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Förord

Efter ”Spannarps flora” (1997), ”Träslövs flora” (1998) och ”Varbergs flora” (2000) är nu 
också ”Lindbergs flora” färdig. Boken vill, förutom att presentera en artförteckning, också ge 
en bild av Lindbergs natur, särskilt då förhållanden som har betydelse för växtligheten.

Syftet är som i mina tidigare böcker att dokumentera floran vid en viss tidpunkt, i detta fall 
millennieskiftet. Det är här inte fråga om utförliga analyser av olika biotoper, det är inte en 
uppgift för en sockenflora, i stället vill jag enkelt berätta om vanliga och ovanliga växter, som 
jag träffat på under strövtågen genom Lindberg, var de påträffats, om de tidigare setts här 
samt vilken utbredning de har i övrigt i Halland.

Ibland är det viktigt att ge årtalet för en observation. En del växter har en tendens att öka 
eller minska i frekvens från år till år. Så t ex visade sig plötsligt sandmålla Atriplex laciniata 
år 2002 på två ställen. Den har inte tidigare setts i Lindberg. Grustrav Arabis suecica, som år 
2001 förekom rikligt på boråsbanans banvall (se sid. 17) var som bortblåst följande år; om det 
var av ”naturliga” orsaker eller efter besprutning av banvallen är osäkert.

Lindberg är i växtsammanhang verkligen en spännande del av Halland. Det är en kust
socken men den sträcker sig över många naturtyper upp mot Sydsvenska höglandet vid 
gränsen mot Stamnared. Här finns havsstrand, odlade fält, bergbranter, sjöar och åar, ja också 
skogslandets fattigkärr ryms inom dess gränser. Listan över Lindbergs växter har också blivit 
lång då 763 arter har noterats under inventeringen. Den siffran kan jämföras med Varbergs 
777, Träslövs 735 och Spannarps 571 arter.

Ett stort tack till Lennart Svensson, Träslöv och Lennart Hansson, Varberg som följt med 
på alla utflykter i Lindberg och bidragit inte bara med skarpa ögon utan växelvis även med en 
termos med gott kaffe och dito tilltugg, utan vilket resultatet av undersökningen skulle vara 
betydligt klenare!

Om bestämningen av några växter varit osäker, har de skickats vidare till Erik Ljungstrand, 
Göteborg eller Kjell Georgson, Halmstad, vilka alltså skall ha stort tack för denna insats.

Ett hjärtligt tack också till Christer Andersson, Norra Näs, som bidragit med många 
uppgifter om Lindbergs växter.

Varberg i oktober 2002
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Lindbergs socken ligger strax norr om Varberg. Den har en area av c:a 42 km2. I huvudsak 
är Lindberg ett slättland och drygt hälften är jordbruksmark. Skog finns i nordost mot Stamna- 
red, dessutom är berg och kullar klädda med skog. Endast Gamla Varberg och delvis Ulva- 
berget ligger som kala kustberg. Mest 
rör det sig om planterad barrskog, där 
tall dominerar men med inslag av löv, 
mest björk. Ren ekskog finner man på 
Skanebjär och vid Inlag och Berg. 
Bokskog saknas helt i Lindberg, det är 
t.o.m. svårt att finna ett enstaka bok
träd.

Det vackraste landskapet ligger runt 
Björke och Bösarp. Här omväxlar kullar 
och små dungar med fält och åkrar i en 
idyllisk blandning (bild 1). Tyvärr ökar 
bebyggelsen kraftigt i denna del av 
Lindberg, vilket avgjort stör 
landskapsbilden.
De enda tätorterna är Trönninge och 

Tofta och socknen har c:a 2.900 invånare. Bild 1. Landskapsbild från Bösarp, Lindberg
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Lindbergs natur.

Under många tusen år låg vårt land under ett par kilometer tjockt istäcke. För cirka 15 000
år sedan började isen smälta och isranden flyt
tade sig gradvis österut. När isen var helt borta, 
låg landet nedpressat och havet gick långt in över 
land. Då havet stod som högst nådde det i dessa 
trakter en nivå på cirka 70 m över nuvarande 
havsyta. I det första skedet av efteristiden låg 
alltså lindbergsområdet djupt under havsytan. 
Men landet höjde sig på nytt och för 6000 år 
sedan hade de högre delarna av den nuvarande 
kusten nått över havsytan. Kartan till höger visar 
hur havet bredde ut sig med breda fjordarmar 
ungefär fram till nuvarande 15-metersnivå. Man 
kan med fog anta att dessa stränder var goda 
jaktmarker för de fångstmän, som levde här 
under den äldre stenåldern, som denna tid kallas. 
Kanske kunde man vid Tofta och Lindberg jaga 
säl och fånga fisk, eller samla musslor och 
krabbor vid stranden.

Havet kunde vid denna tid med full kraft slå 
in mot Trönningebjär, Berget, Toftaåsen, Bratt- 
ås, Ömkullen, Borgås och övriga berg i lind
bergstrakten. Dessa berg hade redan tidigare 
fått utstå en hårdhänt behandling av den fram
trängande isen, som gett dem deras branta sidor 
och stup. (Dessa har eventuellt grundlagts ännu

Bild 2. Lindbergstrakten för c:a 6000 år sedan.
Den mörkblå färgen betecknar nuvarande hav med 
vår tids strandlinje. Den ljusblå färgen visar hur 
långt in havet gick vid denna tid och grön färg be
tecknar dåvarande fasta mark. För att underlätta 
orienteringen har jämte ortsnamnen också Västkust
vägen och Boråsvägen infogats i kartan.

tidigare). Vågorna rensade upp i klyftor och sprickor och bergväggarna fick sitt nuvarande 
utseende (bild 6). Materialet efter erosion och vittring sjönk så småningom till bottnen av
fjordarna, ibland uppblandat med skal av musslor och snäckor.

Den golvplana ytan upplevs påfallande tydligt, när man tar sig från Lindbergs kyrka tvärs 
över dalen till Tofta. Underlaget tycks här mest bestå av styv lera. Längre västerut dominerar 
sand. Sanden kan också ha blåst in under senare tider, flygsand var ju ett vanligt fenomen 
tidigare i södra Halland. Den gamla havsbottnen är nu basen för det storskaliga jordbruket i 
Lindberg.

Mot nordost avslutas Lindbergs socken av ett skogigt bergsområde, där också Lindbergs två
större sjöar, Bönarpesjön och Ryasjön, ligger.
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Lindbergs kust.

Lindbergs- och varbergsområdet skiljer sig åt när det gäller kustlinjens utseende och utformning. 
Varberg (och också Träslöv) möter havet med sköna, av vågorna slipade klippor och inbjudande 
sandstränder. Lindbergs stränder består mest av runda stenar, många av ansenlig storlek, det som 
man kallar block.

Skillnaden kan också uttryckas så: Varberg lockar med alla sina bad, Lindberg har bara en enda 
liten sandstrand.

Lindberg har alltså blockstränder. Här och var, såsom i Fyrstrandsviken, finns det också marsk- 
artade stränder. Blocken har kommit med inlandsisen. De infrusna stenarna lossnade vid smält
ningen och deponerades i oerhörda mängder framför isen. Ett av de större blocken är avbildad på 
sid. 9, bild 8.

Efter istiden steg havet betydligt (se ovan) och den nuvarande stranden var översvämmad. 
Vågorna tog hand om det deponerade materialet. Mindre partiklar, som lera och sand, spolades ut i 
havet, medan stenar och block fick ligga kvar. De rulla
des runt mot bottnen och mot varandra. Detta skedde 
under tusentals år och de blev under denna tid tämligen 
avrundade.

Vid längre stillestånd i isens smältning samlades 
materialet i strängar framför och parallellt med isfron
ten, s.k. ändmoräner. De är talrika utanför Lindberg, 
särskilt vid Uddarna (bild 3). Också från land syns de 
tydligt, där de ligger uppradade efter varandra en bit ut 
i havet. De utgör en fara för båtfararna, som måste hålla 
sig i rännorna mellan dem, men uppskattas av sälarna, 
som gärna kryper upp och vilar på blocken.

Nu är vegetationen etablerad på stranden. Det är en 
tuvig mark (det gäller fortfarande Uddarna) och kom
binationen av grästuvor, stenar och block gör att stran
den är extremt svårgången. Gång på gång rutschar man 
ner i någon dold hålighet och man lyckönskar sig 
efteråt att benen har hållit. Gräsen syns mest. 
Rödsvingel Festuca rubra, knylhavre Arrhena- 
therum elatius, strandråg Leymus arenarius och 
kvickrot Elytrigia repens dominerar stranden. 
Övriga är örter som man kan förvänta sig vid en 
strand på den svenska Västkusten. De vanligaste är 
förtecknade i Tabell 1.

