7 kronor per mil till 
bilägaren.
 Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet.
Flera programpunkter är samordnade med Naturskyddsföreningens kretsar i  
Halland, Botaniska Föreningen i Göteborg och Länsstyrelsen i Halland.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kronor. Föreningens bankgiro är 202-6342, inbetalningskort 
bifogas. Ange alltid namn, adress och e-mailadress vid betalning, samt ev. om dina 
uppgifter är ändrade. Det går också bra att använda Swish. Föreningens Swishkonto 
är 123 050 5446.

Hemsidan
På föreningens hemsida www.hallandsbotan.org finns aktuell information om för-
eningens verksamhet, referat och bilder från genomförda programaktiviteter. Bidra 
gärna med synpunkter och genom att skicka in egna rapporter och bilder.

Floravårdspriset
Varje år delar föreningen ut ett floravårdspris till någon enskild eller organisation 
som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden. 
Priset består av ett diplom och en prissumma. I år går floravårdspriset till Eva och 
Kjell Eriksson, Skällinge, Varberg (läs mer på sidan 8).
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Väl mött i naturen!
Studiecirklar
Fältbotanik i Falkenbergstrakten
För elfte året leder Nils-Gustaf Nilsson denna populära cirkel. Både du som varit med 
förut och du som är ny är välkommen att delta. Det blir ca 8 sammankomster under 
säsongen. Inga förkunskaper krävs, men ta med flora och lupp om du har. Frågor och 
intresseanmälan ställs till Nils-Gustaf Nilsson tfn 0346-808 96, 
nilssonnilsgustaf@gmail.com enast den 1 april. Ett planeringsmöte hålls i början av 
april, och exkur-sionsdagarna bestäms då i samråd med deltagarna.

Fältbotanik i Halmstadstrakten
Cirkeln går för åttonde året och bedrivs på liknande sätt som den föregående. Ledare 
är Per Wahlén och Lars Andersson. En av målsättningarna är att genomföra en 
återinventering av en ruta för att kunna jämföra med resultatet för inventeringen på 
1980-talet för Hallands Flora. Inga förkunskaper krävs, men ta gärna med flora och 
lupp om du har och glöm inte fikat. Nya deltagare är hjärtligt välkomna. Anmälan till 
Lars Andersson tfn 070-418 44 24, lars.andersson@halmstad.biz senast den 1 april. 
Studiecirklarna genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.

3

Studiecirkel Falkenberg
Foto: Jan Olof Svensson
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Floraväkterivandringar
Vi har gemensamma floraväkterivandringar i Hallands kommuner. Att vara med 
på dessa är ett bra sätt att lära sig mer. Om du är intresserad att delta, hör av dig till 
någon av kontaktpersonerna nedan. 

Bli floraväktare
En av föreningens viktigaste uppgifter är att bevaka lokaler med hotade arter. Här 
kan alla hjälpa till. Om du vill ha en meningsfull uppgift och samtidigt komma ut i 
naturen är du välkommen att medverka i floraväkteriet.
 Att bli floraväktare kräver inga förkunskaper. Om du vill kan du välja en lokal, 
ett område eller en art och du kan också vid behov få hjälp av en kunnig botanist. 
Uppgiften är att varje år rapportera aktuell status genom att räkna antalet plantor och 
notera eventuella hot mot lokalen.
Är du intresserad, kontakta floraväktaransvarig för Hallands Län,  
Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53, lars.erik.magnusson@gmail.com 
eller kommunansvarig enl. nedan: 

Laholm   
Kaj Davidsson, 0430-25 081 eller  
Lars Schale 072-743 11 18

Halmstad  
Lars Andersson, 070-418 44 24 eller 
Lars-Erik Magnusson 035-401 54

Falkenberg 
Nils-Gustaf Nilsson 0346-808 96 eller 
Arne Lysell 070-552 49 15

Varberg  
Christer Andersson 070-575 71 43

Kungsbacka 
Jan Kuylenstierna 0300-54 08 70 eller 
Jan Johansson 070-866 98 64

Hylte
Margit Andersson 076-851 34 08 eller 
Birgitta Strömblad 0371-600 91

Backsippa. Foto: Lars-Erik Magnusson
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Floraväkteriet 2017
I augusti genomförde 22 floraväktare en exkursion på Vendelsö. Syftet var att leta 
efter rödlistade arter. Bland annat återbesöktes tidigare fyndlokaler. Exkursionen var 
lyckad och bland fynden kan nämnas dvärglin, knutört, klotgräs och loppstarr.
 Alla aktiva floraväktare har fått information om hur man floraväktar samt vilka 
lokaler/arter som finns i hemmiljön sockenvis. Föreningen har köpt in enklare GPS 
till floraväktare.
 Ca 70 personer rapporterade in 109 rödlistade kärlväxtarter på 1304  
lokaler till Artportalen. Lokalerna är fördelade enligt följande:

 2017    2016   2015     2014    2013     2012   2011    2010    2009   2008
Laholm 423 378 419       318      227        315     295   231     170      114
Halmstad 397       279      298      173       106       160       173       116         89        59
Falkenberg 185         84      119        82         20          19       26         37         24        18
Varberg     123         98      108     117         61       113        79         95        44        48
Kungsbacka         63        59       100         77          35         58         47          35         32        37
Hylte                    113        95         93        56          49    35       34           9           0          2

Totalt Halland  1304       993     1137       820         498       700       654       523       359      278

Fördelningen av hotkategorier 
Försvunna RE       Akut hotade CR      Starkt hotade EN      Sårbara VU     Missgynnade NT
              2                               3                                207                         865                        227

För Halland rapporterades även 23 lokaler rödlistade mossarter,  
79 lokaler rödlistade lavarter samt 118 lokaler rödlistade svampar.

Mosippa. Foto: Lars-Erik Magnusson
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Praktisk naturvård
Information och kommunikation är viktig och sker mellan lantbrukare, brukare, 
kommunerna, länsstyrelsen och Hallands Botaniska Förening. Speciellt länsstyrelsen 
har vi ett gott samarbete med, de är kunniga, hjälpsamma och intresserade.

Floravård
Föreningen kan också agera om det kommer rapporter om t ex att en lokal med en 
hotad växt håller på att växa igen. Vi försöker då skapa en floravårdsgrupp som gör 
en insats med röjning, bränning eller annan lämplig åtgärd. Vi kontaktar alltid mar-
kägare och länsstyrelse innan vi agerar.
 Kontakta respektive kommunansvarig om du vill rapportera eller hjälpa till (se 
föreningens hemsida).
 Nedan följer en kort sammanfattning av föreningens arbete med praktisk natur-
vård under 2017.

