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Bästa botanikvänner 
Halland är ett botaniskt intressant landskap med sitt vidsträckta kustlandskap, sina unika 
hedrester från en svunnen tid, sitt jordbruks- och skogslandskap. Denna blandning av olika 
växtmiljöer gör Halland spännande och varierande att besöka och lära känna.
 Hallands Botaniska Förening är sedan länge en aktiv och livskraftig botanisk förening, 
som genomför ett flertal exkursioner varje år och som bedriver en ambitiös floraväktarverk-
samhet. Floraväktare gör en vällovlig insats genom att följa växter som är eller har blivit 
ovanliga och riskerar att försvinna, d.v.s. de är rödlistade.
 Föreningen deltar aktivt i arbetet med att bekämpa invasiva växter som inte hör hemma i 
vår del av världen som t.ex. blomsterlupin. Vårt landskap utarmas tyvärr på växter i takt med 
att markerna obönhörligen växer igen i brist på traditionellt bete och slåtter. Gör som vi, gör 
en insats för Hallands natur genom att bli medlem i vår förening och även bli floraväktare. 
Det är lärorikt, meningsfyllt och mycket trevligt!

Föredrag och guidade vandringar
Alla är välkomna att delta i våra sammankomster och utflykter, såväl medlemmar i fören-
ingen 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 stanna för 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 varje passagerare betalar 7 kronor per mil till bilägaren.
 Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet. Flera programpunkter är sam-
ordnade 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. 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 2020.

Hemsidan
På föreningens hemsida www.hallandsbotan.org finns aktuell information om förening-
ens verksamhet, referat och bilder från genomförda programaktiviteter. Bidra gärna med 
synpunkter och genom att skicka in egna rapporter och bilder. På hemsidan kan du även 
läsa eventuella nyheter på den botaniska fronten. Besök gärna hemsidan regelbundet för 
uppdatering.

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 delas floravårdspriset ut till två mottagare: Pia och Håkan 
Baltsér, Knäred respektive Göstorps Trivselförening, Veinge (läs mer på sida 8).
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Väl mött i naturen!
Studiecirklar
Fältbotanik i Falkenbergstrakten
För 13: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 tionde året och bedrivs på liknande sätt som de föregående. Ledare 
är Per Wahlén och Lars Andersson. 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. 

Studiecirkel Halmstad
Foto: Bruno Toftgård
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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 0300-54 08 70 eller 
Jan Johansson 070-866 98 64

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

Marrisp, Bua. Foto: Christer Andrsson

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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Fördelningen av hotkategorier 
Försvunna RE       Akut hotade CR      Starkt hotade EN      Sårbara VU     Missgynnade NT
              2                               2                                129                         798                        194

För Halland rapporterades även rödlistade mossarter på 29 lokaler, rödlistade lavarter 
på 139 lokaler och rödlistade svampar på 71 lokaler.

Floraväkteriet 2019
Lördag 3 augusti var vi 16 
floraväktare, som gjorde en 
exkursion till Årnäsudden i 
Åskloster, Varberg, för att leta 
efter rödlistade arter och 11 
sådana noterades.

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 flora- 
väktare.

48 personer rapporterade 
104 rödlistade kärlväxtarter på 
1119 lokaler till Artportalen. 
Lokalerna är fördelade enligt 
följande:

Mosippa 
Foto: Jesper Lind

 2019    2018    2017    2016    2015     2014   2013    2 012   2011   2010
Laholm 418 425          423      378       419      318      227   315      295     231
Halmstad 307       360       397     279        298      173       106       160       173      116
Falkenberg 177       200      185       84       119         82        20        19          26        37
Varberg   50         98       123      98        108     117         61      113        79        95
Kungsbacka         53        61          63        59        100         77         35          58         47        35
Hylte                    114      128       113       95           93    56        49        35        34           9

Totalt Halland   1119    1272      1304      993      1137      820       498       700       654       523

Under 2019 rapporterades 111 nya lokaler. På 142 besökta lokaler gjordes inga 
återfynd.
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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 floraväktare om du vill rapportera eller 
hjälpa till (se ovan eller på föreningens hemsida).
 Nedan följer en kort sammanfattning av föreningens arbete med praktisk  
naturvård under 2019.

Cypresslummer 5 lokaler har genomgått bränning.
Mellanlummer  3 lokaler har genomgått bränning.
Glansbräken  försiktig röjning.
Källblekvide  försiktig röjning runt denna Hallands enda lokal  
  (har minskat från 5 ex till 2)
Knippnejlika  försiktig röjning av en lokal medan en annan bränns regelbundet
Praktnejlika  lokalen slås med trimmer och mossa krattas försiktigt bort
Mosippa  åtta lokaler bränns regelbundet. Utsättning i två naturreservat  
  har inte slagit väl ut
Murgrönsmöja  har satts ut på tre ställen i Halland
Hårginst  bränning och slyryckning har skett på några lokaler
Nålginst  bränning på fyra lokaler
Tysk ginst  årlig bränning

Yttra Berg. 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, 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  martorn har satts ut på tre ställen längs hallandskusten
Backsippa har gått tillbaka, i de flesta fallen p.g.a. utebliven betning.  
  Några lokaler bränns regelbundet med gott resultat.  
  Dessutom krattar vi vissa lokaler för att luckra upp växttäcket
Kattfot  befinner sig ungefär i samma situation som backsippa

Reflektioner över annan praktisk naturvård
Vattendrag – skunkkalla och sjögull har börjat sprida sig, främst i de södra delarna. 
Olika åtgärder har vidtagits för att förhindra spridning.