Bild 3. Karta över området mellan Balgö och 
fastlandet. Grönt betecknar land, ljusblått 
havsbottnen på 0-5 m djup. Ändmoränerna 
framträder tydligt. Man ser också att iskan
ten stått i riktning nordväst - sydost.
Jämför med liknande bildningar på land i 
”Träslövs flora”, s. 7.

Tabell 1. De vanligaste örterna vid havsstranden.

I strandlinjen: Revigt saltgräs Puccinellia maritima Salttåg Juncus gerardii 
Strandaster Aster tripolium

I blockstranden: Krusskräppa Rumex crispus Strandkrypa Glaux maritima
Mållor Atriplex ssp. Strandglim Silene uniflora ssp. uniflora
Gåsört Potentilla anserina Kustbaldersbrå Matricaria maritima
Havssälting Triglochin maritimum Åkermolke Sonchus arvensis var. arvensis 
Strandmalört Artemisia maritima Trift Armeria maritima
Vresros Rosa rugosa Skörbjuggsört Cochlearia officinalis (bild 9)
Gulkämpar Plantago maritima Sylnarv Sagina subulata
Strandkvanne Angelica archangelica ssp. littoralis
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En växt fångar snart uppmärksamheten. Den är högre 
än övrig vegetation och har ett tätt, fint bladverk. Un
der sensommaren gulnar den vackert och bär massor 
av röda bär. Det är sparris Asparagus officinalis (bild 
4). Den uppträder i hundratals exemplar vid Uddarna. 
Några andra växter som är värda att nämnas är smal 
käringtand Lotus tenuis, bergbräsma Cardamine 
hirsuta och vårklynne Valerianella locusta. Den 
senare finns i endast ett fåtal exemplar.

Högre upp vidtar kustheden. Här fanns förr de 
värdefulla strandbetena som dåtidens torpare utnytt
jade. De bestod mest av ljung, kråkbär och andra 
sorters ris. När betet upphörde under förra århund
radet tog enen över marken och bildar nu på många 
håll en svårgenomtränglig djungel.

Bild 4. Sparris vid Uddarna. Sparris är 
troligen inhemsk på våra stränder. Runt 
om ser man den silvervita strandmalörten.

Stranden vid Gamla Varberg är beskriven på sid. 
11, i samband med berget.

”Marskängarna” vid Norra Näs, norr om Fare- 
hamn, som nu utgör en del av Getteröns fågelreser-
vat, är av föga botaniskt intresse. De betas kraftigt av kor och de sista resterna av växterna tar 
vildgässen över. På lerbankarna utanför växer det rikligt med dvärgsäv Eleocharis parvula. Man 
kan också finna ett och annat exemplar av hårnating Ruppia maritima.

Bild 5. Stallört

Lite högre upp på stranden, nedanför gården 
Storehall, finner man ett ganska stora bestånd av 
stallört Ononis arvensis (bild 5), som här växer 
utefter gärdsgårdarna. I Halland är den nordlig i 
sin utbredning och är ytterst sällsynt söder om 
Lindberg.

Vill man uppleva ett strandparti med stor art
rikedom, skall man gå stigen utefter Koggaviken. 
Den löper något ovan högvattennivån, mellan den 
linje där tång har kastats upp men innan heden tar 
vid. Den är en parallell till en liknande stig söder 
om Varberg, mellan Träslövsläge och Gamla 
Köpstad (Se Träslövs flora, sid 12). En faktor som 
gynnar växtligheten är att grundvatten från berget 
ovanför sipprar fram på flera ställen. På en sträcka 
av ett par hundra meter kan man här notera över 
150 arter. Man finner sådana ovanliga växter som 
ängsstarr Carex hostiana, småborre Agrimonia 
eupatoria, knutnarv Sagina nodosa och vildlin
Linum catharticum. Ytterligare några är 
förtecknade i tabell 2.

Tabell 2. Växter vid Koggaviken, i urval.

piggstarr Carex spicata syltåg Juncus tenuis sommarvicker Vicia sativa ssp. nigra
stenbär Rubus saxatilis blåhallon Rubus caesius dvärgarun Centaurium pulchellum
ängsskallra Rhinanthus minor revfibbla Hieracium lactucella vildkaprifol Lonicera periclymenum 
getväppling Anthyllis vulneraria vitmåra Galium boreale bockrot Pimpinella saxifraga 
loppstarr Carex pulicaris jungfrulin Polygala vulgaris
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Bergen

Lindberg har flera berg som markant höjer sig över de omgivande, flacka områdena. Mest 
påfallande är stupen vid Trönningebjär, Berget (NV om Trönninge), Brattås och Ömkullen i 
norr. Så t. ex. ligger toppen av Trönningebjär cirka 50 m rätt över samhället nedanför, Trön
ninge (bild 7). Toppebergets högsta punkt 
ligger 80 m över havet, d v s 70 m över Tof- 
taslätten nedanför. Ungefär lika högt ligger 
Toftaåsen. Alla bergen (utom Gamla Var- 
berg och Ulvaberget) är bevuxna med 
barrskog eller blandskog.

Många av bergen har en mycket rik flora, 
t. ex. Trönningebjär och dess betydligt 
mindre granne Trillsberg längre västerut 
samt Buaråsen längst i norr. Troligen har 
detta med de geologiska förhållandena att 
göra. Bergarterna i zonen Trönninge- 
Lindberg-Attorp betecknas på geologiska 

Bild 6. Ett bygge av en forntida gigant? 
Ingalunda, blocken i bergväggen är ett naturligt 
resultat av vittring i torpagraniten. Bilden från 
sydostbranten i Toftaåsen ovanför Svensgård.

kartor som ”bandade, blandade granuliter av 
Varbergs-formationen”. Granulitisk gnejs är 
en småkornig bergart av mycket hög ålder, 
som innehåller bl.a. järn, magnesium och 
kalcium. Dessa grundämnen är gynnsamma
för växtligheten. Omvänt är bergbranterna vid Örnkullen och Brattås mycket artfattiga,
kanske beroende på att de ligger på en grund av granitisk gnejs, som är mer återhållsam med
att avge växtvänliga mineral.

Nordväst om linjen Gamla Varberg-Tofta är torpagraniten förhärskande (bild 6). I övrigt, 
t ex i Brattås, finns olika varianter av gnejs, en del av den s.k. Bua-formationen. Trönningenäs 
har den ovanliga bergarten charnockit och Balgö slutligen består av basisk gnejs. Basiska 
bergarter brukar vara en garanti för en varierad växtlighet och det stämmer även för denna ö.

Ovanstående är en mycket förenklad bild av en komplicerad verklighet. De olika bergarterna 
ligger ofta inflätade i varandra på ett svåröverskådligt sätt.

Trönningebjär

Det första man lägger märke till vid en klättring 
nedanför branten av Trönningebjär är överflödet av 
blåsippor Anemone hepatica. Lindberg har gott om 
blåsippor vid sina berg, men detta är den rikaste loka
len. Även murgröna Hedera helix är vanlig och 
slingrar sig överallt utefter bergväggar och trädstam
mar eller utefter marken. Dessa två arter växer ju 
ofta tillsammans.

I sprickor i berget finner man såväl gaffelbräken 
Asplenium septentrionale som svartbräken A. 
trichomanes (svartbräken: bild 26). En raritet är 
vippärt Lathyrus niger, som för några tiotals år sedan 
var ganska talrik men som nu tycks tyna bort mer och 
mer.
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Trönninge samhälle ligger tätt inpå berget och som vanligt har en del trädgårdsväxter tagit sig 
ut i ”det vilda”. Nämnas kan lagerhägg Prunus laurocerasus, idegran Taxus sp. och järnek 
Ilex aquifolium.

Skall man ta sig uppför branten får man vara en van bergsbestigare men som tur är kan man 
på omvägar nå stigar som leder dit upp. Utsikten här uppe mot Trönninge och Varberg är 
hänförande (bild 7).