Cypresslummer  5 lokaler har genomgått bränning.
Mellanlummer   3 lokaler har genomgått bränning.
Glansbräken   försiktig röjning.
Hjorttunga   försiktig röjning av lokalen i norra Halland.  
  Den södra lokalen klarade sig utan bevattning i år.
Källblekvide   försiktig röjning runt denna Hallands enda lokal.
Knippnejlika   försiktig röjning av en lokal medan en annan bränns   
  regelbundet.
Praktnejlika   lokalen slås med trimmer och mossa bortkrattas försiktigt.
Mosippa   7 lokaler bränns regelbundet.
Murgrönsmöja   3 lokaler har restaurerats, bl.a. har ett dike rensats  
  med grävmaskin
Hårginst   bränning och slyryckning har skett på några lokaler.
Nålginst   slyröjning har skett på en lokal samt frösådd på en lokal.
Tysk ginst   slyröjning och bränning sker på Sveriges enda naturliga  
  lokal.
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Highland cattle,  praktisk naturvård.
Foto: Christer Andersson
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Kustgentiana   lämplig regelbunden kreatursbetning.
Fältgentiana   lämplig regelbunden kreatursbetning efter blomning.
Klockgentiana   även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning.
Vityxne   de två lokalerna bränns och röjs regelbundet.
Fläckmaskros,  
bredbladig fläckmaskros,  
svarttandad maskros  
och liten kärrmaskros   lämplig regelbunden kreatursbetning
Skevmaskros   markstörning, genomgrävning och röjning av vresros.
Strimtåg   två lokaler rensas regelbundet, dock inte i år.
Backsippa  har gått tillbaka, i de flesta fallen p.g.a. utebliven betning.
  Några lokaler bränns regelbundet med gott resultat.
Kattfot  befinner sig ungefär i samma situation som backsippan.

Reflektioner över 
annan praktisk  
naturvård 
Halländska vattendrag – 
skunkkalla och sjögull 
har börjat sprida sig, 
främst i de södra delarna. 
Olika åtgärder har vid-
tagits för att förhindra 
spridning.

Strandvegetationen insjö-
ar och åar – ett bekym-
mer, växer igen p.g.a.  
ändrade betesförhållanden.

Ålstorps grustag – lupin håller på att växa över bl.a. huvudtåg och åkerfibbla. Vi har 
ryckt upp merparten och tänker i fortsättningen göra en årlig insats där. Vi samarbe-
tar med ägaren, som skrapar kanterna på dammen för att gynna det stora beståndet 
av klotgräs.

Strandvegetationen Påarps klapperstensfält – tillsammans med Halmstads Ornitologiska 
Förening och markägaren har vi röjt två gånger under året, främst stånds, men även 
björnbär m.m. för att gynna mångfalden. Bl.a. hyser lokalen åtta rödlistade kärlväxter.

Vägkanter – vi har uppmärksammat att vägverket och andra entreprenörer har slagit 
vägkanterna vid fel tidpunkt.  Vi avser att kontakta de ansvariga för diskussion 
och förhoppning om förståelse för växter som snart har sin enda tillflyktsort p.g.a. 
igenväxning i övriga landskapet. Kan tillägga att detta egentligen är ett nationellt 
problem och borde föras upp på riksplanet.
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Slåtter, praktisk naturvård. Foto: Lars-Erik Magnusson
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Hallands botaniska förenings Floravårdspris delas ut varje år 
till en person eller organisation som gjort en särskild ideell 
insats för vård av floran och den biologiska mångfalden. 
Priset består av, förutom äran, ett diplom och en mindre 
kontantsumma.
 Styrelsen har beslutat att 2018 års pris ska gå till Eva och 
Gösta Eriksson i Liagärde, Skällinge
De köpte den 18 hektar stora fastigheten 2009 och 
startade ett uppröjningsarbete på de igenväxta ägorna, 
mycket björnbär och sly har bränts, sågats ner och 
borttransporterats. En våtmark och kvävefälla har anlagts 
nedanför boningshuset, och på sommaren håller inhyrda 
kossor landskapet öppet.
 Eftersom fastigheten består av flera olika biotoper, 
ekbackar med hassel, ädla lövträd och slåtterängar 
hittar man flera skyddsvärda växter. För att nämna några 
skyddsvärda växter som växer här: backsippa, desmeknopp, 
sommarfibbla, jungfrukam, gullpudra och båda nattviolerna. 
En förhoppning är att även smörbollar som tidigare växt i 
området, ska kunna återkomma.
 Hallands Botaniska Förening önskar Eva och Gösta lycka 
till i det fortsatta arbetet med att bevara och restaurera sina 
vackra ägor. 

Illustration: Margit Andersson

   Årets  
floravårdspristagare
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Botanik i Väst Facebook
Facebookgruppen Botanik i Väst startade i februari 2015 
som ett samarbetsprojekt mellan de botaniska föreningarna i 

Göteborg, Västergötland, Halland och Bohuslän. Botaniska föreningen 
i Dalsland har nu också anslutit sig. Målet med facebookgruppen är att 
skapa ett forum för dialog och spridning av kunskap om vilda kärlväxter i 
vår region för botanikintresserade personer.
 Gensvaret har varit enastående. I december 2016 hade Botanik i Väst 
cirka 1 000 medlemmar. Inläggen varierar mycket. Det kan vara presen-
tation av aktuella exkursioner, vackra naturbilder och bilder på roliga 
fynd. Många skickar också bilder på växter som de inte vet eller är säkra 
på vilken art det är. Flera kvalificerade botanister är aktiva i gruppen och 
svar brukar komma mycket snabbt.
 Är du redan med på Facebook kan du söka på Botanik i Väst och an-
mäla att du vill bli medlem i gruppen. Är du inte med på Facebook måste 
du registrera dig först. Instruktioner hur man gör finns på Facebook.

Rapportera vårtecken och bidra till 
Hallands miljöövervakning! 
När våren närmar sig är vi många som håller utkik efter de 

förstavårtecknen. Nu kan du bidra med värdefull information genom att 
rapportera in vår- och hösttecken från just dina hemtrakter. Länsstyrelsen 
i Halland har börjat dokumentera naturens kalender som en del av länets 
miljöövervakning. 
 Dina observationer av när björkens löv spricker ut och när vitsippan 
går i blom kan bidra till forskning och miljöövervakning av klimatför-
ändringens biologiska effekter. Observationerna samlas in av Svenska 
fenologinätverket som är ett samarbete mellan myndigheter, universitet 
och frivilliga där Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman. Skicka in 
dina observationer på www.naturenskalender.se och kontakta oss om du 
vill bli fenologiväktare.
 
