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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 fortsatt. 
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, invasiva arter, felaktig vägkantsklippning, exploatering och för-
ändringar i klimatet påverkar den halländska floran negativt, sakta men obönhörligt. 
Kunskap och aktiva åtgärder för att värna hotade områden och arter blir allt viktigare.
 Under 2019 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 pro-
grammet. Vi brukar stanna för en fikapaus i samband med vandringen. En kontaktper-
son 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, Hallands kommuner och Länsstyrelsen Hallands län.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kronor. Föreningens bankgiro är 202-6342, inbetalningskort 
bifogas. Ange alltid namn, adress och e-postadress vid betalning, samt ev. om dina 
uppgifter är ändrade. Det går också bra att använda Swish. Föreningens Swishkonto är 
123 050 5446. Föreningen ser gärna att betalning sker senast 30 april 2019.

Hemsidan
På föreningens hemsida www.hallandsbotan.org finns aktuell information om fören-
ingens 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 Britta och Lennart 
Olsson i Bögilt, Halmstad (läs mer på sidan 8).
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Väl mött i naturen!
Studiecirklar
Fältbotanik i Falkenbergstrakten
För 12:e 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 senast den 1 april. Ett planeringsmöte hålls i början av 
april, och exkursionsdagarna bestäms då i samråd med deltagarna.

Fältbotanik i Halmstadstrakten
Cirkeln går för nionde 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. 
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Studiectrkel i Falkenberg. Foto: Olof Svensson
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Floraväkterivandringar

Laholm   
Kaj Davidsson, 073-420 97 43 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 
eller Börje Wernersson 073-725 56 78

Kungsbacka 
Jan Kuylenstierna 073-063 00 49 eller 
Jan Johansson 070-866 98 64

Hylte
Margit Andersson 076-851 34 08 eller 
Birgitta Strömblad 070-643 40 08

Tysk ginst. Foto: Mattias Lindström

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:
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 2018    2017    2016    2015    2014     2013   2012    2 011   2010   2009
Laholm 425 423          378      419       318      227      315   295      231     170
Halmstad 360       397       279     298        173      106       160       173       116        89
Falkenberg 200       185        84     119          82         20        19         26         37        24
Varberg     98       123        98     108       117         61      113         79        95        44
Kungsbacka         61        63          59      100          77         35         58          47         35        32
Hylte                    128      113         95        93          56    49        35        34          9           0

Totalt Halland  1272     1304        993    1137         820      498       700       654       523       359

Fördelningen av hotkategorier 
Försvunna RE       Akut hotade CR      Starkt hotade EN      Sårbara VU     Missgynnade NT
              2                               1                                195                         869                        205

För Halland rapporterades även 176 lokaler rödlistade mossarter,  
66 lokaler rödlistade lavarter samt 97 lokaler rödlistade svampar.
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Floraväkteriet 2018
Under mars och april genomför-
des floraväktarträffar för aktiva 
floraväktare och andra intresse-
rade. Vid träffarna gjordes en ge-
nomgång av vad Artportalen kan 
erbjuda samt hur man rapporterar. 
 Lördag 12 augusti genomförde 
31 floraväktare en exkursion till 
Strandlida, Halmstad. Syftet var 
att leta efter rödlistade arter. 13 
arter noterades.
 Alla aktiva floraväktare har fått 
information om hur man flora-
väktar 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 
1272 lokaler till Artportalen, varav 
157 lokaler är nya för året.

Hartmansstarr 
Foto: Mattias Lindström
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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  
markägare 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  
naturvård under 2018.

Cypresslummer 5 lokaler har genomgått bränning.
Mellanlummer  3 lokaler har genomgått bränning.
Glansbräken  försiktig röjning.
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 krattas försiktigt bort
Mosippa  7 lokaler bränns regelbundet
Murgrönsmöja  på en lokal har ett dike röjts med grävmaskin
Hårginst  bränning och slyryckning har skett på några lokaler
Nålginst  bränning på fyra lokaler
Tysk ginst  årlig bränning
Kustgentiana  lämplig regelbunden kreatursbetning, torkade dock bort 2018
Fältgentiana  lämplig regelbunden kreatursbetning efter blomning
Klockgentiana  även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning
Vityxne   de två lokalerna bränns och röjs regelbundet, en nygammal lokal  
  håller på att restaureras
Fläckmaskros, bredbladig fläckmaskros,  
svarttandad maskros och liten kärrmaskros   
  lämplig regelbunden kreatursbetning
Skevmaskros  markstörning, genomgrävning och röjning av vresros.
Strimtåg  en lokal har restaurerats
Martorn  75 plantor har satts ut på fyra ställen längs hallandskusten
Backsippa Har gått tillbaka, i de flesta fallen p.g.a. utebliven betning.
  Några lokaler bränns regelbundet med gott resultat.
  Dessutom luckras Växttäcket upp på några lokaler genom att kratta
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Reflektioner över annan praktisk naturvård
Halländska vattendrag – skunkkalla och sjögull har börjat sprida sig, främst i de södra 
delarna. Olika åtgärder har vidtagits för att förhindra spridning.
Strandvegetationen insjöar och åar – ett bekymmer, växer igen p.g.a. ändrade  
betesförhållanden.