Kusten – helt nyligen har kotula börjat sprida sig på strandängarna, främst i Varbergs 
kommun. Sedan tidigare försöker vi hålla tillbaka vresros.

Strandvegetationen i 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.

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

Vägkanter – Under 2019 var vi medarrangörer till en konferens om vägkantsskötsel i 
Halmstad som lockade över hundra deltagare.

Invasiva arter – tillsammans med de halländska kommunerna har vi, med hjälp av 
LONA-bidrag, startat ett projekt för att bekämpa arter som jättaloka, vresros, gul 
skunkkalla, sjögull, stånds, kotula, parkslide m fl. Projektet sträcker sig över åren 
2018 – 2020.

Yttra Berg. Foto: Christer Andersson
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Skunkkalla i april. Foto: Lars Andersson

Skunkkalla i september 
Foto: Lars-Erik Magnusson

Årets floravårdspristagare
Hallands Botaniska Förenings Floravårdspris 
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 för föreningen har beslutat att 
2020 års pris ska delas mellan Pia och Håkan 
Baltsér, Knäred, och Göstorps Trivselförening, 
Veinge. Dessa pristagare har bekämpat 
skunkkalla, en invasiv art.
 Pia och Håkan observerade en liten bäck 
vid vägen de kört de senaste åren och 
reagerade på den tilltagande, stora mängden 
av skunkkalla, som helt täckte vattenytan och 
mer därtill. De visste att bäcken rann ut i Krokån och senare i Lagan. Därför tog 
de kontakt med markägaren, som gav sitt tillstånd att ta bort skunkkalla. Efter att 
ha vässat spadarna började de gräva upp samtliga plantor ca 1000 plantor på en 
sträcka av 170 m. Det tog några dagar och därefter följde några dagars grävande 
efter småplantor.
 I Göstorp påbörjades för fyra år sedan ett arbete att bekämpa skunkkalla.  
Det var inom ramen för ett LONA-bidrag, som hade sökts av Genevads Vattenråd. 

Göstorps Trivselförening 
har frivilligt ställt upp under 
dessa år och i huvudsak 
rensat Brostopsån. Aktuell 
sträcka är ca 10 km och 
gissningsvis har många 
tusentals skunkkallor  
grävts upp.
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 Facebookgruppen Botanik i Väst startade i februari 2015 som ett samar 
 betsprojekt 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 väl fungerande, väletablerad och välkänd långt utanför vår 
region. I november 2019 hade Botanik i Väst 1 260 medlemmar. Inläggen kan vara 
presentation av aktuella exkursioner, vackra naturbilder och bilder på roliga växt-
fynd. Många skickar växtbilder för hjälp med artbestämning. Flera professionella 
botanister är aktiva i gruppen och svar på frågor och kommentarer brukar komma 
mycket snabbt. Under 2019 har Botanik i Väst lagt ut information om föreningar-
nas alla exkursioner en vecka i förväg och informerat om föreningens ambitiösa 
floraväkteriarbete. Ett flertal uppmaningar har gjorts att stödja vårt ideella arbete 
genom att gå med som medlem i vår förening och att bli floraväktare
 Är du redan med på Facebook kan du söka på Botanik i Väst och anmäla 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 (se nedan) 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 klimatförändringens biologiska 
effekter. Observationerna samlas in av Svenska fenologinätverket som är ett sam-
arbete mellan myndigheter, universitet och frivilliga där Sveriges lantbruksuniver-
sitet är huvudman.  
Rapportera dina observationer på www.naturenskalender.se.

Vårkollen
Under valborgshelgen (30/4–1/5) uppmuntrar Svenska Botaniska Föreningen och 
Sverige lantbruksuniversitet (SLU) allmänheten till att rapporterna in vårtecken. 
Genom att ange hur långt i sin blomning/lövsprickning som hästhov, vitsippa, 
blåsippa, sälg, hägg och björk har kommit kan man få en ögonblicksbild över hur 
långt våren har kommit i landet just i år samt jämföra med äldre uppgifter.  
Rapportera på www.vårkollen.se

Vill du vara med och göra växtobservationer?
På www.naturenskalender.se kan du även läsa mer om 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. 