På de soliga berghyllorna finner man helt andra växter. Där finns idealiska platser för oxbär. 
Här växer såväl ”trädgårdsrymlingarna” spärroxbär Cotoneaster divaricatus och häckoxbär 
C. lucidus som de ursprungliga arterna svartoxbär C. niger och rött oxbär C. scandinavicus. 
Man ser också berberis Berberis vulgaris (bild 7), den växt som så hårt förföljdes under förra 
seklet. Det påvisades att den var mellanvärd för den fruktade svartrosten, som är en svamp
sjukdom på säd. Numera är plikten att utrota den inte aktuell. Man ser den ganska sällan i 
varbergstrakten. Här växer också sötvedel Astragalus glycyphyllos, en ärtväxt med breda 
småblad och gulvita blommor, som är mycket sällsynt i Halland söder om Varberg

Sommaren 2001 hittades på krönet av berget en raritet, nämligen västkustros Rosa 
elliptica ssp. inodora. Den finns i Nordhalland och Bohuslän och sydgränsen för dess utbred
ning tycks gå strax söder om Varberg (Knarråsen i Träslövsläge).

Om man spanar nedåt från kanten ser man några exemplar av en hög, vitblommande ört som 
klänger sig fast en bit ner i stupet, helt omöjlig att nå (se bokens omslagsbild!). Det är 
trollsmultron Potentilla rupestris, som också den befinner sig här vid sin sydgräns, åtmins
tone när det gäller Västsverige. Den är noterad från denna plats redan 1923, troligtvis har den 
funnits där ännu tidigare.

Överhuvudtaget får man en känsla, när man sitter här uppe, att man befinner sig i ett 
botaniskt gränsland, låt oss kalla den gränsen mellan Nord- och Sydhalland. Nordhalland med 
sin kuperade terräng har växter som man inte finner på Sydhallands slättland. Ett exempel är 
bergglim Silene rupestris, som växer rikligt i hela Nordhalland (också på detta berg) men som 
snabbt avtar i antal söderut. Andra exempel är hällebräken Woodsia ilvensis (Se Trillsberg), 
klippfibbla Hieracium sect. Oreadea och stor fetknopp Sedum rupestre; båda finns på 
Trönningebjär. Och omvänt: växter som är mycket vanliga längre söderut saknas här eller 
minskar starkt i frekvens. Nämnas kan gråbinka Erigeron acer, vårkorsört Senecio vernalis 
och luddunört Epilobium parviflorum.

Kring berget växer på flera ställen en ovanlig björnbärsart med mjukt ludna blad. Den har 
bestämts till hasselbjörnbär Rubus wahlbergii.

Trillsberg

Trillsberg är en liten kulle längre västerut, alldeles intill boråsjärnvägen. Den är ganska utför
ligt beskriven i ”Hallands flora”. Också den har en brant sydsida, dock inte alls så hisnande 
som den vid Trönningebjär. Den vittrande granuliten har gett grogrund åt en mängd intressan
ta växtarter. En sammanfattning av dessa finns i Tabell 3.

Tabell 3. Trillsbergs växter, urval:

Gaffelbräken Asplenium septentrionale Svartbräken Asplenium trichomanes
Trollsmultron Potentilla rupestris Småfingerört Potentilla neumanniana
Brudbröd Filipendula vulgaris Skogsklöver Trifolium medium
Sommarvicker Vicia sativa Stor blåklocka Campanula persicifolia
Vitmåra Galium boreale Gulmåra Galium verum
Prästkrage Leucanthemum vulgare Mandelblom Saxifraga granulata
Lundstarr Carex montana Piggstarr Carex spicata
Sandlök Allium vineale Ängshavre Helictotrichon pratense

8



På en kulle intill Trillsberg hittades sommaren 2001 en liten ormbunke med håriga, fjälliga 
stjälkar och blad, vilken växte direkt på hällen (bild 25). Det visade sig vara hällebräken 
Woodsia ilvensis. Den är också nordhalländsk och är mycket sällsynt i varbergstrakten. Den 
påträffades senast i Lindbergs socken 1881.

Buaråsen

Buaråsens flora liknar den i Trön- 
ningebjär. Här finns det gott om blå- 
sippa, murgröna och stor blåkloc
ka. Dock tillkommer några arter: 
ormbär Paris quadrifolia (sparsamt), 
skogsfibbla Hieracium grupp 
Silvatici-formia, äppelros Rosa 
rubiginosa samt vispstarr Carex 
digitata. Det var också mycket 
glädjande att sommaren 2001 
upptäcka de första exemplaren i 
Lindberg av backvicker Vicia 
cassubica (bild 36), som växer 
nedanför en bergsluttning väster om 
gården Dysik.

Toftaåsen

Toftaåsen är som granitberg (bild 6) 
tämligen artfattig. Nedanför rasbran-

Bild 8. Ett flyttblock, kanske det största i varbergs
trakten, ligger ovanför gården Bondas, c:a 1 km 
väster om Gunnestorp. Materialet är torpagranit. 
Nedanför är den gamla havsbottnen, som nu är 
jordbruksmark. I bakgrunden Tångaberg.

ten växer det även här blåsippor. Dessutom tillkommer såväl bergslok Melica nutans som 
lundslok M. uniflora. De båda gräsen växer om varandra, men lundslok tycks dominera. 
Andra växter är stinksyska Stachys sylvatica, skogsviol Viola riviniana, skogssallat Mycelis 
muralis, rundhagtorn Crataegus laevigata, piprör Calamagrostis arundinacea, getrams 
Polygonatum odoratum och stor fetknopp Sedum rupestre.

Gamla Varberg

Gamla Varberg avviker från alla 
andra berg i Lindberg. Det ligger 
alldeles vid havet, väl synligt från 
Västkustvägen. Tillika är det Lind
bergs enda naturreservat (om man 
bortser från Lindbergs lilla andel av 
Getteröreservatet).

På håll ser den i sin övre del ut om 
en flack vulkankägla,. Den har ock
så, liksom vulkanerna, formats av 
krafter i jordens inre. Dess historia 
böljade djupt i inne i jorden, där en 
magmakropp långsamt svalnade till Bild 9. Gamla Varberg, norra sidan. I strandängen 

växer skörbjuggsört.

9



granit. Vittring och erosion har sedermera preparerat fram dess nuvarande form. Havet har 
flera gånger gått över det och efter den senaste istiden låg toppen drygt 20 m under havsytan. 
Medan berget steg under 10 000 år, blev det ordentligt avspolat av havet. T.o.m. tallen, som är 
så anspråkslös, har inte funnit någon riktig grogrund på berget.

Kvar är, utom enbuskar och en del lövsly (som nu delvis tas bort), en rismatta av ljung 
Calluna vulgaris, kråkbär Empetrum nigrum ssp. nigrum, blåbär Vaccinium myrtillus och 
lingon V. vitis-idaea, i fuktigare lägen också klockljung Erica tetralix, pors Myrica gale och 
odon Vaccinium uliginosum.

Men de lavklädda, rundade hällarna dominerar. De vittrar långsamt till ett grovt grus som 
samlar sig i sprickor och sänkor. Floran är här ganska artfattig, bland de vanligaste gräsen kan 
nämnas bergven Agrostis vinealis, kruståtel Deschampsia flexuosa, knägräs Danthonia 
decumbens, fårsvingel Festuca ovina och stagg Nardus stricta. Vanliga örter är blodrot 
Potentilla erecta, liten blåklocka Campanula rotundifolia och gråfibbla Hieracium pilo- 
sella. Sparsamt växer här också vårspärgel Spergula morisonii. Vårspärgel (bild 30) är också 
en nordhalländsk växt med få förekomster söder om Varberg. En typisk växt, som översållar 
hela berget, är pillerstarr Carex pilulifera.

Om floran på berget är ganska enformig är växterna i naturbetesmarkerna runt om desto 
intressantare. Mellan berget och havet ligger en marskartad strandäng (bild 9). Den går i norr 
över i en fuktäng. Ovanför dessa, vid foten av själva berget, är marken ganska blöt av allt 
vatten, som söker sig nedåt och där har en fukthed bildats.

Man kan börja en rundvandring kring berget på östra sidan, där det finns en parkeringsplats. 
Man följer sedan en gammal väg, som nu knappt kan skönjas i gräset. På den fraktades förr 
tång från stranden. Man har strax direkt nytta av sina stövlar, ty på norra sidan är man snart 
framme i den blöta och mäktigt tuviga fuktängen. Den är rik på gräs-, starr- och tågväxter 
samt ett antal triviala örter såsom kärrsälting Triglochin palustre, kärrtistel Cirsium
palustre, strandlysing Lysimachia vulgaris, ängsvädd Succisa pratensis, ältranunkel 
Ranunculus flammula, åkermynta Mentha arvensis, nysört Achillea ptarmica, kärrdunört 
Epilobium palustre och strandklo Lycopus europaeus. Ett stycke närmare berget finner man, 
trots det ganska intensiva betet av får, några strån av blommande hedfryle Luzula congesta.

Bild 10. Tätört. Bladen användes förr för 
att få mjölken att ”tätna”, d.v.s. bli tjock 
utan att surna, därav namnet.