Ålstorps grustag – blomsterlupin 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 samarbetar med ägaren, som skrapar kanterna på dammen för att gynna det stora 
beståndet av klotgräs.

Bockalt –  vi har ryckt blomsterlupiner. Länsstyrelsen ska ta bort tall-  
och björkplantor.

Strandvegetationen Påarps klapperstensfält – tillsammans med Halmstads Ornitolo-
giska Förening och markägaren har vi röjt två gånger under året, främst stånds, men 
även armeniskt björnbär m.m. för att gynna mångfalden. Bl.a. hyser lokalen åtta 
rödlistade kärlväxter.
 
Vägkanter – vi har uppmärksammat att Trafikverket och entreprenörer har sla- 
git 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.
 
Invasiva arter – tillsammans med de halländska kommunerna har vi, med hjälp av 
LONA-bidrag, startat ett projekt för att bekämpa arter typ jättaloka, vresros, gul 
skunkkalla, stånds m fl.
 
Slutligen medverkade vi i projekt Sandlife (avslutades 2018) tillsammans med  
länsstyrelserna i Halland, Skåne och Kalmar. Bergtall avverkas, vresros grävs upp  
och sandytor friläggs. Goda resultat börjar redan visa sig, t.ex. nya lokaler för  
dvärglin och klittviol.
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Illustration: Margit Andersson

   Årets  
floravårdspristagare

Hallands Botaniska FöreningsFloravårdspris delas ut varje år 
till personer 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 kontantsumma.
 Styrelsen har beslutat att 2019 års pris ska gå till Britta och 
Lennart Olsson i Bögilt, Halmstad.
 Gården köptes 1914 och har tillhört släkten sedan dess. 
Speciellt två morbröder till Lennart, Fridolf och Karl Nilsson, 
vårdade fastigheten i många år medelst slåtter och åker/
skogsbete av kreatur. 2005 övertog Britta och Lennart 
fastigheten och har sedan dess arbetat med bevarandet av 
markens mångfald av organismer, då speciellt kärlväxter och 
rikkärrsmossor. Slåtterbalk och lie har används till detta.
 Biotopen består av sidvallsäng samt gamla åkrar med torra 
ängspartier. Området kantas av bl.a. hassel, ek, lind och ask.
 Bland intressanta arter kan räknas upp: slåttergubbe, 
nattvioler, Jungfru Marie nycklar, darrgräs, tätört, gräsull, 
loppstarr, ängsstarr, mandelblom, svartbräken, nålstarr, kattfot 
och granspira.
 Hallands Botaniska Förening önskar Britta och Lennart 
Olsson lycka till i det fortsatta arbetet med att bevara och 
restaurera sina vackra och värdefulla ägor.
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 Facebookgruppen Botanik i Väst startade i februari 2015   
 som ett samarbetsprojekt mellan de botaniska föreningarna i 
Göteborg, Västergötland, Halland, Bohuslän och Dalsland. Målet med 
facebookgruppen är att skapa ett forum för dialog och spridning av 
kunskap om vilda kärlväxter i vår region.
 Botanik i Väst är idag väletablerad och välkänd långt utanför vår 
region. I december 2018 hade Botanik i Väst över 1 200 medlemmar. 
Inläggen kan vara presentation av aktuella exkursioner, vackra natur-
bilder och bilder på roliga fynd. Många skickar växtbilder för hjälp med 
artbestämning. Flera professionella botanister är aktiva i gruppen och 
svar brukar komma mycket snabbt. Under 2018 har Botanik i Väst lagt 
ut information om föreningarnas alla exkursioner en vecka i förväg.
 Är du redan med på Facebook kan du söka på Botanik i Väst och an-
mäla dig som medlem i gruppen. Är du inte med på Facebook måste du 
registrera dig. 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 
första vårtecknen. 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, universi-
tet och frivilliga där Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman.  
Skicka in dina observationer på www.naturenskalender.se.