9
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Invasiva växter 
Dagens globala samhälle karaktäriseras av stor rörlighet mellan olika miljöer och 
länder, 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 mikro- 
organismer som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan 
som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, 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 
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 växter. I år är fokus parkslide och jätteslide.
 Parkslide (Reynoutria japonica) och jätteslide  
(Reynoutria sachalinensis) hör till släktet jättesliden  
(Reynoutria) inom familjen slideväxter (Polygonaceae). 
Andra släkten inom slideväxter är exempelvis skräppor, 
pilörter och bindor.
 Parkslide kommer ursprungligen från östra Asien 
( Japan, Kina, Vietnam och Korea) och fördes in till  
Europa under 1800-talet som trädgårdsväxt. Den 
har även använts som foderväxt och för att förhindra 
jorderosion. 1909 rapporterades den första förvildade 
parksliden i Blekinge och Östergötland. 
 Parkslide är en storväxt flerårig ört (upp till 2,5 m 
hög). Parkslide bildar ofta stora bestånd som träng-
er undan annan växtlighet. Den är numera spridd i 
södra Sverige upp till Dalarna med enstaka fynd längs 
norrlandskusten upp till Umeå, men finns ännu inte 
i Norrlands inland. Parkslide är en tvåbyggare (skilda 
han- och honplantor). I Sverige finns endast honplantor, 
så det blir inga frön utan den sprider sig vegetativt via 
underjordiska utlöpare.
 Parkslide påträffas framför allt i anslutning till träd-
gårdar och där jordmassor tippas och transporteras. Den 
finns också längs stränder, vägrenar och järnvägsbankar. 
 Växten har ett mycket kraftigt rotsystem med massiva 
jordstammarna , ofta 5–6 m långa och som kan växa upp 
till en meter på en växtsäsong. Samtliga växtdelar ovan 
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jord vissnar under vintern och växten skjuter sedan nya skott under våren.
 Problemet med parkslide är att den, förutom sitt invasiva beteende, även kan 
orsaka stora ekonomiska skador eftersom rötterna kan tränga in i byggnader och 
vattenledningar. 
 Bekämpning av parkslide är problematisk. Det räcker inte att hugga av plantorna 
ovan jord eftersom rotsystemet då skjuter upp nya och fler skott. Om man försöker 
gräva upp rötterna måste man få med allt eftersom de underjordiska delarna är väl-
digt tåliga och det räcker med att ett litet rotfragment blir kvar för att en ny planta 
ska bildas. Det pågår försök med att finna andra metoder än att gräva.
 Jätteslide påminner om parkslide men kan bli upp till 3 m hög och bladen är 
betydligt större. Jätteslide har sitt ursprung på ön Sachalin i östra Ryssland. Första 
rapporten av förvildad jätteslide är från Halmstad år 1926. Tills skillnad från parks-
lide finns det både hon- och hanplantor i Sverige, men det blir sällan några frön. 
Jätteslide uppför sig ungefär som parkslide.
 Tänk på att det krävs tillstånd av markägaren för att få gräva upp växter, oberoende 
om det är invasiva eller inte.

Parkslide  
Foto: Lars Andersson
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Intressanta fynd under 2019
Under denna rubrik presenterar Hallands Botaniska Förening fynd av 
arter som är nya för Halland, återfynd av arter efter flera års frånvaro, 
fynd av arter som har spridit sig utanför kända lokaler med mera.

Flockarun
Foto: Lars-Erik Magnusson
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Flockarun (Centaurium erythraea var. erythraea)
Onsdag 12 augusti gick jag på nordvästra stranden vid Lilla Tjärby sjö, Laholm. Som 
så ofta förr kastade jag en blick på ön, som ligger mitt ute i sjön. Där har Neumann 
1880 noterat flockarun, som så vitt är känt inte har observerats vid den lokalen sedan 
dess. Plötsligt skymtade jag en röd blomma vid högra stöveln. Efter närmare kontroll 
visade det sig vara just flockarun (9 blommande plantor). Upptäckt igen efter 139 år! 
Då kan man fråga sig: Varför nu? Jag har gått på den stranden mer eller mindre de 
senaste 30 åren utan att observera den – och den är inte svår att se. Den är rödlistad 
som sårbar (VU).
 Äldre uppgifter (kontrollerade) från Halland: Snöstorp, Halmstad 1914, Söndrum, 
Halmstad 1959 och Torpa, Varberg 1933. 
 I övrigt förekommer växten sällsynt i Västra Götaland, Skåne och på östkusten 
upp till Södermanland. 
Rapportör: Lars-Erik Magnusson

Martorn (Eryngium maritimum)
Margareta Lindgren och jag gjorde en floraväktarvandring på Skummeslövsstrand, 
Laholm, måndagen den 5 augusti när vi båda utbrast: Nämen, här växer ju martorn! 
Det visade sig vara 9 plantor, endast blad/bladbukett ungefär upp till 20 cm höga. 
De växte i nyetablerad fördyn, ca 200 m lång, som förmodligen har kommit till efter 
senaste stormen för fyra år sedan. Ska bli spännande att se om de återkommer som 
blommande plantor till nästa år. Den är rödlistad som starkt hotad (EN) och fridlyst.
 Historiskt fanns en förekomst strax 
söderut i Hemmeslöv, Båstad. I Halland 
har vi ett blommande ex på Trönning-
estranden, Halmstad sedan tre år, stora 
bestånd vid Morups Tånge, Falkenberg 
samt i Varberg och Kungsbacka. I övriga 
Sverige finns martorn i Bohuslän, Skåne, 
Öland och Gotland.
Rapportör: Lars-Erik Magnusson

Nytt fynd av Vildris (Leersi oryzoides) 
i Norra Halland
In samband med floraväktarexkursionen 
i Åskloster i augusti hittades två nya och 
närbelägna lokaler för det sällsynta och 
rödlistade gräset vildris. Lokalerna ligger 
vid Viskans utlopp i Åskloster, norr om 
Varberg. Tre tidigare lokaler för vildris är 
rapporterade i Artportalen sedan 2000 
från Viskans vattenområde. De nya lo-

Martorn,Skummeslöv. Foto: Lars-Erik Magnusson
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kalerna tillhör därför de nordligaste lokalerna 
för vildris i Sverige. I Halland har arten sina 
flesta kända lokaler i landet och ett flertal rap-
porter av vildris i Ätrans, Nissans och Lagans 
vattensystem finns på Artportalen. Fynd från 
Kungsbacka kommun saknas. Det svårupp-
täckta vildriset har en mycket begränsad 
utbredning i Skåne, Blekinge och Småland.
Rapportör: Börje Wernersson