Hedfryle kan betecknas som sällsynt i var- 
bergstrakten och den har bara hittats på två 
platser i Lindberg. Andra ovanliga växter 
nedanför Gamla Varberg är revfibbla Hiera
cium lactucella, sumpmåra Galium uligin
osum, tagelsäv Eleocharis quinqueflora samt 
ängs-, nål-, ärt- och loppstarr Carex hostia- 
na, C. dioica, C. viridula var. viridula och C 
pulicaris. Längre västerut, närmare strand
ängen, finner man glädjande nog ett stort be
stånd av tätört Pinguicula vulgaris (bild 10). 
Det är en spännande växt eftersom den har 
specialiserat sig på insektsfångst för att få sitt 
kvävebehov tillgodosett. Bladen är slemmiga 
av körtlar. En del av dem får insekten att klib
ba fast, andra innehåller enzymer som löser 
upp den. Tätörten har tydligt ökat de senaste 
åren, den var t ex inte med i Karl-Olov Gus
tavssons växtlista från området 1979. På 
stranden går kor och betar och tätört är en växt 
som gynnas av bete.
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Strandängen till sist. Eftersom betestrycket är hårt 
rör det sig mest om lågvuxna arter, såsom grodtåg 
Juncus ranarius, saltnarv Spergularia salina, 
knutnarv Sagina nodosa, skörbjuggsört Cochlearia 
officinalis (bild 9), smal käringtand Lotus tenuis, 
kustarun Centaurium littorale, dvärgarun C. 
pulchellum, smultronklöver Trifolium fragiferum 
och strandskräppa Rumex maritimus. Mållorna har 
liten chans mot koma, men man kan dock efter lite 
letande hitta bl a spjutmålla Atriplex prostrata, 
blåmålla Chenopodium glaucum, saltört Suaeda 
maritima, glasört Salicornia europea samt några 
exemplar av den betydligt ovanligare skaftmållan 
Atriplex longipes ssp. longipes. I de blöta partier, där 
grundvattnet söker sig ut, växer den oansenliga och 
därför svårfunna källörten Montia fontana.

Lite högre upp på strandängen finner man den 
verkliga rariteten bland alla arter runt Gamla Var- 
berg, nämligen sumparv Stellaria crassifolia (bild 
11). Den är ganska liten men växer tätt över stora ytor 
(2001) så den är lätt att upptäcka. Blommans kron
blad är djupt kluvna och så fördubblas skenbart dess 
antal till tio. Den är noterad här från början av förra 
seklet, men ”återupptäcktes” under arbetet med 
”Hallands flora”. Den har ökat starkt i antal de 
senaste åren. Den finns i övrigt bara på ett 10-tal 
platser i Halland och alltid vid havsstränder, där 
sötvatten sipprar fram. Sumparven växer också på 
Balgö.

Söder om Gamla Varberg ligger ett par mindre 
kullar, Ulvaberget och Fyrkullen. Ulvaberget är en 
miniatyr av Gamla Varberg med en om möjligt ännu 
magrare flora. Det har totalt invaderats av prakt- 
häggmispel Amelanchier lamarckii. Det är en 
trädgårdsart som funnits vildväxande endast ett 40-tal 
år, men som traktvis blivit mycket vanlig i Nord- 
halland och då särskilt på kusthedarna. I fuktheden 
kring Fyrkullen kan man se ett litet bestånd av klock- 
gentiana Gentiana pneumonanthe (bild 12) samt 
nattviol Platanthera bifolia (bild 51) och Jungfru 
Marie nycklar Dactylorhiza maculata. Vid foten av 
Fyrkullen ligger en liten strandgöl, som är full av den 
sällsynta borstnaten Potamogeton pectinatus (2001).
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Bild 11. Sumparven breder ut en matta av 
små stjärnor på strandängen.

Bild 12. Klockgentiana vid Fyrkullen, 
söder om Gamla Varberg



Den odlade marken.

Av Lindbergs c:a 4.200 ha stora yta är drygt hälften odlad mark. De gamla fjordbottnarna 
har styv lera i sin inre del, t ex i Toftadalen, men i väster, t ex i Bläshammar och Trönningenäs 
finns lättare jordar med mo och sand. En del av materialet är helt säkert flygsand från stranden.

Lindberg är alltså en utpräglad jordbruksbygd. Men kom, havre, vete, raps och potatis i all 
ära, för en botanist är det som finns inne bland dessa nyttoväxter av större intresse. ”Ogräsen” 
alltså. Ofta slokar de ordentligt efter försommarens besprutningar, men det finns också en del 
ekologiskt odlade fält och där har man stor chans att hitta intressanta 
växter.

I Lindbergs ogräsflora ingår ovanligt många s.k. rödlistade växter. 
Rödlistning innebär att ett antal arter (inte bara ogräs) har förts upp på en 
förteckning i avsikt att få en överblick över deras utbredning. Botanister 
runt om i landet rapporterar till ArtDatabanken vid Lantbruksuniversitet i 
Uppsala om växtplatserna, om växten i fråga ökar, minskar eller rent av 
är på väg att försvinna. Man kan kanske tycka att det inte är så noga om 
ett och annat ogräs försvinner (desto mindre arbete!) men i artmångfal
dens intresse bör så många organismer som möjligt ha chans att leva 
vidare, även ”ogräs”.

Bland de växter från åker och fält i Lindberg, som klassificeras som 
”sårbara”, finns åkerfibbla Hypochoeris glabra och åkersyska Stachys 
arvensis. De är särskilt vanliga på de lätta jordarna i trakten av Bösarp. 
Vid Bengtsgård, öster om Trönninge by, stod åkersyskan 2001 som en tät 
undervegetation i ett flera hektar stort sädesfält! Åkermadd Sherardia 
arvensis (bild 43), som är en art av måra, finns på en åker vid Krunor 
sedan minst 20 år tillbaka. Åkermadd hittades år 2001 också på ett 
åkerhörn vid gården Kulla strax öster om motorvägen.

Fingerhirs är med sina 3 à 4 
spretande ax ett exotiskt

Lindberg har tre arter av hirs, nämligen hönshirs Echinochloa 
crus-galli (bild 57), fingerhirs Digitaria ischaemum och grön kavel-

Bild 13. Vass i kornåker väster om 
Göingegården (2001).

hirs Setaria viridis. inslag bland våra gräs.
Dessa hirsarter är inte
inhemska hos oss; de har kommit söderifrån med 
odlingen och växer nu sparsamt i sädesåkrar och 
på skräpmark i södra Sverige. Hönshirs är gans
ka vanlig i Norra näs och Bläshammar. Finger
hirs fanns i en åker i Tångaberg och en i Bläs
hammar (2001) Den växte på dessa ställen så 
ymnigt, att den mörkfärgade stora delar av 
åkern. Grön kavelhirs finner man ofta som ett 
bottenskikt i sädesåkrarna.

Flyghavre Avena fatua är ett besvärligt ogräs 
att få in i åkrarna. Lindberg är ganska förskonat, 
men upp mot Tofta kan man se flyghavrens strån 
sticka upp högt över stråsäden. Vanligare är då 
vass Phragmites australis (bild 13), som växer i 
diken och bäckar och gärna går in i åkrarna.
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Särskilt vanlig är den på fälten närmast havet. På lätta jordar i Trönningenäs har åkerkösan 
eller åkervenen Apera spica-venti fått insteg. Detta besvärliga ogräs hade t. ex. helt invaderat 
en sandig åker i Norra Näs (2001). I dagens jordbruksmark har man litet hopp om att få se 
den vackra blåklinten Centaurea cyanus i större mängder. Man blir därför glatt överraskad 
när man färdas mellan Tofta och Svenstorp (2001). Åkrarna här innehåller massor av blåklint. 
Den finns också ganska rikligt i Trönningenäs.
Den i jordbruket fruktade gullkragen Chrysanthemum segetum tycks helt saknas i Lindbergs 

socken. Den har inte hittats vid inventeringen.

Vattendragen
Bönarpesjön och Ryasjön utgör gräns till Stamnared längst upp i nordost. Endast västsidan 

av de båda sjöarna ligger alltså i Lindbergs socken. Övriga, betydligt mindre vattensamlingar, 
är Agnsjön och Fågeldammen.