Vill du vara med och göra växtobservationer? 
Se www.naturenskalender.se och ta kontakt med Jennie Thronée, 
Länsstyrelsen i Halland, jennie.thronee@lansstyrelsen.se 010-224 33 65 
eller Kjell Bolmgren, SLU, Svenska fenologinätverket, 
kjell.bolmgren@slu.se 073 067 03 65.
 Naturens kalender finns också som app till smartphone och du kan 
även följa naturens kalender på facebook.
Man kan också vara med i facebook-gruppen ”blommar.nu” som tillhör 

naturens kalender. Där lägger man in egna bilder på vad som 
händer i naturen. Frågor, ring då Lars Schale 072-743 11 18
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Invasiva växter – Jätteloka
I dagens globala samhälle finns det rörlighet inte bara för människor utan även för 
alla andra arter som finns på jorden. Med främmande arter menas arter, underarter 
av djur, växter, svampar, eller mikroorganismer som under historisk tid inte har före-
kommit naturligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt 
eller oavsiktligt, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbred-
ningsområde. De flesta främmande arter överlever dock inte i den svenska naturen 
men en del klarar av att etablera sig, fortplanta sig och sprida sig.
 Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar 
problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa 
och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas 
för ”invasiva främmande arter”. Med början i 2017 års program beskriver Hallands 
Botaniska Förening invasiva växte. I år är det jätteloka.
 Jätteloka (Heracleum mantegazzianum), även kallad jättebjörnloka, jättefloka mm., 
är en art i familjen flockblomstriga växter. Den växer naturligt i västra Kaukasus men 
har på grund av sitt ståtliga utseende använts som trädgårdsväxt under mer än 100 
år. Från trädgårdar har den oavsiktligt spridit sig med jord som innehåller frön, med 
människor eller fordon som har arbetat i jord som innehåller frön och med vatten-
transporter. Det är en mycket storväxt, flerårig ört. Den kan bli upp till 3 m hög, 
bladen kan bli upp till 1 m breda. Stammen kan bli upp till 10 cm tjock.
 Jättelokan är en flerårig ört som blommar efter två till sju år. Jätteloka blommar i 
juli-augusti, blommorna är vita och sitter i mycket stora, plattade till halvklotformigt 
välvda flockar. Efter blomningen dör växten. Blomställningarna hos en välvuxen 
jätteloka producerar upp till över 20 000 frön.
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Jätteloka. Foto: Lars-Erik Magnusson
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Jätteloka är möjligen ett sam-
lingsnamn för ett antal oklart 
avgränsade arter som avviker 
något i utseende och i val av 
ståndort. Exempelvis förekom-
mer jättelokan i södra Sverige 
främst i fuktiga miljöer medan 
den i Stockholmstrakten växer i 
torrare miljöer än den sydsven-
ska i vägkanter, industritomter, 
banvallar och på ruderatmar-
ker. Utseendet skiljer sig också 
åt. 
 Jättelokan är besvärlig ut tre 
synvinklar: att den påverkar 
den biologiska mångfalden 
genom att den bildar täta be-
stånd som konkurrerar ut andra 
växter, att den har negativ 
ekonomisk påverkan eftersom 
den begränsar markanvändning 
samt att dess växtsaft inne hål-
ler ämnen som i kombination 
med solljus kan orsaka bränn-
skadeliknande symtom med 
kraftig hudirritation, rodnad 
och blåsor, som kan bli stora 
och smärtsamma. Besvären kan komma efter 1-2 dagars fördröjning och kan kvarstå 
i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.
I Halland är jättelokan vanligast i de södra kommunerna.
 Jättelokan finns med på EU:s lista med invasiva arter, det innebär att det från och 
med 2 augusti 2017 är förbjudet att odla, byta och transportera jätteloka (EU-förord-
ningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter (IAS)). 
 Bekämpning av björnloka bör ske med stor försiktighet på grund av risken för 
brännskador. Använd skyddskläder och skyddsglasögon vid hantering av jätteloka. 
Bäst bekämpning är att ta bort blomställningar innan frösättning. Det måste upp-
repas flera gånger under en växtsäsong och under flera år. I det flesta kommunerna 
finns framtagna bekämpningsplaner, se respektive kommuns hemsida. Även på 
Naturvårdsverkets hemsida finns det information om bekämpning. 
 Innan en eventuell bekämpning är det viktigt att göra en artbestämning. Andra 
snarlika flockblomstriga växter som kvanne (bägge underarterna), strätta och björn-
loka har tagits bort i tron att det är jätteloka.

Jätteloka. Foto: Lars-Erik Magnusson
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Floraväktarträffar
Vi börjar det botaniska året 2018 med teoretiskt  

floraväkteri på följande platser och tider:

Kungsbacka Måndag 19 mars kl. 18.00. Samling på Gödestadsgården –   
  Lundsbergsvägen 17.  
  Kontaktperson Jan Kuylenstierna, 
  tfn 0300-54 08 70, 073-063 00 49.  
  
Varberg Onsdag 21 mars kl. 18.00. Samling på Studiefrämjandet, 
  Bäckgatan 32. Kontaktperson Christer Andersson,  
  tfn 070-575 71 43.

Falkenberg Måndag 26 mars kl. 18.00. Samling på Studiefrämjandet, Peter   
  Åbergs väg 2 Kontaktperson Arne Lysell, tfn 070-552 49 15.

Halmstad Onsdag 4 april kl. 18.00. Samling på Studiefrämjandet,   
  Söndrumsvägen 31. Kontaktperson Lars Andersson,  
  tfn 035-22 01 45, 070-418 44 24.

Vi kommer att ingående ta del av vilka möjligheter Artportalen har att 
erbjuda samt hur man rapporterar, även direkt in i floraväkteriet.
Dessutom blir det en kartgenomgång, GPS, m.m. Slutligen får vi reda på vilka 
skatter som döljer sig i din kommun och hur vi skall finna dem (rödlistade 
arter).
 Föranmälan senast en vecka innan till kontaktpersonen i resp. kommun, 
detta för att vi bjuder på förtäring.
 Vi hälsar alla välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill 
informera sig om vad som händer inom detta område.
 Genomgångarna leds tillsammans med resp. kontaktperson av  
Lars-Erik Magnusson, tfn 035-401 54, mobil 070-540 73 53,  
lars.erik.magnusson@gmail.com

12
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Årsmöte onsdag 28 mars
Välkommen till föreningens årsmöte. Det inleds med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Därefter håller Gunnar Bergström, professor i etologisk kemi 
vid Göteborgs Universitet, en föreläsning med titeln ”Blomväxternas doftämnen – en 
finstämd symfoni”
Plats och tid: IOGT-lokalen, Stora salen, Torggatan 5 i Falkenberg kl. 18.30.
Kontaktperson: Christer Andersson, 070-575 71 43.
  Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås.

Gässlösa söndag 6 maj
Då var det dags att möta våren i den vackraste av skogar, nämligen bokskogen. 
Har våren varit bra så bör det vara en skir grönska med nyutslagna bokar och 
blommande vitsippor. Årets första flugsnappare och sångare kommer att fullända 
naturupplevelsen. 
 Vi kommer 
att vandra mot 
Böstesberget och gå 
upp till toppen för 
att fika, är det sämre 
väder kommer fikat 
att intas på lägre nivå, 
vid en jätteek som 
står i skogen. Medtag 
fika och oömma skor, 
området är kuperat 
men lättgånget och 
vi vandrar i ett lugnt 
tempo.

Plats och tid:
Samling på reservats-
parkeringen kl. 10.00. 
Parkeringen är på 
vänster sida efter 
Hovgårdens golfbana 
om man åker 153:an 
mot Ullared.
Kontaktperson: 
Christer Andersson, 
070-575 71 43.