Kantdunört (Epilobium tetragonum) – 
ett oväntat fynd i trädgården
2018-års långa sommarvärme och neder-
bördsrika höst hade stor påverkan på trädgår-
dars gräsmattor. Gräspartier torkade och dog 
ut och flera, fr. allt ettåriga opportunister tog 
chansen och tog för sig av gräsmattornas nya  
utrymme under 2019. Helt otippat dök därför  
den perenna och ovanliga växten kantdunört upp i vår gräsmatta på landet norr 
om Varberg. Denna växt har fläckvis förekomst i södra Sverige med bara ett 30-tal 
rapporter från Halland sedan år 2000 i Artportalen, varav endast en från Varbergs 
kommun. Flertalet av förekomsterna är i södra Halland. Kantdunört känns igen på 

sin nedlöpande bladbas, sin fyr-
kantiga stjälk och oftast halvöpp-
na blommor på långa fruktskaft. 
Den söndertorkade gräsmattan 
krävde nysådd av gräsfrön med 
mycket försenad gräsklippning 
som följd. Detta blev kantdunör-
tens räddning. När nu gräsmattan 
blivit grön igen har gräsklippa-
ren jobbat under hösten. Den 
överblommade kantdunörten har 
flyttats till gräsklippningssäker 
del av trädgården så att vi kan 
njuta av den.

Rapportör: Börje Wernersson

Kantdunört, Espevik, juni 2019
Foto: Börje Wernersson

Vildris, Åskloster, augusti 2019
Foto: Börje Wernersson
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Blåsippa Illustration: Margit Andersson

Program 2020
Årsmöte i Falkenberg onsdag 25 mars
Välkommen till föreningens årsmöte. Det inleds  
med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötesförhandlingarna kommer 
växtfysiolog Hans Ryberg, Göteborg att hålla ett föredrag om ”Växter och Vatten”.
Plats och tid: IOGT-lokalen, Stora salen, Torggatan 5 i Falkenberg kl. 18.30.
Kontaktperson: Börje Wernersson, 073-725 56 78
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås.

Floraväktarmöte i Halmstad måndag 30 mars
Med anledning av nästa period av rödlistning 2020–2025 kommer vi att presentera 
nya arter och andra förändringar samt årets växt. Det blir också en kort repetition 
om rapportering och navigering i Artportalen.
Dessutom korta föredrag: Kill Persson – bränning och brännarlag i Halland,  
Krister Larsson – visar bilder och berättar om vägkantsväxter, Lars Andersson –  
berättar om vad som kan hända när vi är ute och floraväktar, (vad lagen säger).
Alla är välkomna, såväl tidigare floraväktare som de som vill informera sig om vad 
som händer inom detta område.
Vi bjuder på middag med kaffe och kaka.
Plats och tid: Immanuelskyrkan, Café Strandgatan Tjugo, Strandgatan  
  i Halmstad kl. 18.00
Anmälan: Senast onsdag 25 mars till Lars-Erik Magnusson, 035–401 54,  
  070–540 73 53 eller e-post lars.erik.magnusson@gmail.com

Med anledning av den nya rödlistan….
Då vi har begåvats med ca 20 nya rödlistade arter i Halland, har vi tänkt oss att göra 
ett par utflykter för att hitta och lära oss dem. Troligen blir det en utflykt på våren 
och en i augusti. De som är intresserade, anmäl till: Lars-Erik Magnusson,  
035-401 54, 070-540 73 53, lars.erik.magnusson@gmail.com. När sedan omständig-
heterna är OK, bra väder bl.a., skickar vi ut ett meddelande via e-post någon eller 
några dagar innan.

Myror på Björkelund söndag 19 april
Moa Pettersson berättar om myrornas betydelse i landskapet. Därefter letar vi myror 
på Björkelund och funderar på vad arterna som vi hittar har för betydelse för mång-
falden på Björkelund. Ta med fika och lupp.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen på Björkelund kl. 14.00
  Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen.  
  Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Koordinater: WGS decimal (lat, lon) 56,70534, 13,093728; RT90 (nord, öst)  
  6289757, 1333939
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06
  Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening och  
  Länsstyrelsen i Hallands län
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Årenäs - Tostekulla  
lövskogar söndag 26 april
Vårfloran med sippor, gull- 
pudra, smånunneört och 
desmeknopp borde vara igång, 
och blir det ett gynnsamt år 
kan man nog också räkna med 
vätteros. Ramslöken har börjat 
spira och kanske kan man 
också se en och annan blomma. 
Vi går mot Hallandsgränsen 
och rör oss genom frodiga 
grönstenspåverkade marker, 
där även kryptogamfloran är 
rik, med svartbräken, stenbrä-
ken och mossor. Om vädret är 
lägligt tar vi en kaffepaus vid 
Fjäråsgränsen. Vandringen är 
cirka 3 km lång och terrängen 
är mestadels lättgången. 

Plats och tid: Bräckaskolan i Fjärås senast kl. 09.20 för samåkning till Årenäs
Koordinater: WGS decimal (lat, lon) 57,455854, 12,184728; RT90 (nord, öst)  
  6375849, 1282732
Kontaktperson och guide: Jan Kuylenstierna, 073-063 00 49
Samarrangemang med Botaniska föreningen i Göteborg. Föranmälan krävs senast 
dagen innan till guiden Jan Kuylenstierna 073-063 00 49. 