Vill du vara med och göra växtobservationer?
På www.naturenskalender.se kan du även läsa mer naturens kalender 
och hur det går till att bli fenologiväktare.
 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 – Lupin
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 förekommit 
naturligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oav-
siktligt, har flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde. 
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 pro-
blem 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 växter. I år är det blomsterlupin.
 Om man säger ordet lupin får många människor positiva känslor. Lupin bety-
der sommar, examenstider, midsommarfirande och något vackert att titta på när 
man kör bil. Tyvärr finns det även en baksida med det ordet. Lupin, eller rättare sagt 
Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) är en besvärlig, invasiv växt. Den har sitt ursprung 
i västra Nordamerika. Den infördes till Europa som en trädgårdsväxt under tidigt 1800-
tal. Till Sverige kom den vid mitten av 1800-talet. Den första svenska noteringen som 
förvildad är från Skåne år 1870.
 Lupinen är numera etablerad i hela Sverige förutom Norrbottens inland och norra 
fjällen. Den sprider sig snabbt och är vanligt förekommande längs vägar och järnvägar, 
i gamla grustag, på skräpmark och i betesmarker. Den sprider sig huvudsakligen genom 
frösådd.
 Problemet med lupin är att det är en stryktålig växt, som är bra på att klarar torka 
och som är svår att utrota. Det är en ärtväxt, som i sitt rotsystem härbärgerar mikroor-
ganismer som fixerar kväve. Den klarar sig därför bra i magra marker. På grund av sin 
förmåga att kvävegödsla sig själv blir den snabbt dominerande och kväver konkurrens-
svaga växter som också klarar magra marker. Med tiden kommer marken att bli rikare 
och även om man lyckas utrota blomsterlupin är det inte säkert att man får tillbaka den 
ursprungliga floran.
 Lupin innehåller alkaloider, som gör att den smakar bittert, dessutom är den giftig. 
Alla delar av växten är giftiga även fröna. Lupinmjöl, som finns att köpa, tillverkas av 
andra lupinarter än blomsterlupin. Det är främst gullupin (Lupinus luteus), som använ-
des. Den har sitt ursprung i Medelhavsområdet.
 I Nordens flora (Mossberg, Stenberg 2018) finns sju arter av lupin beskrivna, ingen av 
dem har naturligt ursprung i Sverige. Förutom blomsterlupin kan även sandlupin 
 (Lupinus nootkatensis) uppträda invasivt, dock ännu inte i Halland.
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Lupinen tränger ut backsippan. Foto: Christer Andersson
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Hur bekämpar man lupin? Det säkraste sättet är att gräva upp den innan den gått i 
frö. Kan man inte gräva upp den kan man slå eller klippa av blomställningar innan de 
gått i frö. Det är ett arbete som måste upprepas många gånger eftersom lupinens frön 
har kvar sin förmåga att gro i årtionden, rent av århundraden. På Naturvårdsverkets 
hemsida finns det mer information om bekämpning.
–Tänk på att det krävs tillstånd av markägaren för att få gräva upp växter.
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Inventering av flytsvalting i  
sjöarna Svarten och Kalvsjön i 
Hallands län 2018
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Flytsvalting  
(Luronium natans) är 
en av Europas mest 
sällsynta och mest 
hotade vattenväxter. 
Utbredningsområdet 
omfattar Väst- och 
Centraleuropa. 
Tyngdpunkten 
för utbredningen 
är Storbritannien, 
Frankrike, Nederlän-
derna och nordvästra 
Tyskland. I Sverige 
finns den nume-
ra inom Svarten/
Kalvsjön-området i 
Halland, i Hänga- 
sjön, söder om 
Ljungby i Småland 
samt i dammar vid 
Rammsjöstrand i 
Skåne. Den finns 
dessutom note-
rad vid en lokal i 
Värmland och en i 
Dalsland men har 
inte återfunnits där.
 Inventeringen vid Svarten och Kalvsjön genomfördes den 9 augusti 2018 från 
roddbåt. Undersökningen gynnades av klart väder, svag vind, rekordlågt vattenstånd 
(60 cm under medelvattenlinjen) och utmärkt siktdjup på grund av sommarens 
extremt låga nederbörd.
 Flytsvaltingbestånden (subpopulationer enligt Gustafsson 2004) i de båda sjöarna 
består till övervägande delen av bottenfasta rosetter, som bildar ganska täta mattor på 
växlande djup, främst mellan 1 och 2 m men knappast därunder. Dessa bottensam-
hällen, som har besiktigats varje år från 2004 till och med 2014, tycks vara stabila. 
Detta gäller däremot inte de långskaftade flytblad och blommor som mera sällan 
utvecklas och aldrig från de djupast växande rosettbestånden.
 För att inte förväxla flytsvalting med andra rosettbladsväxter på djup mellan 1,5 och 
2 m, där plantorna ofta är mer eller mindre täckta av slam och ljuset minimalt, fiskade 
vi upp material för artbestämning med en långskaftad kratta. Beståndets storlek är 
uppskattade och anges i kvadratmeter. Rosetternas antal per kvadratmeter varierar 
naturligtvis. Vi har valt 10 rosetter per kvadratmeter som ett rimligt medelvärde.