Bokskog
Foto: Christer Andersson
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Västra Sanddamm onsdag 16 maj
Ett vackert kustavsnitt som ligger på sydvästra 
delen av Väröhalvön, där möter de vackra 
klipporna Kattegatts vågor. Förutom vackra 
klippor kommer vi att se en del ovanliga växter, 
bland annat istidsrelikten fjällnejlika. Den 
har lyckats leva kvar i de karga sprickorna i 
berget ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka 
för 13 000 år sedan. Området har även andra 
botaniska skatter som kattfot, backtimjan, 
flocksvalting och krypfloka.
 Medtag fika och oömma skor, vandringen 
kommer att ske på klippor men det är 
lättgånget och vi vandrar i ett lugnt tempo. 
Plats och tid: Samling vid Erikssons  

plantskola klockan 18.00. 
Därifrån försöker vi samåka till exkursions-
målet, det kan vara svårt att hitta om man  
inte varit där förut. Erikssons plantskola är 
skyltad mot söder om man åker Buavägen  
från Väröbacka.
Kontaktperson: Christer Andersson,  

070-575 71 43.

Försommarexkursion till Tjolöholm tisdag 22 maj
Börje Wernersson tar med oss i de natursköna omgivningarna vid Tjolöholms slott 
söder om Kungsbacka. Vi går genom vacker lundvegetation öster om slottet, med bla. 
olika ädellövträd, tandrot, lundslok, lundvårlök och violer och mycket mer. Uppe vid 
slottet bekantar vi oss med fröinkomlingar som vitfryle och kanske parkgröe vid en 
av parkens dammar. Dessutom ser vi där gulplister och även inplanterad bitterskråp, 
som vid den tiden är överblommad. 
 Vid stranden nära fågeltornet ser vi även kvarstående plantor från förra året av den 
relativt ovanliga strandmolken. Vi kommer också att kunna njuta av vacker fågelsång 
under vandringen. 
 Vandringen beräknas ta 2-3 timmar, inklusive fikapaus vid dammen ovan. Mindre 
delar av terrängen är lite ”knöliga”. Stövlar behövs inte. 
Plats och tid: Samling på parkeringen vid fågeltornet (i viken sydöst om slottet)  

kl. 18.00
Kontaktperson: Anmälan till Börje Wernersson, borje.wernersson@gmail.com, 

073-725 56 78 senast 20 maj
Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg 

Flocksvalting. Foto: Christer Andersson
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Ett ryck för huvudtåg, klotgräs och åkerfibbla onsdag 23 maj
För att rädda den fina miljön runt en damm i  
Ålstorps grustag, fordras det att vi röjer lupin, som  
håller på att kväva bl.a. ovanstående rara växter.  
Vi ber er ta med arbetshandskar, grep och gärna fika.
Plats och tid: Ålstorps grustag kl. 18.00 eller för samåkning 

Tivolitorget, Laholm kl. 17.30.
Kontaktpersoner: Kaj Davidsson, 073-420 97 43  

och Lars Schale, 072-743 11 18.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Södra Halland.

Upptäcktsfärd vid Alets naturområde lördag 2 juni
De som är barn idag är de som i framtiden kommer 
att vara vuxna och bestämma, bland annat över hur vi 
förvaltar vår natur. För att inspirera barnen och visa dem 
glädjen med och värdet av vår fantastiska natur går vi på 
en liten upptäcktsfärd i skog, på strand och äng och ser 
vad vi hittar. Förhoppningsvis möts vi av rik vårblomning 
och massa annatspännande. Vi bjuder på grillad korv.  
Även vuxna är hjärtligt välkomna!
Plats och tid: Samling på parkeringen vid  

Alets IP kl. 14.00. 
Kontaktperson: Maria Persson, 070-475 59 58
Samarrangemang med Halmstads  
naturskyddsförening och Halmstads kommun.

Huvudtåg. Illustration: Margit Andersson

Heden, hultet och husen i Bollaltebygget 
söndag 3 juni
Vi vandrar runt i kulturreservatet
Bollaltebygget. Mellan hedens ginstplantor
och slåttergubbar, över stenmurarna till
bokskogens djupa grönska till husens varma
famn. Rundvandringen tar ca 2 timmar.
Terrängen är något kuperad. Vi fikar längst
upp på heden.
Guide på vandringen är Kill Persson.
Plats och tid: P-platsen kulturreservatet

Bollaltebygget kl. 15.00
Kontaktperson: Kill Persson,  

070-321 62 22.
Samarrangemang med  
Länsstyrelsen i Hallands län. 
Hårginst. Foto: Christer Andersson
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Humlesafari på Björkelund söndag 10 juni
Frida Nettelbladt guidar bland humlor på Björkelund. I juni är det 
humledrottningarna som flyger och Frida lär ut hur man artbestämmer dem.

Plats och tid: Samling på gårdsplanen kl. 10.00.
  Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen.  
  Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.

Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06

Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening.

Humla på väddklint Foto: Christer Andersson
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Laholm
Naturstigen utmed Smedjeån – samling vid Ränneslövs kyrka,  
östra parkeringen kl. 10.00. 
Vi letar växter utmed den knappt årsgamla vandringsleden mellan  
Värestorps Kvarn och vägen mot Veka. Läge för stövlar, då det kan vara blött  
här och var. Medverkar gör Ränneslövs Byalag, som har varit drivande i projektet.
Ta med fika. Grillplats finns för korvsugna.
Kontakt: Kaj Davidsson, 073-420 97 43, Lars Schale 0430-311 18, 072-743 11 18,  
Sven-Erik Jönsson 0430-250 06.

Halmstad
Påarps klapperstensfält - samling på parkeringsplatsen kl. 14.00. Ta gärna med fikakorg.
Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53 eller  
Lars Andersson, 035-22 01 45, 070-418 44 24.

Falkenberg
Morups Tånge – samling på parkeringsplatsen vid fyren kl. 10.00. Ta med fika.
Kontakt: Arne Lysell, 070-552 49 15.
Yttra Berg – samling på gårdsplanen vid museet, Yttra Berg kl. 15:00. För att hitta dit,  
kör väg 153 förbi Ullared mot Gällared. Följ vägvisning Naturreservat Yttra Berg och  
följ vägen så hittar ni mötesplatsen.
 Området har en rikare berggrund än omgivande marker, därför går det att finna många 
både vackra och ovanliga växter på de ogödslade ängarna. Området är kuperat men det 
kommer inte att krävas mer än ett par oömma skor för att kunna vara med. Ta med fika. 
Leder gör Christer Andersson 070-575 71 43 med bistånd av Anita Skantze 0346-340 43

Varberg
Gamla Varberg – samling på reservatsparkeringen vid cykelbanan till Tångaberg  
kl. 10.00. För att hitta parkeringen kör gamla E6 förbi Bläshammars skola, därefter 
 följ skyltning västerut mot naturreservat. 
 Tanken med de vilda blommornas dag är att sprida intresset för växter till den 
naturintresserade allmänheten, därför kommer stor vikt att läggas på hur man  
identifierar våra vanliga växtarter.
 Årets blomstervandring går till det vackra naturreservatet Gamla Varberg. Området  
har förutom en vacker utsikt över arkipelagen i Balgöfjorden en varierad och intressant 
flora. Det är kuperat men vi går lugnt och sakta upp mot bergets topp där vi kommer  
att äta medhavd matsäck. Vi kommer att vara ute cirka 2 timmar.
Kontakt: Christer Andersson 070-575 71 43

Hylte
Kinnared - samling vid järnvägsstationen kl. 14.00.  
Tag gärna med fika.
Kontakt: Margit Andersson, 076-513 408 eller  
Birgitta Strömblad, 0371-600 91.