Vildbin i Halland söndag 10 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.  
Ta med fika och lupp.
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.
Koordinater: WGS decimal (lat, lon) 56,70534, 13,093728; RT90 (nord, öst)  
  6289757, 1333939
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06
Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening och  
Länsstyrelsen i Hallands län.

Desmeknopp
Foto: Christer Andersson



17

Bokskogsvandring i Sjöreds naturreservat söndag 10 maj
Sjöreds naturreservat är relativt nybildar reservat. Det är en gammal bokskog som 
växer på en sluttning intill Mossjön. Träden är omkring 150 år gamla och det finns 
inslag av grova ekar och hassel. På våren kan man få se såväl vitsippor som liljekon-
valj. Det finns ännu inga markerade vandringsleder utan vi får gå fritt i naturen. Vi 
kommer att gå cirka 4–5 km. Det finns en del blöta partier, så att ha bra på fötterna 
är en fördel. Ta med matsäck för ett mål.
Plats och tid: Samling på Trafikverkets parkering vid Mossjön  
  (väg 150) kl. 10.00. 
Vägbeskrivning, se www.svenskaturistforeningen.se/sodrahalland
Koordinater: WGS decimal (lat, lon) 56,949995, 12,775941; RT90 (nord, öst)  
  6317801, 1315691
Kontaktperson: Lars Andersson, 070-418 44 24
Samarrangemang med STF Södra Halland och Länsstyrelsen i Hallands län

På spaning i Svinamadsbäckens naturreservat onsdag 13 maj
Vi vandrar lugnt i det nya naturreservatet på Hallandsåsens sluttning tillsammans 
med naturguiden HG Karlsson. Vi tittar på gamla myrslåttermarker som nu håller 
på att restaureras. Förutom myrens växter lär vi se och höra fåglar. Vi är ute i cirka 2 
timmar. Ta med fika och bra skor.
Plats och tid: Samling på parkeringsplatsen till Lugnarohögen i Hasslöv  
  kl. 18.30.
Koordinater: WGS decimal (lat, lon) 56,411811, 13,009889; RT90 (nord, öst)  
  6257293, 1327475
Kontaktperson: HG Karlsson, 070-773 03 55
Samarrangemang med Länsstyrelsen i Hallands län och Södra Hallands Natur-
skyddsförening

Blommande bok Foto: Lars Andersson 
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Ett ryck för huvudtåg, klotgräs och 
åkerfibbla torsdag 14 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
Kontaktpersoner: Kaj Davidsson,   
  073-420 97 43  
  och Lars Schale,   
  072-743 11 18.

Koordinater: WGS decimal  
(lat, lon) 56,456361, 13,146118; 
RT90 (nord, öst) 6261918, 1336072
Samarrangemang med  
Naturskyddsföreningen  
i Södra Halland.

Försommarvandring bland klappersten  
och strandängar i Näsbokroks naturreservat lördag 28 maj
Blomningen brukar vara på topp vid den här tiden och förutom triftblomningen, 
räknar vi med att få se fjällnejlika, 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 Näsbo- 
kroks naturreservat kl. 18:30 eller 
vid Åsaskolans hållplats kl. 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

Klotgräs Foto: Börje Wernersson

Granspira
Foto: Christer Andersson

Lars Stibe

Lars Stibe
10.00
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Strandheden blommar i Steningekustens 
naturreservat måndag 1 juni
Vandra längs Steningekustens norra strand 
mellan hällmarksljunghed och sandmarker. 
På vår enkla vandringstur, ca 2 timmar, ser vi 
på de typiska växter som förekommer längs 
Hallandskusten. Ta med fika!
Plats och tid: Reservatets norra parkering  
  (infart Ejdervägen från   
  Kustvägen) kl. 18.30.
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22.
Koordinater: WGS decimal (lat, lon)   
  56,789468, 12,619718;   
  RT90 (nord, öst)    
  6300369, 1305357
Samarrangemang med Länsstyrelsen i  
Hallands län och Naturskyddsföreningen 
Falkenberg

Borstsäv 
Foto: Börje Wernersson

Vessinge sandhedars naturreservat lördag 6juni
De blomsterrika markerna vid Vessingesjön har ett ovanligt rikt insektsliv. Krister 
Larsson guidar bland blommor, fjärilar och vilda bin. Vandringen går i lätt terräng, 
tar ca 2 timmar och avslutas med medhavd fika.

Plats och tid:  
Samling vid Veinge idrottsplats 
parkering, strax öster om Veinge 
samhälle, kl. 10.00. Cykelled finns 
från Laholm till Veinge.
Kontaktperson:  
Krister Larsson, 035-704 37
Koordinater: WGS decimal  
(lat, lon) 56,549581, 13,084465; 
RT90 (nord, öst)  6272443, 
1332684
Samarrangemang med Läns- 
styrelsen i Hallands län och 
Naturskyddsföreningen i Södra 
Halland
Slåttergubbe vid Vessingesjön
Foto: Krister Larsson
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Humlesafari på Björkelund söndag 7 juni
Frida Nettelbladt guidar bland humlor på Björkelund. I juni är det humledrottning-
arna som flyger och Frida lär ut hur man artbestämmer dem. Ta med fika och lupp.
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.
Koordinater: WGS decimal (lat, lon) 56,70534, 13,093728; RT90 (nord, öst)  
  6289757, 1333939
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06
  Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening och  
  Länsstyrelsen i Hallands län