Flytsvalting Foto: Börje Wernersson
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Under årets inventering upptäcktes i olika delar av Svarten 37 mindre bestånd. 
Eftersom de gångna årens inventeringar i samtliga fall skett genom roddturer längs 
sjöns stränder enligt samma ritual som i år bör åtminstone de på grundare vatten 
vara nyetableringar medan de på djupare vatten kan ha undgått upptäckt. Årets unikt 
låga vattenstånd har naturligtvis varit gynnsamt för nyfynd.
 Av årets inventering framgår att det i Svarten finns cirka 55 000 plantor/tuvor av 
flytsvalting och i Kalvsjön cirka 10 000. Detaljer redovisas på karta och i Artportalen.
 Inventeringen genomfördes av Hallands Botaniska Förening genom Christer 
Andersson, Kjell Georgson och Lars-Erik Magnusson.

Litterturtips:
Fritz, Ö. 1989. Flytsvalting, Luronium natans, funnen i Halland 1988.  
Svensk Bot. Tidskrift vol. 83 (1989) sid 135-36
Gustafsson, M. Förekomst och beståndsutveckling av flytsvalting, Inventeringar  
och undersökningar 2004. Institutionen för Växtvetenskap SLU, Box 44 230 53 Alnarp.

Åtgärdsprogam för flytsvalting 2010-2013, Havs- och vattenmyndigheten

Svarten
Sjön Svarten är en klarvattensjö belägen norr om väg 153 cirka 7 km väster om 
Ullared vid gränsen mellan Falkenbergs och Varbergs kommuner. Sjön har en yta på 
136 ha. Den har ett medeldjup på 12,4 m och maximalt djup 34 m. Utloppet från 
sjön finns i söder vid Kalven. Vattnet från Svarten rinner genom Kalvsjön cirka 1 km 
söder om utloppet.

Våren 2018 gjorde Blanche Hammar-
gren ett intressant fynd av dvärgvårlök 
i sin trädgård i Åsa. Arten har en östlig 
utbredning i landet och några säkra 
lokaler har troligen aldrig funnits i 
Halland. Montin (1766) och Osbäck 
(1768) har uppgivet den från södra 
Halland, men utan att ange någon 
lokal och några belägg har inte kunnat 
återfinnas i herbarierna. I Västergötland 
är arten känd från två lokaler i Göte-
borgstrakten och är ganska vanlig i NO.  
 I Bohuslän är den ovanlig och endast 
känd från fyra lokaler i Uddevalla, 
Sotenäs och Tanum. I Småland är den 
vanlig längst i öster men saknas i väster.  
I Skåne finns den i de bördigare delarna 
av landskapet.Blanche har beskrivit 
fyndet i Calluna nr 35 (4) 2018. 

Dvärgvårlök (Gagea minima) nu funnen i Halland



15

Blåsippa Illustration: Margit Andersson

Program 2019
Årsmöte onsdag 27 mars
Välkommen till föreningens årsmöte.  
Det inleds med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
 Efter årsmötesförhandlingarna kommer Erik Ljungstrand att berätta om växter 
som ännu inte har påträffats i Halland (eller blott för mycket länge sedan), men 
som måhända redan förekommer i landskapet, eller som kan förmodas vandra in 
spontant (utan människans direkta hjälp) inom en nära framtid.
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.