I samarbete med Svenska Botaniska Föreningen och 
med Naturskyddsföreningens kretsar i Halland

De vilda  
Blommornas Dag  
söndag 17 juni

Illustration: Margit Andersson
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Sommarexkursion i Sandsjöbacka naturreservat tisdag 26 juni
Vi vandrar till kullarna nedanför drumlinen i Sandsjöbacka just väster om 
motorvägen, i höjd med Shellmacken där, för att se på den en riklig förekomst av 
den sägenomspunna slåttergubben. Från kullarna går vi ner i kärrområdet mellan 
kullarna och drumlinen för att se på fläckblomster, darrgräs och den ovanliga 
ormbunken granbräken. 
 Vid ett källflöde en bit upp på drumlinen tittar vi på gräsull, tätört och 
rundsileshår bla. Efter fika går vi väster om drumlinen till ett område öster om och 
vid Sandsjön där vi ser på en av få förekomster av näbbstarr på västkusten, brunstarr, 
kärrspira, ängsstarr, dybläddra mm. Stövlar rekommenderas. 

Granbräken. Foto: Christer Andersson
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Plats och tid: Vi samlas på reservatsparkeringen vid Långåsvägens slut kl. 18.00. 
Vägbeskrivning:  På vägen mellan Lindome och Snipen (Spårhagavägen) tar du av
  mot Långås och kör Långåsvägen tills vägen slutar vid   
  reservatsparkeringen.
Kontaktperson: Börje Wernersson. Anmälan senast 24 juni till 
  borje.wernersson@gmail.com eller 073 725 56 78.
Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg.

Utdelning av floravårdspriset – Liagärde, Varberg torsdag 28 juni
2018 års Floravårdspris går till Eva och Gösta Eriksson i Liagärde,  
Skällinge för deras fleråriga arbete att sköta sina marker med såväl  
bete som manuell röjning för att hindra igenväxning.  
Läs mer på sidan 8.
Välkomna att vara med när priset delas ut och få en guidning på  
gårdens marker. 

Plats och tid: Samling på parkeringen vid Skällinge kyrka  
  kl 18.00 för gemensam transport till Liagärde
Kontaktperson: Christer Andersson, 070-575 71 43

Särö Västerskog – floravandring i reservatets norra delar lördag 30 juni
I år gör vi en tur tillsammans med guiden Jan Kuylenstierna i reservatets norra delar. 
Turen går i lätt till medelsvår terräng och tar ca 3 timmar. 
 Vi besöker platsen för Örnfuran, där områdets sista havsörn sköts för ca 100 år 
sedan och gör en kaffepaus vid Kumlet, ett bronsåldersröse på områdets högsta 
punkt.Under vandringen kommer vi att studera områdets intressanta flora i skog och 
vid strand. Tag med fika!
Plats och tid:     Samling vid reservatets parkering klockan 10.00.
Kontaktperson:  Jan Kuylenstierna, 073-063 00 49
Ett arrangemang av Länsstyrelsen i Hallands län

Vadkärr söndag 1 juli
Vadkärr är ett natura 2000 område i Veddige, området är föredömligt skött av 
syskonparet Anna Greta Sturesson och Göran Johansson. Därför finns landskapets 
tätaste förekomst av slåttergubbe inom området, dessutom bör det vara en mycket rik 
blomning av jungfru Marie nycklar och nattvioler vid den här tiden på året.
 Vi kommer att vandra i lugnt och fint tempo och det enda som behövs är lite 
grövre skor. Fikaplats finns där vi kan sitta och titta ut över de vackra ängarna.
Plats och tid: Parkeringen vid Vadkärr klockan 10.00.  
För att hitta till Vadkärr, kör väg 41 från Varberg. I Veddige tag höger i rondell mot 
Kullagård. Kör över bron och håll vänster mot Älgaslätt, vid ett kupolformat växthus 
och en busskur på vänster sida, tag höger upp mot skogen och håll vänster. Följ vägen 
genom fin planterad granskog tills ni kommer till parkeringen.
Kontaktperson: Christer Andersson, 070-575 71 43

Sommarfibbla.  
Illustration: Margit Andersson
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Vattenfall och rika branter mot sjön söndag 1 juli
En vandring i Ramhultafallets naturreservat. Naturreservatet är beläget vid Lygnerns 
norra strand i Västra Götalands län.
 Vi studerar den rika grönstenspåverkade floran utefter branterna. De annars inte 
så vanliga ormbunkarna svart- och gaffelbräken kan studeras på flera ställen och vi 
kommer även att se den rödlistade västkustrosen som här har en av sina östligaste 
lokaler. Vi räknar även med att få se grön- och björkpyrola i begynnande blomning.   
 Har vi tur så blommar även klockpyrolan i år. Vi passerar även ett par torpruiner 
och några femstenarör. Största delen av vandringen följer den nya vandringsleden 
mot Sätila, men det kan vara lite krävande när vi går ner till ängarna vid Buarås. 
Längden på vandringen är ca 3,5 km. Tag med matsäck.

Plats och tid: Samling vid reservatsparkeringen Ramhulta klockan 10.00.  
Kontaktperson: Jan Kuylenstierna, 073-063 00 49.
  Arrangeras av Västkuststiftelsen.  
  Koordinater för samlingsplatsen är: WGS84 DD  
  (lat, long 57.50915, 12.3848, RT90 6381150, 1295030).  
    

Västkustros. Foto: Christer Andersson
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Motionsbotanik i Laholm måndag 2 juli
Ett vanligt motionspass i vanlig promenadtakt på Hälsans stig i Laholm, 6 km.  
Du, som tidigare har promenerat eller joggat rundan, får nu tillfälle att dessutom ta 
del av floran längs stigen. Vi kommer att göra några stopp här och där för att visa vad 
som växer längs stigen i form av träd, buskar och blommor.
Plats och tid: Samling vid P-platsen Glänninge sjö, kl. 18.00.
Kontaktpersoner: Lars-Erik Magnusson, 035-4015 4, 070-540 73 53
  Tommy Westdahl, 0430-311 11, 073-084 74 89.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Södra Halland.

Floraväkterexkursion Strandlida Halmstad lördag 4 augusti  
Vi följer upp teorin vid floraväktarträffarna tidigare i år  
med praktiskt arbete genom att besöka en trevlig  
strandmiljö – Strandlida, Halmstad.
 Följande registrerade rödlistade arter kan vi finna: Murgrönsmöja (EN), strimtåg 
(EN), huvudtåg (EN), borstsäv (EN), sandmålla (EN), dvärglin (VU), knutört (VU), 
krypfloka (VU), källgräs (VU), blågrönt mannagräs (VU), ljungögontröst (VU), 
loppstarr (VU), smal käringtand (NT), rödlånke (NT), granspira (NT), höstlåsbräken 
(NT) och strandlummer (NT).
 Alla intresserade är välkomna, inga förkunskaper krävs.  
Föranmälan senast söndag 29 juli.
Plats och tid: Samling på stora parkeringen i Strandlida  

Kartfjäril på ängsvädd 
Foto: Jesper Lind

(vid havet) kl. 10.00.  
Efter en enkel fika påbörjar 
vi upptäcktsfärden. Lunch 
serveras någonstans i närheten. 
Fika och lunch bjuder 
föreningen på.  
Avslutning vid 15-tiden.