Bönarpesjön är en slättsjö med ganska mycket jordbruksmark runt om. Det innebär att den 
är näringsrik eller med andra ord eutrof. Stränderna är sanka. Man sjunker lätt ner i den lösa 
dyn, när man vadar vid strandkanten. Det märks på vegetationen vid sjön att vattnet är 
näringsrikt. Vass och säv dominerar, men i de öppna ytorna mellan vassruggarna finns många 
andra växter. I strandzonen kan man notera några ovanliga arter såsom nickskära Bidens 
cernua, sprängört Cicuta virosa, rosenpilört Persicaria minor, kärrstjärnblomma Stellaria 
palustris och smalkaveldun Typha angustifolia. Tabell 4 ger besked om några mer allmänt 
förekommande arter i vattenbrynet och på stranden:

Tabell 4: Strandväxter i och vid Bönarpesjön, urval.

Sjöfräken Equisetum fluviatile Igelknopp Sparganium sp.
Svalting Alisma plantago-aquatica Brunven Agrostis canina
Mannagräs Glyceria fluitans Ryltåg Juncus articulatus
Bitterpilört Persicaria hydropiper Vit näckros Nymphaea alba
Kabbleka Caltha palustris Kråkklöver Potentilla palustris
Hästsvans Hippuris vulgaris Kärrsilja Peucedanum palustre
Topplösa Lysimachia thyrsiflora Vattenklöver trifoliata
Strandklo Lycopus europaeus Vattenmåra Galium palustre

Ryasjön är egentligen en klarvattensjö eller s.k. oligotrof sjö. Den karaktären har den 
fortfarande i sin norra del. Där finner man också delvis helt andra växter än i Bönarpesjön. 
Typiska exempel är hårslinga Myrio- 
phyllum alterniflorum, notblomster 
Lobelia dortmanna, strandpryl Littorella 
uniflora och mängder av sydbläddra
Utricularia australis. Vid strandkanten
hittar man en växt med bågböjda revor
med jordslående skott. Det är en miniatyr
art av smörblommesläktet, nämligen Strandranunkel
strandranunkel Ranunculus reptans, som 
bara påträffas vid näringsfattiga sjöar. En annan typisk växt är nålsäv Eleocharis acicularis.

Den södra viken av Ryasjön har en starkt eutrof prägel och är nästan helt igenväxt med vass 
och andra höga vattenväxter. Detta hänger troligen samman med att den via en bäck får ta 
över Bönarpesjöns vatten.
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Längst i norr ligger den lilla Agnsjön, helt avsides ute i skogen. Den kan närmast kallas ett 
skogs- eller fattigkärr och är på väg att helt växa igen. Ute i sjön ut
breder sig mattor av vitmossa. De gungar på ett obehagligt sätt när 
man går över dem. Där ute finner man snart de arter som man kan 
förvänta sig i en västsvensk myr, t.ex. tranbär Vaccinium oxycoccos, 
klockljung Erica tetralix och vitag Rhynchospora alba. Av starren 
dominerar flaskstarr Carex rostrata, men där finns också dystarr C. 
limosa, trådstarr C. lasiocarpa och några enstaka stånd av sump- 
starr C. magellanica. Sprängörten, som växer i Bönarpesjön och 
Ryasjön, återfinns även i denna betydligt näringsfattigare miljö. Till 
sist kan dybläddran Utricularia intermedia nämnas; den har här sin 
enda kända lokal i Lindberg.

Flytsäven växer såväl på bottnen av Fågeldammen 
som flytande i ytan. Se även bild 56.

Dybläddran har liksom övriga bläddror 
små blåsor, i vilka små vattendjur fångas. 
Hos dybläddran sitter dock blåsorna på 
särskilda skott, dessutom har den en plat
tare bladställning än de andra arterna.

Fågeldammen är ännu mindre men botaniskt intressantare, främst för att den innehåller sto
ra mängder av flytsäv Eleogiton fluitans (bild 56). Det är en atlantisk art och finns ganska 
sparsamt i den sydvästra delen av landet. Den känns igen på sin ljusgröna färg och sitt 

Bild 14. Klotgräset är den skarpt gröna 
växten på ytan av en liten göl vid 
Lindalstorp

sicksack-artade växtsätt. I övrigt finner man 
längs stränderna bl. a. myrlilja Narthecium 
ossifragum, småsileshår Drosera intermedia 
och bäcknate Potamogeton polygonifolius samt 
i östra kanten ett litet bestånd av klockgentiana 
Gentiana pneumonanthe. (klockgentiana: bild 
12). Också i Fågeldammen förtätas växtligheten 
och vattenytan minskar. Även de omgivande 
markerna förbuskas alltmer i brist på betesdjur. 
Ett stycke från Fågeldammen, vid Lindalstorp, 
ligger en göl. Den är på våren översållad av de 
vita blommorna av sköldmöja Ranunculus 
peltatus (sköldmöja: bild 32). På sommaren är 
ytan delvis täckt av något som på avstånd liknar 
ett ljusgrönt gräs. Växten ifråga heter visserligen 
klotgräs Pilularia globulifera (bild 14), men är i 
själva verket en ormbunksväxt. Den har således 
inga blommor, i stället växer det ut en kulformig 
sporsamling vid basen av strået, därav växtens 
namn. Den är ganska ovanlig, men där den trivs 
breder den ut sig över stora ytor. Den hör till de 
rödlistade växterna, vilket som nämnts innebär 
att växtplatsen skall inrapporteras till ArtData

banken i Uppsala. Just detta bestånd har ökat kraftigt under de senaste åren.
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Himleån är gräns mellan Varberg och Lindberg på en 
ganska lång sträcka. Efter Kvarnagården gör ån en sväng 
norrut förbi Göingegården och Lindhov innan den mynnar 
i fågelreservatet. Mest utbyte av floran har man vid 
Lindhov.

Lindhov är en gammal kungsgård. Här har i alla tider 
vägen norrut från Varberg gått förbi och under sen medel
tid låg Varbergs föregångare (Ny Varberg, bränd 1565 av 
svenskarna), vid ån. 1820 byggdes stenbron, som fort
farande är intakt. Vattnet rinner numera i en åfåra utanför 
den, men fåran under stenbron har behållits och innehåller 
stillastående vatten. Här trängs växterna, utom höga gräs 
och halvgräs kan nämnas vattenpest Elodea canadensis, 
gäddnate Potamogeton natans, rostnate P. alpinus, 
krusnate P. crispus och blomvass Butomus umbellatus. 
(bild 15). På åns stränder finns bl.a. ullig kardborre

Arctium tomento- Bild 15. Blomvass i Himleån, Lindhov

Bild 16. Sjöranunkel vid bron 
över Munkån intill Lindhov 
Se även bild 31.

sum, en storvuxen kardborrart, vanlig i södra Halland 
men mera sällsynt i norr. Den förekommer på flera 
ställen längs Himleån.

Munkån kommer från Toftahållet, flyter över den gam
la fjordbottnen i Lindberg och förenar sig med Himleån 
vid Lindhov. Som vid alla bäckar och diken på kustslät
ten står vegetationen tätt vid hela dess lopp. Floran är 
ganska trivial, men vid Lindhov uppenbarar sig en ny, 
spännande art. Här växer nämligen sedan lång tid till
baka sjöranunkel Ranunculus lingua (bild 16, 31), som 
en stor art av smörblomma. Redan 1818 uppgav Elias 
Fries den som växande vid Lindhov. Den är känd från 
endast ett fåtal ställen i 
Halland.

I Munkån vid Lindhov 
växer även bäckmärke 
Berula erecta, som är en 
giftig, flockblommig växt.

I samband med våtmarker kan till sist nämnas ett egendomligt 
kärr vid Gunnestorp, i vinkeln mellan motorvägen och Boråsvä- 
gen. Det ligger i en sluttning, nedanför ett växthus. Kärret har 
inget tillopp utan vattnet tränger fram direkt ur marken. Däremot 
avvattnas det av en liten bäck. Kärret är helt bevuxet med träd, 
mest al. Det är ingen behaglig plats och stövlar är av nöden, när 
man trampar runt i den djupa dyn. Det är också lätt att snava över 
de täta revorna av björnbär, vildkaprifol, humle och besksöta. 
Variationen av växter är inte så över sig, men därinne växer stora 
mängder av springkorn Impatiens noli-tangere samt några stånd 
av kärrfibbla Crepis paludosa. I en grävd håla i kanten av kärret 
ser man en hög starr som växer i täta tuvor. Det rör sig om vipp
starr Carex paniculata (bild 17), en mycket sällsynt starrart i vår 

Bild 17. Vippstarr vid
Gunnestorp

del av Halland.
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Vägarna
Ett trevligt sätt att få en uppfattning om växtligheten i en 

trakt är att på småvägar genomkorsa den, sittande på en 
cykel, långsamt och utan jäkt. Och hela tiden med en sned 
blick ner i diket.