Vår i Ullarp söndag 28 april
Vårvandring med sippskål, svalört, vitsippor och fågelsång. Vi går en promenad 
mellan stora gamla ekar och en lummig lund. Vandringen tar ca 2 tim. och är ca 1,5 
km lång. Längs vissa delar kan det vara lite blött. Vandringen avslutas med medhavd 
fikakorg på ängen. Bland fåglar, blommor och svamp guidar Kill Persson.
Plats och tid: Samling på parkeringen vid  
  Ullarps naturreservat kl. 15.00
  Allmän transport: Tag buss 350,  
  stig av på hållplats Ullarp Ugglarp.      
  Samlingsplatsen ligger alldeles  
  vid hållplatsen. 
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22

Vildbin i Halland lördag 18 maj
Krister Larsson har inventerat vilda bin på 
många ställen i Halland och Skåne.  
Han inleder dagen med att berätta om hur 
de vilda bina lever och mår. Sedan fikar vi i 
trädgården och ger oss därefter ut i  
markerna och letar efter bin.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen   
  vid Björkelund kl. 10.00.
  Skyltad infart från bilvägen  
  mellan Marbäck och   
                 Simlångsdalen. 
  Nås också via  
  cykelbanan Halmstad-  
  Simlångsdalen.
Kontaktperson: Ebba Werner,  
  070-174 90 06
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Ett ryck för huvudtåg, klotgräs och  
åkerfibbla torsdag 23 maj
Vi försöker hålla jämna steg med 
lupinerna som hotar att ta över den fina 
miljön runt en damm i grustaget. Ta med 
arbetshandskar, grep, spade och fika.
Plats och tid: Ålstorps grustag  
  kl. 18.00 eller för   
  samåkning Tivoli- 
  torget, Laholm kl. 17.30.
Kontaktpersoner: Kaj Davidsson,  
  073-420 97 43 och  
  Lars Schale,  
  072-743 11 18.
Samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen i Södra Halland.

Klotgräs 
Foto: Börje Wernersson

Försommarvandring bland klapper-
sten och strandängar i Näsbokroks 
naturreservat lördag 25 maj
Blomningen brukar vara på topp vid 
den här tiden och förutom triftblom- 
ningen, räknar vi med att få se fjäll-
nejlika, småfingerört, backsmultron, 
knölsmörblomma, granspira och 
vattenklöver i blom. Vi kommer även 
att få lära oss hur ”björnskägg” ser ut. 
Vandringen tar 2–3 timmar och vi gör 
en fikapaus på lämpligt ställe.

Plats och tid: Parkeringen vid   
Näsbokroks naturreservat kl. 10.00 
eller vid Åsaskolans hållplats kl. 09.30 
(önskas skjuts till reservatet, kontakta 
guiden senast dagen innan).
Kontaktperson 
och guide: Jan Kuylenstierna,  
  073-063 00 49
Samarrangemang med  
Länsstyrelsen i Hallands län

Fjällnejlika Foto: Christer Andersson
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Råttsvans 
Illustration: Margit Andersson

Sandheden blommar i Särdal måndag 27 maj
Vi vandrar över triftängarna till Särdals NR med lila trift långt över anklarna. Och 
det är så mycket mer som blommar på sandheden. Ta chansen att hitta sandkrassing, 
råttsvans och murgrönsmöja. Vandringen tar ca 3 tim och är ca 2–3 km  
och vi tar en fikapaus på mitten med utsikt över havet.  
Guidar gör Kill Persson.
Plats och tid:  Samling på parkeringen strax ovanför Skallkrokens hamn kl. 17.00
  Allmän transport:  Tag buss 350, stig av på hållplats Haverdal/Sten- 
  brottsvägen, därifrån är det en kort promenad till parkeringen.
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22
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Humlesafari på Björkelund 
söndag 9 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 vid   
Björkelund kl.10.00.
Skyltad infart från bilvägen  
mellan Marbäck och Sim- 
långsdalen. Nås också via 
cykelbanan Halmstad-
Simlångsdalen.

Humla på rödklint Foto: Christer Andersson

Loppstarr
Foto: Börje Wernersson

Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06 
Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening.

Utdelning av floravårdspriset –  
Bögilt, Halmstad onsdag 26 juni
2019 års Floravårdspris tilldelas Britta 
och Lennart Olsson i Bögilt, för deras 
fleråriga arbete med att sköta sina artrika 
och värdefulla marker med såväl lie som 
slåtterbalk samt kreatursbete. Läs mer på 
sidan 8.
 Välkomna att vara med när priset delas ut 
och få en guidning på gårdens marker.  
Ta med matsäck och oömma skor.
Plats och tid: Samling på parkeringen   
  Simlångsdalens centrum   
  mittemot ICA kl. 18.00,   
  för gemensam transport   
  till Bögilt (ca 10 km)
Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson,   
  035-401 54,  
  070-740 73 53 
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De vilda Blommornas Dag söndag 16 juni
Laholm
Gården Utterkroken Killhult, Våxtorp – samling vid gården  
(WG S84  56°22’52.7”N 13°13’44.3”E) kl. 10.00. 
Vi går en runda och tittar på naturbetesmarker med bl. a. slåttergubbe och fortsätter längs med 
blommande vägkanter in i blandskog, förbi våtmarksdamm och förhoppningsvis ser vi (om solen 
skiner) många vildbin, humlor, fjärilar och trollsländor. Ta med rejäla skor eller stövlar och glöm 
inte fikat.Kontakt: Lars Schale, 072-743 11 18 eller Kaj Davidsson, 073-420 97 43.