Kontaktperson/Anmälan  
till: Lars-Erik Magnusson,  
035-401 54, 070-540 73 53,  
lars.erik.magnusson@gmail.com 
senast söndag 29 juli.

21
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Växterna i mångfalden på Björkelund söndag 26 augusti
Följ med på en blomstervandring genom trädgården, slåtterängen, heden och 
naturbetesmarkerna på Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund. Vi diskuterar 
skötsel och växternas roll i naturen för tex fjärilar, bin och fåglar, som vi också 
förhoppningsvis ser på vår vandring, om dagen blir solig.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen kl. 10.00.Skyltad infart från bilvägen   
  mellan Marbäck och Simlångsdalen. Nås också via cykelbanan   
  Halmstad-Simlångsdalengsdalen.
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06.
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening.

Slåtter på Björkelund lördag 1 september
Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga slåttern på 
Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Det finns räfsor och slipade liar att låna, 
men tag gärna med egna redskap. Kanske vill du ha hjälp med att slipa ditt lieblad? 
Här kan du få hjälp med slipning och liehantering av våra instruktörer. 
 Ta med hela familjen och njut av musik och trevlig slåttersamvaro. Du kan också 
passa på att besöka mångfaldsträdgården eller gårdens övriga marker, där mycket 
händer. Hallands Naturskyddsförening bjuder på enkel förtäring.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen kl. 10.00.

Skyltad infart från bilvägen 
mellan Marbäck och 
Simlångsdalen.   
 Nås också via cykelbanan 
Halmstad-Simlångsdalen.
Kontaktperson:Ebba Werner, 
070-174 90 06.
Samarrangemang med 
Halmstads naturskyddsförening.

Björkelund.  
Illustration: Willy Lindström/ 
Tecknargården

Redo för slåtter
Foto Ebba Werner
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Svampens dag i Biskopstorp söndag 2 september 
Kremla, riska, sopp, skivling eller röksvamp. Hur ser de ut egentligen? Vad gör de för 
nytta? Går de att äta? Kom till Kroksjöholm, Biskopstorp och få svar på dina frågor. 
Guidar gör Alice Berglund och Kill Persson. Ta gärna med egna svampfynd och hjälp 
oss att få ihop en fin svamputställning! Vi går på kortare svampturer i närområdet.  
Ta med fika!
Plats och tid: Samling vid ”Besökscentrum” Kroksjöholm mitt i reservatet kl 10.00 
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22.
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening.

Svampens dag i Haverdal söndag 2 september
Bland strandskogens tall letar vi kremlor, riskor, spindlingar och tryfflar.
Följ med på en svampexkursion i Haverdalsreservatet, som inte bara visar på vanliga 
matsvampar, utan även på den mångfald bland svampar som kan hittas i en halländsk 
strandskog. Guidar gör Kill Persson. Ta med svampkorg och fika.
Plats och tid: Lyngaparkeringen kl. 14.00. 
Kontaktperson: Kill Persson, tfn 070-3216222

Svamputflykt Falkenberg söndag 9 september
Denna, år efter år, lika populära svampexkursion går till en lämplig plats där vi 
hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra mest 
vackra och/eller botaniskt intressanta. 
 Medan vi fikar tar vi tillsammans reda på vad vi har hittat med en miniutställning 
med genomgång. Allt under sakkunnig ledning.
Plats och tid: Samling ICA-Kvantum kl. 13.30.
Kontaktpersoner: Alice Berglund, 070-482 40 30 och Bengt Hackberg, 070-212 11 97.
  Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Falkenberg 

Gullkrös – en gelésvamp.  
Foto: Christer Andersson
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Svamp i Varberg lördag 15 september
Svampexkursion till Stora Drängabjärs naturreservat i 
Dagsås. Leder gör Sven Dahlbom och vi hoppas att 2018 
blir ett lika bra svampår som 2017.

Samling vid Dagsås kyrka klockan 10.00 för samåkning 
till naturreservatet, för de som vill åka direkt ligger 
parkeringen till reservatet på vänster sida där bokskogen 
börjar efter Öströö fårfarm. 
Medtag fika, svampkorg och oömma skor

Plats och tid: Stora Drängabjärs naturreservat kl 10.00. 
Kontaktperson:  Christer Andersson, 070-575 71 43

Svampexkursion till Björkelund söndag 16 september 
Ta med korg, svampkniv och fika, så går vi på jakt efter 
såväl ovanliga och vanliga som ätliga och giftiga  
svampar under ledning av Alice Berglund
Plats och tid: Samling på gårdsplanen kl. 14.00. 

Skyltad infart från bilvägen  
mellan Marbäck och Simlångsdalen. 
Nås också via cykelbanan   
Halmstad-Simlångsdalen.

Kontaktperson: Stefan Andersson, 035-22 13 39. 
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening.

Trattkantareller 
Foto: Christer Andersson

Stolt fjällskivling. Foto: Lars Andersson

Bland jordtungor och vaxskivlingar i södra Halland lördag 29 september  
Röda, gula, gröna, lila, bruna, vitaeller svarta.  
Gräsmarkernas svampar har en mångfald av  

färger. Vi besöker olika gräsmarkslokaler i  
södra Halland och tillgången på svamp  

bestämmer i vilken ordning men  
Skummeslöv södra, Vessingesjön och  

Skogsgård är möjliga. Medtag fika.
Plats och tid: Samling vid 

Veinge Kyrka lördag kl. 14.00.
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22.

  Samarrangemang med     
Länsstyrelsen i Hallands län.

Flugsvamp. Illustration: Margit Andersson
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Mossor i Varberg söndag 30 september
Dagens mossexkursion går till det vackra bokskogs-
reservatet Gässlösa, strax öster om Rolfstorp. Genom 
reservatet rinner den vackra Stensån som kantas av 
högväxta bokar, alar och lönnar. Området är rikt på 
ovanliga lavar, men en sökning av mossor på artportalen 
ger bara ett resultat på tio olika arter. Naturligtvis bör det 
gå att göra fler fina fynd i den vackra bokskogen.
 Området är lättgånget och bitvis lite brant, men vi 
kommer att gå i ett lugnt tempo. Fika och kraftiga skor är 
det lämpligt att ta med sig.
Plats och tid: Samling på reservatsparkeringen kl. 10.00.  
Parkeringen är på vänster sida efter Hovgårdens golfbana  
om man åker 153:an mot Ullared. 
Kontaktperson: Christer Andersson, 070-575 71 43. Skirmossa, Hallands  

landskapsmossa. Foto: Jesper Lind

Avslutning med Etiopien och medlemskväll onsdag 7 november
Efter glögg och mingel kommer Christer Andersson att visa bilder från en resa till 
Etiopien som han genomförde i december 2017. Det blir bilder på det fantastiska 
landskapet som både visar låglandssavann och högplatåer på över fyra tusen  
meters höjd.
 Vi avslutar med risgrynsgröt/saftsås, kaffe och kaka och i anslutning till detta lite 
information om vad som hänt under året och vad vi planerar inför nästa år.
 Dessutom hoppas vi på att deltagarna ställer upp med egna bilder och gärna belägg 
på intressanta växter. Därför – för dig som har några alster, ta med bilder på ett USB 
och pressade växter för bestämning. Förhoppningsvis blir det en trevlig kväll med 
mycket diskuterande.