Vid en sådan utflykt i norra delen av Lindberg, ett stycke 
in på Toftavägen vid Tångaberg, upptäckte jag en gulblom- 
mande växt i diket, en växt som avlägset påminde om en 
gulsporre. Den visade sig vara något helt annat, den var t.ex. 
starkt klibbig. Omkring 450 exemplar växte på båda sidor 
om vägen. I diket växte även rödlånke Lythrum portula och 
knutört Anagallis minima.

Belägg (= pressade exemplar) skickades till Kjell Georg- 
son, Halmstad och Erik Ljungstrand, Göteborg, och så små
ningom var resultatet klart. Växten heter gulhö Parentucellia 
viscosa (bild 18) och har sin utbredning i Frankrike, Stor
britannien, Belgien och Luxemburg. Den har inforts till USA 
och finns nu i norra Kalifornien och staten Washington, på 
sina ställen mycket rikligt. Hur den hamnat i ett dike i 
Lindberg kan man bara spekulera över, men troligen har 

Bild 18. Gulhö på sin enda nu kända 
växtplats i Sverige (Tångaberg)

den kommit dit i samband med att Vägverket lagt om vägbanken och nysått den. Vägverket 
använder sig ofta av amerikanskt gräsfrö, som kan vara kontaminerat med annat frö.

Gulhö har hittats fyra gånger tidigare i Sverige: 1949 i Sundsvall, 1955 på Ringön, Göte
borg, 1972 - 76 fanns den i Skaftö socken, Bohuslän och 1998 i Storvik, Gästrikland (1 ex.). 
Att den gått ut på samtliga lokaler visar att den troligen inte är helt stabil i vår nordiska miljö.

Det är mycket av en lyckträff att en gång få göra ett sådant fynd. I övrigt visar dikesrenarna 
och vägdikena en uppsättning av triviala arter, som överallt upprepar sig. Utom dominerande 
högvuxna gräs t ex knylhavre Arrhenatherum elatius, bergrör Calamagrostis epigejos och 
vass Phragmites australis finns några exempel på dessa arter i tabell 5.

Tabell 5. Ytterligare exempel på vanliga ”vägarter”.
Majbräken Athyrium felix-femina 
Älggräs Filipendula ulmaria
Viden Salix sp.
Mjölkört Epilobium angustifolium
Renfana Tanacetum vulgare 
Flockfibbla Hieracium umbellatum 
Lupin Lupinus polyphyllus 
Hallon Rubus idaeus

Brännässla Urtica dioica 
Strandlysing Lysimachia vulgaris 
Björnbär Rubus plicatus 
Fackelblomster Lythrum salicaria 
Gråbo Artemisia vulgaris 
Gullris Solidago virgaurea 
Stjärndaggkåpa Alchemilla acutiloba 
Hundloka Anthriscus sylvestris

Några ovanliga arter i Lindberg, som bara hittats vid vägrenar, är bergmynta Satureja 
vulgaris och rockentrav Arabis glabra.

Gulkämpar Plantago maritima är också allmän vid vägkanterna i lägre delar av Lindberg. 
Så t.ex. växer den tätt på vägrenarna mellan Lindhov och Trönninge, men i backarna ovanför 
Trönninge tar den abrupt slut. Samma sak kan iakttas vid väg 153. Där växer den rikligt 
mellan Varberg och Rolfstorp, på en sträcka av 15 km, men minskar eller försvinner ovanför 
Rolfstorp, där höglandet tar vid. Säkert är den gynnad av saltet i vägbanan (gulkämpar är ju 
egentligen en strandväxt) men någon faktor hämmar den i höjdlägen.
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Rödnarv

Rödnarv Spergularia rubra har liknande växtplats som 
gulkämpar d.v.s. i gruset närmast vägbanan.

Om man kommer norr
ifrån på motorvägen och 
saktar in strax före Var- 
bergs norra infart vid 
Gunnestorp, kan man i 

diket före norra bron skym
ta en rugge av ett högt,

gulaktigt gräs. Det har namnet kvarngröe Glyceria grandis 
(bild 19) och ”upptäcktes” redan 1989 av Nadja Niordson, 
Karlskrona. Det var då ett 3 m långt bestånd med c:a 100 
blommande strån. Sedan dess har ytterligare en lika stor 
rugge tillkommit och enstaka strån sprider sig norrut (2002). 
Det verkar alltså som om kvarngröet har en framtid i Gun- 
nestorp. Kvarngröet har kommit in med gräsblandningar från 
Nordamerika och dykt upp i Sverige på några platser under 
de två senaste decennierna. I Halland är Gunnestorp den 
enda växtplatsen.

Bild 19. Kvarngröe Glyceria gran
dis har i jämförelse med andra 
Glyceria-arter en gles och yvig

Järnvägarna
Eftersom Lindberg har två järnvägslinjer, Västkust

banan och Boråsbanan, rymmer socknen åtskilliga kilo
meter banvall. Med en banvall följer också en viss upp
sättning av växter och så är även fallet här.

Vid Lassabacka utanför Varberg delar sig de två linjer
na. I gruset på banvallen finner man flera av de arter som 
också växer inne på Varbergs station (se också ”Varbergs 
flora”, sid 16 - 17). Dit hör nattljus Oenothera biennis, 
sötväppling Melilotus albus, blåmunkar Jasione 
montana, gulsporre Linaria vulgaris, strimsporre L. 
repens, småsporre Chaenorrhinum minus, palsternacka 
Pastinaca sativa ssp. sativa (bild 20), vildmorot Daucus 
carota, blåeld Echium vulgare, sandvita Berteroa incana, 
stormåra Galium album, kanadabinka Conyza canaden- 
sis, kamomill Matricaria recutita och rågvallmo Papaver 
dubium ssp. dubium. Dessa växter återkommer sedan i 
skiftande proportioner längs banvallarna.

Lite av en sensation var det att notera att grustrav 
Arabis suecica var så vanlig utefter Boråsbanan (2001). 
Grustraven anses vara en hybrid mellan backtrav Arabis 
thaliana och sandtrav Arabis arenosa och artbildningen 
har skett relativt nyligen, efter sista istiden. Den har 
större kronblad än backtraven; de är dessutom gula vid 
basen. Huvudsakliga utbredningen är i sydöstra Norrland 
och södra Finland. I Halland är den tillfällig (adventiv) 

blomställning.

Bild 20. Palsternacka vid boråsjärnvägen. 
Den är en gammal köksväxt som under 
1900-talet allmänt förvildats och spritts 
till vägar, järnvägar och bangårdar.

och ytterst sällsynt. Den har bl.a. vuxit vid de nu nedlagda järnvägsstationerna i Träslöv och 
Grimeton, men försvunnit sedan dessa platser invaderats av andra växter. Grustraven växte 
ganska rikligt i den sandiga banvallen, från Lassabacka och upp mot Trönninge (2001). Som 
nämnts på sid. 2 var den borta följande år.
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Balgö

Bild 21. När man befinner sig på Balgö en solig julidag, har man känslan av att 
befinna sig på en betydligt sydligare breddgrad. Bilden visar några typiska drag i 
Balgös natur: torrängar och hällmarker med dominans av enbuskar; de senare får 
representera den nordiska maccian. Till höger stenros Rosa canina.

Balgö nämns i hävderna första gången under medeltiden, då den danske och norske kungen 
träffades på ön för att göra upp sina inbördes tvister (1308). Men allt tyder på att Balgö varit be
bodd långt tidigare, bl a finns det fyra bronsåldersrösen på ön.

Ön är starkt präglad av månghundraårig odling. På 1700-talet fanns där fyra gårdar. 1860 
lämnade dock befolkningen ön och godsägare Alfred Bexell övertog arrendet. Den för länge 
sedan nedlagda åkermarken har förvandlats till äng och ön har övergått till att bli enbart betes
mark. Cirka 50 kor från Lindhov betar numera där under sommaren. Nio byggnader finns kvar, 
de flesta är byggda under sent 1800-tal av Bexell.

Ön var också jaktmark. Bexell introducerade skogshare och senare, 1975 resp. 1985, infördes 
mufflonfår och dovhjort på Balgö. År 2001 fanns det c:a 50 mufflon och 30 dovhjortar.

Balgö är med sina 200 ha den största ön utefter 
hallandskusten.