Botanikdagarna på Öland onsdag 24 juni – söndag 28 juni
Läs mer på Svenska Botaniska Föreningens hemsida, www.svenskbotanik.se

En barnvandring om invasiva arter söndag 28 juni
En vandring för hela familjen där Maria Persson från Hallands Botaniska Förening 
visar oss växter i Vapnö grustag och berättar om arter som kallas invasiva. 
Vilka är de och finns några växter som inte borde vara där?
 Vi gör en gemensam insats och plockar bort invasiva växter för att främja den bio-
logiska mångfalden. Länsstyrelsen i Hallands län deltar och berättar om sitt arbete 
med invasiva främmande arter.
Plats och tid: Samling på parkeringen vid Vapnö grustag kl. 14.00.  
  Infart från Flottiljvägen, Halmstad vid skylt ”Friluftsområde”.
Koordinater:  WGS84 decimal (lat, lon)   
  56,691393, 12,83246; RT90  
  (nord, öst) 6288869, 1317877
Kontaktperson: Maria Persson, 070-475 59 58
Samarrangemang med Halmstads naturskydds-
förening, Halmstads kommun och  
Länsstyrelsen i Hallands län

Humla på backtimjan
Foto: Lars Andersson

Jättebalsamin 
Foto:Christer Andersson
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Illustration: Margit Andersson

Laholm
Perstorp – samling kl. 09.45 vid kyrkstallarna vid affären i Ysby eller kl 10.00 vid infarten till gården Gustavsberg,  
3,4 km öster omYsby (väg 575 Ysby-Perstorp). Vi tittar på växter i ängen och i strandkanten mot Storesjö (Hjörne-
redssjöarna). Ta med fika. Kontakt: Kaj Davidsson, 073-4209743 eller Lars Schale, 072-7431118

Halmstad
Eldsberga – vid fyrvägskorsningen strax norr om Eldsberga. Samling kl. 14.00 vid gammalt grustag vid vägen mot 
Stjärnarp. Vi presenterar floran omkring grustaget samt några vägkantsväxter.
Kontakt: Lars Andersson, 070-418 44 24 eller Lars-Erik Magnusson, 070-540 73 53
Harplinge – samling kl. 18.00 vid Harplinge bibliotek för en cykeltur i riktning mot Halmstad med lite  
stopp här och där vid de växter som trivs i vägkanten på cykelbanan. Vi skiljs åt vid Heagård. 
 Turen tar ca 2 timmar. Ta med fika och cykel. Kontakt: Kill Persson, 070-321 622 2

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 torkan 2018.  Vandringen genomförs i ett lugnt 
 botanisttempo och avslutas med fika på tunet framför museet.  
Sköna promenadskor, stövlar behövs inte. Glöm inte matsäcken.
Leder gör 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.
Leder gör Christer Andersson, 070-575 71 43, ch_andersson5@hotmail.com 

Kungsbacka
Tjolöholm – Samling på parkeringen vid fågeltornet (i viken sydöst om slottet) 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. Mindre delar av terrängen är lite ”knöliga”.  
Stövlar behövs inte.
Kontakt: Börje Wernersson, 073-725 56 78.

Hylte
Lintalunds naturreservat – Samling vid naturreservats parkering kl. 13.00.  
Vi presenterar vägkantsfloran samt en naturbetesmark med fukthed.
Kontakt: Margit Andersson, 076-851 34 08 eller Birgitta Strömblad, 070-643 40 08
Samarrangemang med Länsstyrelsen i Hallands län

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

De vilda blommornas dag är ett 
gemensamt årligt arrangemang som 

anordnas av Botaniska föreningar i 
Norden. I år är det sjuttonde året som 

vandringarna genomförs. 

De vilda Blommornas dag  
söndag 14 juni

21



22

Sommarexkursion i  
Sandsjöbacka naturreservat måndag 29 juni
Vi vandrar till kullarna nedanför drumlinen i 
Sandsjöbacka just väster om motorvägen, i höjd med 
Shellmacken där, för att se på 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 rund- 
sileshår 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. 
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 Långås- 
vägen tills vägen slutar vid  
reservatsparkeringen.
Koordinater:  WGS84 
decimal (lat, lon) 57,551150, 
12,041926; RT90 (nord, öst)  
6386910, 1274756
Kontaktperson:  
Börje Wernersson,  
073-725 56 78 eller  
borje.wernersson@gmail.com 
Samarrangemang med  
Botaniska Föreningen i 
Göteborg

Spaning efter Myrliljor i  
Långhultamyrens naturre-
servat söndag 19 juli
Myrlilja är en flerårig ört, 
som blommar i juli – augus-
ti. Den växer på fuktig mark, 
i kärr, mossekanter och 
stränder, vanligen på kalkfat-
tig mark. Vi går en cirka  

Granbräken
Foto: Christer Andersson

Myrlilja,  
Foto: Börje Wernersson
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Dvärglin. Foto: Börje Wernersson