Solnedgång i 
Etiopien.  
Foto: Christer Andersson

Plats och tid: 
IOGT-lokalen, 
Torggatan 5, 
Stora lokalen, 
Falkenberg,  
kl. 18.30.
Kontaktperson: 
Christer 
Andersson,  
070-575 71 43
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Både Linné och Selma Lagerlöf glömde Halland, men 
det tycker vi är orättvist. Trots en relativt fattig berg-
grund kan Halland uppvisa en rik provkarta på naturty-
per från hav till skogsland och myr.
 I denna broschyr vill vi ge dig tips på botaniska be-
söksmål i landskapet Halland och Hallands län. 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 Hal-
lands Botaniska Förening via vår hemsida  
www.hallandsbotan.org.
Föreningens målsättning är
– att öka kunskaperna om den botaniska mångfalden  
i landskapet,
– att arbeta för bevarande av denna mångfald,
– att bedriva praktisk naturvård
– att administrera floraväkteri  
– arbete med rödlistade arter
– att stimulera intresset för botanik i allmänhet,
Föreningen ordnar många exkursioner och föredrag 
liksom studiecirklar.

– Du kan bli medlem genom att  
   sätta in 100  kr på bankgiro 202-6342

Hallands land-
skapsblomma 

hårginst hittar du 
säkrast i reservatet 

Hollandsbjär där du 
även kan studera 

nålginsten. 
N6278795 
O1335557

Kom ut och njut av Hallands 
botaniska rikedomar 

Växtriket Halland

Landskapet Halland och Hallands län
Halland blev svenskt under trettio år, genom uppgörelsen 
vid freden i Brömsebro (1645) och permanent svenskt 
genom freden i Roskilde (1658). Hallands län bildades 
definitivt 1719. Fram till 1970 var landskapets och länets 
gränser identiska. Från 1971 överfördes Lindome församling 
till dåvarande Göteborgs och Bohus län (nu Västra Götalands 
län) och Östra Karups församling till dåvarande Kristianstads 
län (nu Skåne län). Samtidigt överfördes församlingarna 
Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav, Kungsäter och Älvsered 
från dåvarande Älvsborgs län till Hallands län. 1974 växte 
Hallands län ytterligare när församlingarna Femsjö, Färgaryd, 
Jälluntofta, Långaryd och Södra Unnaryd överfördes från 
Jönköpings län. 
 När vi (Hallands Botaniska Förening) talar om Växtriket 
Halland menar vi Bruttohalland, dvs nuvarande Hallands län 
samt förlusterna till Västra Götalands län och Skåne län. 
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Växtriket Halland

HYLTE
14.  Mogölsmyren
15.  Hedbokskog, Mårås

KUNGSBACKA
12.  Tjolöholm
13.  Särö Västerskog

VARBERG
9.   Järnmölle
10. Toarp, Valinge
11. Vadkärr

FALKENBERG 
5.   Morups tånge 
6.   Stensjöstrand 
7.   Påvadalen 
8.   Yttra Berg

HALMSTAD
3.   Heden, Särdal
4.   Insjöstrand, Nybygget

LAHOLM
1.   Ängsbokskog, Hallandsås
2.   Grustag, Ålstorp
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Laholm
1. Ängsbokskog, Hallandsås
En typisk örtrik ängsbokskog vid Brante Källa  
ovanför Hasslöv med Hallands enda lokal för  
skogsveronika. Bland följeväxterna  
kan nämnas: Kransrams, nästrot, trolldruva,  
tre arter häxört, kåltistel, skogsbräsma, lund- 
bräsma, tandrot, sydlundarv, hässlebrodd,  
strutbräken, myska och skogsbingel. 

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

Ålstorp. 
Foto: Lars-Erik Magnusson
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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 
tillsammans med källgräs. I fuktiga bäckkanter finns 
borstsäv och strimtåg. På heden kan man glädjas åt 
dvärgmaskros, sandmaskros, fläckmaskros, ljun-
gögontröst, låsbräken, trift och granspira.

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

4. Insjöstrand, Nybygget
Vid Nybygget är strandfloran ovanligt artrik.  
Is och vågor hindrar igenväxning och strandlum-
mern kan breda ut sig. Den är fridlyst liksom den 
blå klockgentianan, som till-

Murgrönsmöja.  
Foto: Mattias Lindström

Strandlummer. Foto: Mattias Lindström

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

sammans med klockljung, myrlilja, och ängsvädd skapar 
en färgrikedom, vilken också de insektätande 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: Lars Andersson

Kustgentiana.  
Foto:  Nils-Gustaf Nilsson

Följ kustvägen Falken-
berg-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 informa-
tionstavla finns. N6315975 – 
O1290299

6. Kusthed och havsstrand, Stensjöstrand
Artrik flora: klockgentiana, kust- 
gentiana, låsbräken, spåtistel,  
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
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Vätteros. Foto: Mattias Lindström

7. Bäckravin, Påvadalen
Djup bäckravin, slående kontrast 
till omgivande jordbrukslandskap. 
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 omedelbart före Dalsgård (ny 
skylt ”Naturreservat”), kör fram till parke-
ringsplats med informationstavla.  
N6319723 – O1307040

Området är 59 hektar och i princip oförändrat sedan 1800-talets skiften. Om man 
stannar på den första parkeringen och går upp på höjden Store Bergsåker får man en 
bra överblick över det småskaliga området. Vid parkeringen finns en låda med infor-
mationsbroschyrer, det är lämpligt att ta en sådan innan man börjar vandra omkring 
i reservatet.
 Från Aronsgården utgår fyra olika vandringsstigar av varierande längd, från 1–2,5 
kilometer. Det finns även ett museum som beskriver den flera tusen år gamla histori-
en på Yttra Berg.

8. Yttra Berg – Naturreservat i Gällareds socken, Falkenbergs kommun

Den växtintresserade kan finna många för 
området intressanta växter eftersom berg-
grunden har gångar av lättvittrad grönsten, 
dessutom skapar de hävdade och ogödslade 
ängarna goda växtbetingelser. Växtarter som 
man ser är bland annat skogsnäva (midsom-
marblomster), kransrams, smörbollar, des-
meknopp, sommarfibbla och orkidén Jungfru 
Marie nycklar. 
 Även faunan har mycket att erbjuda med 
bland annat hasselmus, stenknäck och ofta 
observationer av nötkråka på hösten. 