Halmstad
Slåtteräng Drared – samling på samåkningsplatsen vid rondellen/ 
Nissastigen strax norr Oskarström kl. 14.00. Ta gärna med fikakorg.
Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53 eller  
Lars Andersson, 070-418 44 24.

Falkenberg
Yttra Berg – samling på gårdsplanen vid museet, Yttra Berg kl. 15.00.  
Från samlingsplatsen går vi tillsammans ner mot slåtterängen och försöker hitta  
både ovanliga och vanliga ängsväxter. Vi passar också på att kolla hur den ovanliga  
lunglaven mår efter den gångna sommarens torka. Vandringen genomförs i ett lugnt  
botanisttempo och avslutas med fika på tunet framför museet. Sköna promenadskor,  
stövlar behövs inte. Glöm inte matsäcken.
Kontakt: Christer Andersson, 070-575 71 43, ch_andersson5@hotmail.com

 Varberg
Trönningenäs, norra hamnen – samling på hamnens parkering kl. 10.00.  
Vi följer kusten till Uddarna på norra delen av näset, därefter går vi genom skogen förbi  
den lilla tjärnen innan vi återkommer till hamnen. En vandring på någon kilometer, vi går  
i lugn takt och spanar in både vanliga, ätliga, giftiga och ovanliga växter.
Om vädret tillåter fikar vi på berget väster om tjärnen, fin utsikt över öarna utlovas.
Vandringen tar ungefär två timmar. Det är lättgånget så det går bra med vanliga  
promenadskor. Glöm inte god matsäck.
Kontakt: Christer Andersson, 070-575 71 43, ch_andersson5@hotmail.com

Kungsbacka
Samling på parkeringen vid fågeltornet (i viken sydost om Tjolöholms slott) kl. 10.00.  
Ta gärna med fika. 
Börje Wernersson tar med oss i de natursköna omgivningarna vid Tjolöholms slott söder  
om Kungsbacka. Vandringen beräknas ta 2-3 timmar, inklusive fikapaus vid dammen ovan.  
Mindre delar av terrängen är lite ”knöliga”. Stövlar behövs inte. 
Kontakt: Börje Wernersson, 073-725 56 78.

Hylte
Samling vid Unnaryds kyrka (parkering mittemot Coop) kl. 14.00.  
Vi åker till gården Slätteryd, som sköts i samarbete med Skogsvårds-  
och Länsstyrelsen och ligger en bit utanför samhället.  
Där följer vi en vägkant med lite udda blommor och går genom  
en hage ner mot sjön Slätten. Inga stövlar behövs vid bra väder,  
men ta med fikakorg!
Kontakt: Margit Andersson, 076-851 34 08 eller  
Birgitta Strömblad, 070-643 40 08.

De vilda Blommornas dag arrangeras i samarbete  
med Naturskyddsföreningens kretsar i Halland

Illustration: Margit Andersson
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Botanikdagarna i Härjedalen onsdag 17 juli – söndag 21 juli
Läs mer i Svensk Botanisk Tidskrift nr 1, 2019 eller Svenska  
Botaniska Föreningens hemsida, svenskbotanik.se