Utöver de ovan nämnda ängsmarkerna upptas ön 
av block- och hällmarker samt i öster och söder 
stora sandfält. Eftersom ön är flack finns det på 
många ställen fukthållande svackor med en vege
tation av bl a en Juniperus communis, ängsvädd 
Succisa pratensis, krypvide Salix repens, tåg 
Juncus samt mängder av kärrtistel Cirsium 
palustre (bild 22). På en del fuktängsfläckar finner 
man en rikare flora t ex darrgräs Briza media, 
loppstarr Carex pulicaris, slankstarr C. flacca,

Bild 22. Kärrtistelmarker på Balgö
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ängsstarr C hostiana, nattviol Platanthera bifolia (bild 51) och vildlin Linum catharticum.
I block- och hällmarkerna är det likaledes gott om en, men också slån Prunus spinosa och 

stenros Rosa canina. De vidsträckta enbuskmarkerna tycks vara ett ganska sent fenomen. Bara 
för 30 - 40 år sedan fanns inte några större enbuskage alls, vilket gamla flygfoton visar (Läns
styrelsen i Hallands län, meddelande 1991:2). I de öppna partierna finns en ganska varierad 
torrängsflora med t. ex. vårtåtel Aira praecox, luddhavre Helictotrichon pubescens, kattfot 
Antennaria dioica, styvmorsviol Viola tricolor och gul fetknopp Sedum acre (bild 33). Särskilt 
lägger man märke till hur talrik backnejlikan Dianthus deltoides är, något som kan bero på den 

Bild 23. Ängsnycklar Bild 24. Gåsört Potentilla anserina

mineralrika berggrunden (se sid 7), kanske även inverkan av underliggande skalgrus.
På sandstranden i söder finner man förutom etternässla Urtica urens, gåsört Potentilla 

anserina (bild 24), strandskräppa Rumex maritima och mållor Atriplex sp. också åtskilliga 
exemplar av bolmört Hyoscyamus niger.

Vill man se verkligt intressanta växter söker man helst upp de små gölar som finns på södra 
delen av ön. I och intill dem kan man finna sådana arter såsom kärrstjärnblomma Stellaria 
palustris, sumparv Stellaria crassifolia, strandpryl Littorella uniflora, källgräs Catabrosa 
aquatica, krypfloka Apium inundatum och rödlånke Lythrum portula. I denna miljö växer 
också Balgös verkliga prydnad, nämligen ängsnycklar Dactylorhiza incarnata (bild 23).

Balgö är exklusiv växtplats för en rad växter. Tabell 6 sammanfattar dessa arter.

Tabell 6. Växter i Lindberg, som bara hittats på Balgö.

Stenbräken Cystopteris fragilis 
Strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima
Backglim Silene nutans

Saltgräs Puccinellia retroflexa 
Ängsnycklar Dactylorchis incarnata 
Ålnate Potamogeton perfoliatus

Bolmört Hyoscyamus niger Veksäv Eleocharis mamillata
Fyrling Crassula aquatica Sandrör Ammophila arenaria
Krypfloka Apium inundatum Källgräs Catabrosa aquatica
Odört Conium maculatum Backskärvfrö Thlaspi caerulescens ssp. 

caerulescens
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Hur undersökningen genomförts

Ovanstående schematiserade karta visar Lindbergs socken. Den har delats upp i 40 rutor, 
vardera 1 km2. För att underlätta orienteringen har namn på någon större gård el. d. inom 
rutan lagts in. I de fall en bit av området fallit utanför rutan ha den fogats till närmaste ruta, 
såsom pilarna visar. Balgö har koncentrerats till en ruta. Varje ruta har besökts minst 2 
gånger, dels vår/försommar, dels hög- eller sensommar, vardera c:a en halv dag. Områden 
med en intressant flora har dock fått mer tid, andra med en fattigare flora (t.ex. de som 
domineras av jordbruk) har klarats av snabbare. Uppgifterna har samlats in under åren 
2000/2002.

I förteckningen presenteras arterna i systematisk ordning, vilket innebär att ormbunks
växterna inleder och gräsen avslutar listan.

Genomgående används de vetenskapliga namnen från ”Hallands flora” (1997); samma källa 
kan med fördel användas om man vill veta något om växternas ståndort, utbredning i Halland 
etc.

Efter växternas namn kommer en kolumn som visar hur många rutor växten hittats i, d v s 
maximalt 40 rutor, m.a.o. hur vanlig växten är i Lindberg. Sista kolumnen ger hänvisning till 
en sida (sidor), där växten beskrivs i något sammanhang.

För de som föredrar svenska namn återkommer listan ännu en gång, med de svenska 
namnen i bokstavsordning (sid 38).
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Växtlista - systematisk ordning

Siffra till vänster: antal rutor växten är funnen i. 
Fet siffra till höger: sidhänvisning.

ArtArt

Ormbunksväxter - Pteridophyta
Lycopodium annotium revlummer 8
Equisetum arvense åkerfräken 40
Equisetum fluviatile sjöfräken 17
Equisetum palustre kärrfräken 5
Equisetum pratense ängsfräken 1
Equisetum sylvaticum skogsfräken 26
Pteridium aquilinum örnbräken 15
Phegopteris connectilis hultbräken 21
Asplenium septentrionale gaffelbräken 15 7
Asplenium trichomanes svartbräken 6 7
Athyrium felix-femina majbräken 40
Gymnocarpium ekbräken 24
dryopteris 1 19
Cystopteris fragilis stenbräken 2
Matteuccia struthiopteris. strutbräken 1 9
Woodsia ilvensis hällebräken 37
Dryopteris carthusiana skogsbräken 34
Dryopteris dilatata lundbräken 4
Dryopteris expansa nordbräken 40
Dryopteris filix-mas träjon 40
Polypodium vulgare stensöta 1 14
Pilularia globulifera klotgräs

Barrträd - Gymnospermae
Abies alba silvergran 1
Picea abies gran 32
Picea glauca vitgran 3
Pinus mugo bergtall 1
Pinus sylvestris tall 30 3
Juniperus communis en 33
Taxus spec. idegran 3

Bild 25. Hällebräken vid Trillsberg, nord
väst om Trönninge samhälle.

Videväxter - Salicaceae m fl
Populus alba silverpoppel 1
Populus canescens gråpoppel 1
Populus canadensis kanadapoppel 1
Populus tremula asp 40
Salix aurita bindvide 28
Salix caprea sälg 40
Salix cinerea gråvide 26
Salix x rubens grönpil 14
(S. fragilis) (knäckepil)
Salix pentandra jolster 2
Salix purpurea rödvide 1
Salix x smithiana häckvide 4
Salix repens var. repens krypvide 25
Salix repens var. 
argentea

sandvide 1
6

Salix viminalis korgvide 12
Myrica gale pors

Bild 26. Svartbräken i berget vid 
Trönninge.

21



Bild 27. Tomtskräppa vid Himleån

Övriga hängeväxter - Betulaceae m fl

Alnus glutinosa al 40 15
Alnus incana gråal 3
Betula pendula vårtbjörk 40 3
Betula pubescens glasbjörk 32
Corylus avellana hassel 27
Fagus sylvatica bok 16 3
Quercus petraea bergek 18
Quercus robur ek 40 3
Quercus robur x petraea hybridek 8
Ulmus glabra alm 30

Nässelväxter - Urticaceae m fl
Humulus lupulus humle 9 15
Urtica urens etternässla 4 19
Urtica dioica brännässla 40 16

Slidknäväxter - Polygonaceae
Fallopia convolvulus åkerbinda 27
Fallopia dumetorum lövbinda 8
Fallopia japonica parkslide 12
Fallopia sachalinensis jätteslide 1
Persicaria amphibia vattenpilört 35
Persicaria hydropiper bitterpilört 36
Persicaria lapathifolia 
ssp. lapathifolia

strandpilört
3

Persicaria lapathifolia pilört 38
ssp. pallida

Persicaria maculosa åkerpilört 31
Persicaria minor rosenpilört 6 13
Polygonum aviculare trampört 40
Rumex acetosa ängssyra 40
Rumex acetocella bergssyra 40
Rumex crispus krusskräppa 38
Rumex longifolius gårdsskräppa 20
Rumex maritimus strandskräppa 2
Rumex obtusifolius tomtskräppa 25
Rumex thyrsiflora stor ängssyra 8

Mållor - Chenopodiaceae

Bild 28. Sandmålla vid norra hamnen i 
Trönningenäs 2002. Den är nyckfull i sitt 
uppträdande och visar sig inte varje år. 
Några exemplar växte också på Balgö 
detta år.
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Atriplex glabriuscula broskmålla 3
Atriplex laciniata sandmålla 2
Atriplex littoralis strandmålla 5
Atriplex longipes ssp. skaftmålla 1 11
longipes
Atriplex patula vägmålla 19
Atriplex prostrata spjutmålla 11 11
Beta vulgaris ssp. strandbeta 1 19
maritima
Chenopodium album svinmålla 40
Chenopodium glaucum blåmål la 9 11
Chenopodium rubrum rödmålla 1
Chenopodium suecicum svenskmålla 16