För att hitta till Yttra Berg kör väg 153 från Ullared mot 
Gällared, tag av mot höger vid vägskylt; Ekomuseum 
Yttra Berg. Följ grusvägen och håll vänster vid första 
vägkorsningen, kör upp backen och passera ett par 
hus på åsen. Därefter kommer en parkering på höger 
sida, eventuellt kör förbi den ner för backen och par-
kera vid Aronsgården framför museet.

Natt och dag.   
Foto: Christer Andersson
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Varberg
9. Betesmark, Järnmölle 
Järnmölle är en förmodligen medeltida, 
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, brud-
bröd, kattfot och hedfryle.

Jungfru Marie nycklar. Foto Christer Andersson

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

10. Toarp, Valinge
Vill man uppleva det vackra ekland-
skapet i Valinge är ett besök i Toarp 
väl använd tid. Toarp vårdas av Henry 
och Gun Svensson som för övrigt fick 
föreningens floravårdspris 2016.
 Området består av ogödslade ängar 
med gamla stora ekar, där kor och häs-
tar sköter betet. Ett besök i början av 
maj kommer att belönas av Varbergs 
största förekomst av den rödlistade 
backsippan. Vissa år är det tusentals 
plantor som blommar, området har 
även andra ovanliga arter. Blodnäva, 
lundstarr, slåtterfibbla, brudbröd och 
kattfot för att nämna några.

För att hitta till Toarp, kör till Valinge kyrka, sväng mot Skällinge väg 816. Efter 1,2 kilometer, sväng 
vänster. Kör 500 meter och fortsätt upp för en backe. Det brukar gå bra att parkera på gårdsplanen, 
men kolla så att ni inte stör verksamheten.Koordinater till Toarp är WGS84 DD (lat, long) 57.18606, 
12.40123, RT90 6345145, 1294214

Kattfot. Foto Christer Andersson
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11. Vadkärr
Gården Vadkärr är vackert belägen på 
skogsklädda höjder söder om Viska- 
dalen. Omgivningarna är dominerade 
av granskog. Vadkärr är ett Natura 2000 
område som vårdas av syskonparet  
Anna-Greta Sturesson och Göran  
Johansson.
 Besöker man området runt midsom-
mar slås man av alla slåttergubbar och 
jungfru Marie nycklar som blommar 
på ängarna. Tidigare på året går det att 
hitta både smörbollar, bäckbräsma och 
gullpudra Om besöket däremot görs i 
augusti kommer man att finna Hallands 
största bestånd av sen fältgentiana, då 
blommar även ljungen som bäst.

Slåttergubbe. Foto Lars Andersson

Kungsbacka

För att hitta Vadkärr från väg 41, sväng av mot Kullagård kör mot Älgaslätt. När ni kommer till ett stort 
kupolformat växthus med en väntkur i trä, sväng höger och följ vägen till vänster upp för en brant 
backe, genom en planterad granskog. Rakt fram så kommer en parkeringsplats på vänster sida.  
Lämna bilen och gå upp mot ängarna. Koordinater till parkeringen är WGS84 57.27308, 12.38546 , 
RT90 6354876, 1293748

12. Tjolöholm
Ädellövskog med grönstensberg;  
ask/alkärr och dammar.
Kransrams, hässlebrodd, tandrot, lun-
delm, långsvingel, gullpudra, lundvår-
lök, stor häxört, stinksyska, blåsippa, 
bitterskråp, vitfryle, gulplister, lind, bok 
ek/bergek, ask.

Från motorvägsavfart 58 vid Fjärås, följ skyltar 
mot Tjolöholm. Innan slottet tag åt vänster mot 
fågeltornet vid Näsbofjorden. Från parkeringen 
där gå förslagsvis stigen åt nordväst, sedan efter 
drygt 100 m stigen åt vänster, som leder till 
slottet (RT 90: X 6369809, Y 1277541) och dess 
övre och nedre dammar. Från den senare går en 
stig tillbaks till parkeringen.

Tandrot. Foto: Börje Wernersson
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Myrlilja. Illustration: 
Lennart DahlströmHylte

14. Myrmark, Mogölsmyren
En typisk västsvensk mosse med ett öppet mosseplan, en gungfly- 
omkransad göl och en smal övergångszon av kärrkaraktär, s.k.lagg.
Dystarr, kallgräs, klockljung, myrlilja, nålstarr, rosling,  
rundsileshår, småsileshår, storsileshår, taggstarr, tranbär,  
tuvsäv, tuvull och vitag.
Mossor: Myrbjörnmossa, myrmylia, myrknutmossa samt  
vitmossorna flyt-, prakt-,  rubin-, rost-, sot- och ullvitmossa.

Reservatet ligger på en halvö i Katte-
gatt med idegransskog, 300-åriga ve-
teranekar och pelartallar. Runt halvön 
finns en delvis stenig strandpromenad 
med intressant flora. Området har 
även en intressant lavflora. Kärrtörel, 
stallört, strandmolke, odört, rödkör-
vel, getapel, strandkvanne, sandlök, 
gräddmåra, hampflokel, buskstjärn-
blomma, idegran, lundslok, lunglav. 
Vid parkeringen även ramslök och 
pestskråp.
 Man når området enklast från 
Kungsbacka via väg 158 norr, tag av 
väster ut, till Guntoftavägen fram till 
Särö kyrka alternativt från Göteborg 
via väg 158 syd, tag av väster ut, till 
Västra Särövägen fram till Särö kyrka. 
Därifrån väster ut till reservatsparke-
ringen vid Åleviksvägen.  
Koordinater till  
parkeringen är: 
WGS84 57.504652   11.933910    
RT90 1268000   6382100

Mogölsmyren nås lättast från Mogöls-åsen på smålandssidan. Från vägen Bygget –  
Femsjö tar du in på en liten väg (ca 300 m norr om landskapsgränsen) 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

13. Särö Västerskog; Strandpromenad, pelartallar och idegranskog.

Stallört, Foto: Christer Andersson.
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Lunglav. Foto: Christer Andersson

15. 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 ytterligare ett par km står en vägskylt 
Naturreservat. Du svänger in på den enskilda 
vägen och efter några hundra meter finns en 
parkeringsplats med orienteringstavla. 
N6326760 - O1344349
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Framsida:  Granspira. 
Foto: Christer Andersson

Grafisk form:  Willy Lindström 
Tecknargården  

Tryck: Veinge Tryckeri 2018

Gullpudra,  
kustgullpudra och  
polargullpudra 
årets växt 2018
Årets växt utses av 
Svenska Botaniska 
Föreningen. Syftet är 
att växtintresserade 
personer i hela landet 
ska ägna arten särskild 
uppmärksamhet och att 
arten ska rapporteras i 
ökad utsträckning.

För mer information 
se Svenska Botaniska 
Föreningens hemsida:  
http://svenskbotanik.se/
arets-vaxt/

Gullpudra är den enda av 
dessa som finns i Halland.

Kustgullpudra finns på 
endast en lokal i Skåne 
medan polargullpudra 
finns i Norrbotten och 
norra Lappland.

Gullpudra
Illustration: Margit Andersson