Floraväktarexkursion Årnäsuddens naturreservat, Varberg lördag 3 augusti
En exkursion, där vi kan finna följande rödlistade arter: Borstsäv (EN), klotgräs 
(VU), knutört (VU), dvärglin (VU), klockgentiana (VU), rödsäv (NT), etternässla 
(NT), fyrling (NT), rödlånke (NT), granspira (NT) och ävjebrodd (NT). Dessutom 
får vi även se kust/dvärgarun och rosenpilört. I närheten av reservatet lär vi känna 
västkustros (EN) och vattenstånds (VU).
 Denna exkursion riktar sig främst till aktiva floraväktare och de som är nyfikna 
på vad floraväkteri innebär. Alla intresserade är välkomna, inga förkunskaper krävs. 
Föranmälan till denna exkursion senast söndag 28 juli.
Plats och tid: Samling på parkeringsplatsen vid Årnäsuddens NR,  
  Sandviksvägen 1 kl. 10.00.
Vägbeskrivning: Följ kustvägen mellan Varberg och Kungsbacka (gamla E6).  
  Ta av mot ”Årnäshalvön” mellan Åskloster och Tångaberg.  
  Följ därefter skyltar mot Årnäsudden och reservatet.
  Lämplig avfart från E6: Norrifrån avfart 56, söderifrån avfart 55.
Program:  
Efter en enkel välkomstfika, visar Börje Wernersson oss runt på naturreservatet, 
vilket tar ca två timmar. Västkustros och vattenstånds studerar vi på väg till vår lunch 
i närheten.
 I anslutning till lunchen håller Lars 
Andersson ett anförande om allemansrätt. 
Om intresse finns, gör vi ett besök i Börjes 
trädgård i Espevik på Årnäshalvön för att 
se på hans odling av vilda växter. Där vi 
får bl.a. se vitblommig kalvnos, flikbla-
dig fläder, getingblomster, trollsmultron, 
månviol, lundgamander, tibast, stenfrö, 
hässleklocka och olika malvor. I en damm 
sjöranunkel och svalting, samt i ett våtparti 
tranbär, vitag, rundsileshår och kärrtörel.
 Hallands Botaniska Förening bjuder på 
fika och lunch och avslutar vid 15-tiden.
Kontaktperson: Anmälan till  
Börje Wernersson, 073-725 56 78,  
borje.wernersson@gmail.com
Lars-Erik Magnusson,  
035-401 54, 070-540 73 53,  
lars.erik.magnusson@gmail.com

Etternässla. Foto: Börje Wernersson
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Exkursion till Årnäsuddens naturreservat, Varberg söndag 4 augusti
På exkursionen kommer vi att se rödlistade arter som: Borstsäv, klotgräs, dvärglin, 
klockgentiana, rödsäv, etternässla, fyrling, gran-spira och ävjebrodd. Dessutom får vi 
även se (vid soligt väder) dvärgarun och rosenpilört.
Denna exkursion riktar sig till alla som är intresserade av växter.  
Föranmälan till denna exkursion senast torsdag 1 augusti.
Plats och tid: Samling på parkeringsplatsen vid Årnäsuddens NR,  
  Sandviksvägen 1 kl. 10.00.
Vägbeskrivning: Följ kustvägen mellan Varberg och Kungsbacka (gamla E6).  
  Ta av mot ”Årnäshalvön” mellan Åskloster och Tångaberg.  
  Följ därefter skyltar mot Årnäsudden och reservatet.
  Lämplig avfart från E6: Norrifrån avfart 56, söderifrån avfart 55.
Kontaktperson:  Anmälan till Börje Wernersson, 073-725 56 78,  
  borje.wernersson@gmail.com
Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg.

Dvärglin. Foto: Börje Wernersson
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Fnöskticka. Foto: Christer Andersson
Svampens dag i Haverdal  
söndag 1 september
Ta med din svamp och kolla 
med vår expert! Svampguiden 
Kill Persson ordnar och visar 
sin svamputställning där du kan 
se och jämföra våra vanligaste 
mat- och giftsvampar. Vi går även 
kortare svamptur på ca 1,5 tim i 
Haverdalsreservatet kl. 16.00.  
Du får tips på vad du kan plocka 
– och vad du ska undvika!  
Under eftermiddagen kan du 
njuta av din fikakorg.
Plats och tid: Lyngaparkeringen 
kl. 14.00. 

Välkommen till en inspi-
rerande och viktig aktivi-
tet – 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 gå vandringsleden längs Fylleån.  
Hallands Naturskyddsförening bjuder på enkel förtäring.
Plats och tid:  Samling på gårdsplanen vid Björkelund 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.

Slåtter på Björkelund lördag 7 september 2018

Allmän transport: Tag buss 330 eller 350, stig av på hållplats Lynga vid Kustvägen, 
därifrån är det en kort promenad till parkeringen.
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22



23

Ostronmussling 
Foto: Christer Andersson

Svamputflykt Falkenberg söndag 8 september
Den årliga traditionen med svampexkursion är en av Falkenberg naturskydds-
förenings populäraste utflykter. Mycket tack vare mykologen Alice Berglund som 
även i år medverkar. Vi hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och goda. 
Andra mest vackra och/ eller intressanta. Medan vi fikar tar vi tillsammans  
reda på vad vi har hittat med en miniutställning och genomgång.
Plats och tid:  Samling vid korsningen Igeldammsvägen och  
  Klockaregatan kl. 13.30.
Kontaktpersoner: Alice Berglund, 070-482 40 30 och  
  Bengt Hackberg, 070-212 11 97.
  Samarrangemang med Naturskydds- 
  föreningen Falkenberg.