Klockgentiana. Foto: Börje Wernersson

4 km lång slinga på myren. Leden går över myrmarker där det kan vara rejält fuktigt.  
 Vattentäta skor eller stövlar rekommenderas. Förutom myrlilja kommer vi att få se 
del andra typiska växter och har vi tur får vi även höra ljungpiparen.
Plats och tid: Samling på naturreservatets  
  parkering kl. 10.30. 
Vägbeskrivning:    se: www.svenskaturistforeningen.se/sodrahalland
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 56,725546, 13,218991;  
  RT90 (nord, öst) 6291709, 1341694
Kontaktperson: Lars Andersson, 070-418 44 24
  Samarrangemang med STF Södra Halland och Länsstyrelsen i  
  Hallands län 

Exkursion till Årnäsuddens naturreservat Åskloster lördag 8 augusti
I denna rest av det gamla, kustnära hedlandskapet, kommer vi att se en rad rödlistade 
växter knutna till denna ovanliga miljö (t.ex. klockgentiana, klotgräs och borstsäv).
Vandringen tar ca 2 timmar. Området är mestadels lättgånget men är något ”knöligt” 
på sina ställen. Stövlar rekommenderas.
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Plats och tid: Samling på parkeringsplatsen vid Årnäsuddens NR,  
  Sandviksvägen 1 kl. 10.00.
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 57,195773, 12,163035;  
  RT90 (nord, öst) 6346970, 1279880
Vägbeskrivning: Följ kustvägen mellan Varberg och Kungsbacka (gamla E6).  
  Ta av mot ”Årnäshalvön” mellan Åskloster och Tångaberg.  
  Följ därefter skyltar mot Årnäsudden och naturreservatet.
  Lämplig avfart från E6: Norrifrån avfart 56, söderifrån avfart 55.
Kontaktperson:  Börje Wernersson, 073-725 56 78, borje.wernersson@gmail.com
  Samarrangemang med Botaniska Föreningen i Göteborg.

Förföriska och vackra, men ack så farliga – invasiva arter torsdag 27 aug
Problemet med växter som aktivt/passivt kommit in med människans hjälp bara blir 
större. Sådana arter är ex. vis jätteloka, parkslide, vresros, lupin, skunkkalla, sjögull, 
tysklönn, jättebalsamin. Vilken skada kan de göra? Vad kan vi göra? Hur och vem 
ska bekämpa dem? 
 Hallands kommuner och Hallands Botaniska Förening har sedan två år ett ge-
mensamt projekt för att komma tillrätta med problemen och kommer att redovisa 
vad vi har kommit fram till hittills. Dessutom kommer Länsstyrelsen att informera 
om sina försök med olika metoder att bekämpa arterna. 
Vi gör en liten utflykt i närheten för att studera några av dessa arter. Ta med fika! 

Jättebalsamin. Foto: Lars-Erik Magnusson
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Björkelund 
 Illustration: Tecknargården/Willy Lindström

Plats och tid: Samling på Campus Laholms parkering kl. 18.00.
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 56,503535, 13,034946;  
  RT90 (nord, öst) 6267440, 1329433
Kontaktpersoner:  Margareta Lindgren, 073-087 48 90,  
  Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53
Samarrangemang med Länsstyrelsen i Hallands län och Södra Hallands  
Naturskyddsförening.

Slåtter på Björkelund lördag 29 augusti
Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga slåttern på Natur-
skyddsföreningens 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.
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 56,70534, 13,093728; RT90 (nord, öst)  
  6289757, 1333939
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06.
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening och  
Länsstyrelsen i Hallands län



26

Svampsafari i strandskogen, Hagön tisdag 1 september
Följ med naturguiden HG Karlsson på jakt efter både ätliga och oätliga svampar.
Plats och tid: Samling vid infarten till Hagöns camping (Halmstad) kl. 18.00.
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 56,636113, 12,899537;  
  RT90 (nord, öst) 6282540, 1321724
Kontaktperson: Ann-Charlotte Abrahamsson, 6 september
Samarrangemang med Halmstads kommun och Länsstyrelsen i Hallands län

Svampens dag på Björkelund söndag 6 september
Från kl 11.00 finns svamputställningen färdig där vi visar de vanligaste svamparna. 
Du får gärna ta med egna fynd av svampar. Vid 13.30 gör vi en enkel svamp- 
promenad i omgivningarna runt Björkelund. Aktiviteten slutar ca kl. 15.00.  
Ta med fika och svampkorg. 
Guidar gör svamp- 
konsulent Kill Persson  
0703-21 62 22.

Plats och tid: Samling på 
gårdsplanen vid Björkelund 
mellan 11.00 och 13.30 
 Skyltad infart från bil-
vägen mellan Marbäck och 
Simlångsdalen.    
 Nås också via cykelbanan 
Halmstad-Simlångsdalen.

Koordinater: 
WGS84 decimal (lat, lon) 
56,70534, 13,093728;  
RT90 (nord, öst) 6289757, 
1333939

Kontaktperson:  
Kill Persson,  
070-321 62 22.
Samarrangemang med 
Halmstads naturskyddsför-
ening och Länsstyrelsen i 
Hallands län

Röd flugsvamp
Foto: Lars Andersson
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Svampens dag på Getterön söndag 6 september
Nu är det full fart i skogen. Kom till naturum Getterön och besök höstens tradi-
tionella svamputställning. Tag gärna med svamp! Svampkännare Sven Dahlbom 
berättar och hjälper till med artbestämning. Ingen föranmälan. Fri entré.
Plats och tid: Naturrum Getterön kl. 13.00 – 16.00
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 57.124567, 12.252181;  
  RT90 (nord, öst) 6338762, 1284851
Kontaktperson Sven Dahlbom, 076 784 14 69.
Samarrangemang med Länsstyrelsen i Hallands län