Svampexkursion till Björkelund söndag 15 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 vid   
  Björkelund kl. 14.00.
  Skyltad infart från bilvägen  
  mellan Marbäck och    
  Simlångsdalen.  
Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Kontaktperson: Stefan Anderson, 035-22 13 39.
  Samarrangemang med Halmstads   
  Naturskyddsförening.

Svampexkursion till Blåalt lördag 28 september
Följ med på en svampexkursion bland bok och ek i Blåalts 
naturreservat. Vi går en runda bland de gamla träden, tittar 
och bestämmer de svampar vi hittar. Ta med svampbok, 
svampkorg och fika. Exkursionen tar 3–4 timmar.
Plats och tid: Samling för samåkning vid Veinge   
  station kl. 13.00  
  alt. vid P-platsen vid reservatet,  
  WSG84 Lat N 56° 34’ 49”  
  Lon E 13° 12’ 58” 
Kontaktperson:  Kill Persson, 070-321 62 22.   
  exkursionsledare och    
  svampentusiast. 
Arrangeras i samarbete med  
Naturskyddsföreningen i Södra Halland
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Årets mossigaste exkursion  
söndag 29 september
I likhet med alla andra organismer 
har mossor under lång tid anpassat sig 
till olika miljöfaktorer. För mossornas 
del är ljus, fuktighet, näringstillgång, 
vätejonkoncentrationen (pH-värde), 
underlag (substrat) och konkurrens av 
central betydelse.
 Under vår vandring i Björkelunds 
varierande natur får vi många  
tillfällen att fundera över mossornas  
anpassningar och levnadsvillkor.  
I sakta mak tar vi oss fram i lättgången terräng under ett par timmar, ser, diskuterar 
och förundras över livsformernas mångfald. Runt halsen har vi lupp, på fötterna 
något som tål väta och på lämplig plats sätter vi oss och njuter medhavd fika.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 10.00. Skyltad infart  
  från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen. Nås också via  
  cykelbanan Halmstad - Simlångsdalen.
Kontaktperson: Kjell Georgson, 073- 034 79 57

Avslutning och medlemskväll onsdag 13 november
Efter glögg och mingel kommer Enar Sahlin, Hindås, att berätta om en intressant 
botanisk resa med båt på floden Lena i Sibirien, med start i staden Irkutsk (världens 
kallaste stad på vintern) och upp till flodens delta i norra ishavet. Enar kommer att 
visa bilder på både okända och för oss kända växter, den lärkbaserade taigan och 
exotiska miljöer utmed denna stora flod.
 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.
Plats och tid: IOGT-lokalen, Torggatan 5, Stora lokalen, Falkenberg, kl. 18.30.
Kontaktperson: Börje Wernersson, 073-725 56 78

Mossexkursion 2017 
Foto: Jesper Lind

Blomvass och näckrosor vid Viskans strand 
Foto: Christer Andersson
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I Halland kan man finna vackra vyer, 
nästan som om Monet hade varit framme 
med sin pensel.
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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  
Hallands 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 
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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,  
ljungögontröst, 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 strand- 
lummern 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: Börje Wernersson Wer-
nersson

Följ kustvägen Falkeberg- 
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 informationstavla finns. 
N6315975 – O1290299
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Kustgentiana.  
Foto:  Nils-Gustaf Nilsson

6. Kusthed och havsstrand, Stensjöstrand
Artrik flora: klockgentiana, kustgentiana,  
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

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

7. Bäckravin, Påvadalen. Detta besöksmål har Hallands Botaniska Förening 
strukit på grund av att döende träd gör det farligt att vistas där
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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

35
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Framsida:  Martorn. 
Foto: Börje Wernersson

Grafisk form:  Willy Lindström 
Tecknargården  

Tryck: Veinge Tryckeri 2019

Tätört,  
dvärgtätört  
och fjälltätört 
årets växt 2019
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/

Tätört är den enda av 
dessa som finns i Halland.

Närmast fyndplats 
för dvärgtätört finns i 
Dalarna. Fjälltätört finns 
närmast på Gotland.

Tätört
Illustration:  
Margit Andersson