Svamputflykt till Stora Drängsbjärs naturreservat söndag 13 september
Följ med på en svamputflykt där vi plockar både ätliga och oätliga svampar som vi 
undersöker och artbestämmer. Turen tar cirka 3 timmar. Ta med svampkorg och fika! 
Plats och tid: Samling vid Dagsås kyrka kl. 13:45
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 57,062953, 12,482877;  
  RT90 (nord, öst) 6327204, 347371
Kontaktperson Sven Dahlbom, 076 784 14 69.
Arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län

Porslinsskivling, Gässlösa
Foto: Christe Andersson
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Svampexkursion till Skummeslövs södra naturreservat onsdag 16 september
Vad finns det för svamp i sandtallskogen? Bland tallar och björkar går vi på jakt efter 
vad som bjuds bland svampar. Turen tar ca 2 timmar. Ta med fika och svampkorg.
Plats och tid: Samling på nya parkeringsplatsen vid utebadet kl. 17.30.
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 56,452626, 12,907283;  
  RT90 (nord, öst) 6262098, 1321335
Kontaktperson, exkursionsledare och svampentusiast: Kill Persson, 070-321 62 22.
Arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen i Södra Halland och  
Länsstyrelsen i Hallands län

Svamputflykt Falkenberg söndag 20 september
Även i år gör vi vår lika populära svampexkursion till en lämplig plats där vi hoppas 
hitta många olika svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra mest vackra 
och/eller intressanta. Medan vi fikar gör vi en miniutställning med genomgång av de 
olika arter vi hittat
Plats och tid: Parkeringen vid Granngården, Vinbergsmotet kl. 13.30.
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 56,933724, 12,517057;  
  RT90 (nord, öst) 6316719, 1299859
Kontaktperson: Bengt Hackberg, 070-212 11 97.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Falkenberg

Mussling, Gässlösa. Foto: Christer Andersson
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Mossor på Näsbokrok  
söndag 4 oktober
Naturen karaktäriseras här 
av klippor och klappersten 
med insprängda kärr och 
småvatten, och är kanske 
mest känd för den rika 
vårblomningen på strand-
ängarna.
 Men nu när den är över 
kommer vi att tillbringa ett 
par timmar med att studera 
den intressanta mossfloran. 
Terrängen är lättgången 
men ofta blöt så stövlar 
rekommenderas. Vi gör en 
kortare fikarast och vand-
ringen tar väl 2-3 timmar.

Sporkapsel, storbjörnmossa
Foto: Foto: Christer Andersson
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Plats och tid: Samling på reservatsparkeringen kl 10.00
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 57,344326, 12,071437;  
  RT90 (nord, öst) 6363799, 1275255
Kontaktperson  
och guide:  Jan Kuylenstierna, 073-063 00 49

Avslutning och medlemskväll i Falkenberg onsdag 18 november
Efter glögg och mingel bjuder Börje Wernersson på ”Vandringar i några av de  
svenska fjällen”.
 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
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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 
6.   Stensjöstrand 
7.   Påvadalen 
8.   Yttra Berg

HALMSTAD
3.   Heden, Särdal
4.   Insjöstrand, Nybygget

LAHOLM
1.   Vessinge sandhedar, Veinge
2.   Grustag, Ålstorp
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Laholm

Ålstorp. 
Foto: Lars-Erik Magnusson
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1.Vessinge sandhedar, Veinge
Naturreservatet är en värdefull sand-
mark och en hot spot för biologisk 
mångfald med över 100 rödlistade 
arter om de närmaste omgivningarna 
tas med, de flesta insekter. Blomster-
prakten är stor under sommaren och 
här finns en mosaik av blommande 
ängar och hedar med hårginst. Detta 
är Hallands i särklass främsta område 
när det gäller insekter som lever på 

2. Grustag, Ålstorp
Ett vackert grustag med massförekomst av klotgräs – ca 600 m2. 
Andra rödlistade arter är bland annat huvudtåg och åker-
fibbla. 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

pollen och nektar och antalet rödlistade vildbin och fjärilar är stort. Bland bina finns 
exklusiva arter som monkesolbi, klocksolbi, pärlbi, guldsandbi och väddgökbi.  
 På ginsthedarna kan man hitta åtta av de totalt elva hotade fjärilar som är helt 
knutna till hårginsten. Rödlistade kärlväxter: Hedblomster, månlåsbräken,  
slåttergubbe, åkerkulla, rödlånke, hårginst, backtimjan  
och nålginst. Bland övriga växter kan nämnas kattfot och grönvit 
nattviol samt dessutom violett fingersvamp.
Parkering vid Veinge IP, koordinat WGS84 decimal (lat, lon) 56,549649,  
13,084052; RT90 (nord, öst) 6272451, 1332659. 

Violett fingersvamp Foto: Krister Larsson



33

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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Klotgräs. Illustration: Lennart Dahlström
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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
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Grafisk form:   
Willy Lindström 
Tecknargården  
Tryck: Veinge Tryckeri 2020

Springkorn, 
blekbalsamin och 
jättebalsamin 
årets växt 2020

Alla tre arterna  
finns i Halland. 
Springkorn är den enda 
inhemska arten, de andra 
två är införda och räknas 
som invasiva.

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/

Framsida: Axveronika  
och gulmåra
Foto: Lars Andersson

Springkorn
Illustration: Margit Andersson