Suaeda maritima Saltört 2 11
Salsola kali Sodaört 2
Salicornia europea Glasört 2 11
Montia fontana Källört 4 11

Nejlikväxter- Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia sandnarv 13
Cerastium arvense fältarv 8
Cerastium fontanum hönsarv 40
Cerastium 
semidecandrum

vårarv 19

Cerastium tomentosum silverarv 8
Cerastium arvense x 
tomentosum

fältarv x 
silverarv

3

Dianthus deltoides backnejlika 3 19
Dianthus barbatus borstnejlika 8
Honckenya peploides saltarv 3
Lychnis viscaria tjärblomster 19
Lychnis flos-cuculi gökblomster 2
Moehringia trinervia skogsnarv 33
Sagina maritima strandnarv 2
Sagina nodosa knutnarv 2 6
Sagina procumbens krypnarv 40
Sagina subulata sylnarv 5 5
Saponaria officinalis såpnejlika 13
Scleranthus annuus ssp. 
annuus

grönknavel 22

Scleranthus annuus ssp. 
polycarpus

tuvknavel 33

Scleranthus perennis vitknavel 8
Silene dioeca rödblära 7
Silene latifolia ssp. alba vitblära 4
Silene nutans backglim 1
Silene rupestris bergglim 20 8
Silene uniflora ssp. 
uniflora

strandglim 5 5

Silene vulgaris smällglim 6
Spergula arvensis åkerspärgel 40
Spergula morisonii vårspärgel 7
Spergularia maritima 
ssp. angustata

havsnarv 6

Spergularia rubra rödnarv 32
Spergularia salina saltnarv 5 11
Stellaria alsine källarv 13
Stellaria crassifolia sumparv 2 11
Stellaria graminea grässtjärnblomma 32
Stellaria holostea buskstjärnblomma 5
Stellaria nemorum 
ssp. nemorum

nordlundarv 1

Stellaria media våtarv 40
Stellaria palustris kärrstjärnblomma 2 13

Bild 29. Bergglim finner man på nästan 
alla berghällar i Lindberg.

Bild 30. Vårspärgel är ganska vanlig på 
klipporna vid havet. Den blommar tidigt, 
men fruktställningarna sitter länge kvar.
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Ranunkelväxter - Ranunculaceae m fl

Nymphea alba vit näckros 10
Nuphar lutea gul näckros 5
Anemone hepatica blåsippa 7 7
Anemone nemorosa vitsippa 40
Anemone pulsatilla backsippa 7
Aquilegia vulgaris akleja 16
Caltha palustris kabbleka 19 13
Myosurus minimus råttsvans 8
Ranunculus acris smörblomma 40
Ranunculus auricomus majsmörblomma 26
Ranunculus bulbosus knölsmörblomma 19
Ranunculus ficaria svalört 30
Ranunculus flammula ältranunkel 32
Ranunculus lingua sjöranunkel 1 15
Ranunculus peltatus sköldmöja 9 14
Ranunculus repens revsmörblomma 40
Ranunculus reptans strandranunkel 1 13
Ranunculus sceleratus tiggarranunkel 10
Thalictrum flavum ängsruta 6
Berberis thunbergii häckberberis 10
Berberis vulgaris berberis 4 8

Bild 31. Sjöranunkel i Munkån vid
Lindhovs gård. Se även bild 16.

Vallmoväxter - Papaveraceae
Chelidonium majus skelört 4
Corydalis intermedia smånunneört 1
Fumaria officinalis jordrök 9
Papaver dubium rågvallmo 5 17
Papaver rhoeas kornvallmo 2

Korsblommiga - Brassicaceae

Bild 32. Senblommande sköldmöja i ett 
dike vid Tofta. I bakgrunden stor 
igelknopp. Augusti 2001.

Alliaria petiolata löktrav 5
Arabis suecica grustrav 2 17
Arabis glabra rockentrav 1
Arabis thaliana backtrav 28 17
Armoracia rusticana pepparrot 5
Barbarea stricta strandgyllen 9
Barbarea vulgaris var. sommargyllen 25
arcuata
Berteroa incana sandvita 3
Brassica rapa ssp. åkerkål 2
campestris
Cakile maritima marviol 2
Capsella bursa-pastoris lomme 40
Cardamine amara bäckbräsma 4
Cardamine hirsuta bergbräsma 5 6
Cardamine pratensis ängsbräsma 25
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Cochlearia danica dansk skörbjuggsört 2
Cochlearia officinalis skörbjuggsört 5 5
Crambe maritima strandkål 3
Descurainia sophia stillfrö 5
Erophila verna nagelört 40
Erysimum cheiranthoides åkerkårel 10
Hesperis matronalis hesperis 5
Lepidium densiflorum bankrassing 1
Lepidium ruderale gatkrassing 1
Lunaria annua judaspenningar 2
Raphanus raphanistrum åkerrättika 1
ssp. raphanistrum 
Rorippa palustris sumpfräne 15
Rorippa sylvestris strandfräne 1
Sinapis arvensis åkersenap 10
Sisymbrium altissimum hamnsenap 2
Sisymbrium officinale vägsenap 19
Teesdalia nudicaulis sandkrassing 27
Thlaspi arvense penningört 17
Thlaspi caerulescens backskärvfrö 1 19

Fetbladsväxter - Crassulaceae m fl
Crassula aquatica fyrling 1 19
Drosera intermedia småsileshår 2 14
Drosera rotundifolia rundsileshår 10
Sedum acre gul fetknopp 22
Sedum album vit fetknopp 2
Sedum annuum liten fetknopp 10
Sedum lydium lydisk fetknopp 2
Sedum hispanicum blek fetknopp 3
Sedum rupestre stor fetknopp 4 8
Sedum sexangulare kantig fetknopp 1
Sedum spurium kaukasiskt fetblad 13
Sedum telephium kärleksört 33
Bergenia sp. bergenia 3
Saxifraga granulata mandelblom 20
Philadelphus coronarius doftschersmin 2
Ribes alpinum måbär 5
Ribes nigrum svarta vinbär 5
Ribes rubrum röda vinbär 19
Ribes uva-crispa krusbär 28

Bild 33. Gul fetknopp. Bakom de gula 
blommorna syns en annan vanlig växt på 
torra och sandiga underlag, nämligen 
vårarv Cerastium semidecandrum.

Rosväxter - Rosaceae
Agrimonia eupatoria småborre 1 6
Alchemilla acutiloba stjärndaggkåpa 24 16
Alchemilla filicaulis späddaggkåpa 3
Alchemilla glabra glatt daggkåpa 1
Alchemilla sammetsdaggkåpa 8
glaucescens
Alchemilla monticola betesdaggkåpa 5
Alchemilla subcrenata ängsdaggkåpa 1

Bild 34. Småborre har sedan antiken an
vänts som läkemedel, bl a mot ögonsjuk
domar. Norra hamnen i Trönningenäs 
2001.
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Bild 35. Småfingerört på klippan 
vid Trillsberg.

Bild 36. Backvicker växer i ett skogs- 
bryn vid Dysik i norra delen av Lind
berg.

Amelanchier lamarckii prakthäggmispel 20 11
Amelanchier spicata häggmispel 3
Cotoneaster divaricatus spärroxbär 16 8
Cotoneaster lucidus häckoxbär 2 8
Cotoneaster scandinavicus rött oxbär 2 8
Cotoneaster niger svartoxbär 3 8
Crataegus laevigata rundhagtom 7 9
Crataegus monogyna trubbhagtorn 19
Filipendula ulmaria älggräs 38 16
Filipendula vulgaris brudbröd 11
Fragaria x ananassa jordgubbar 5
Fragaria moschata parksmultron 1
Fragaria vesca smultron 37
Geum rivale humleblomster 13
Geum urbanum nejlikrot 33
Geum rivale x urbanum humleblomster x 1

Malus domestica
nejlikrot 
apel 27

Malus sylvestris vildapel 11
Malus toringo bukettapel 1
Physocarpus opulifolius smällspirea 1
Potentilla anserina gåsört 31 5
Potentilla argentea femfingerört 33
Potentilla erecta blodrot 38 10
Potentilla fruticosa tok 1
Potentilla neumanniana småfingerört 2 8
Potentilla palustris kråkklöver 15 13
Potentilla rupestris trollsmultron 2 8
Prunus avium sötkörsbär 35
Prunus cerasus surkörsbär 2
Prunus cerasifera körsbärsplommon 1
Prunus domestica ssp. krikon 4
insititia
Prunus domestica plommon 2
ssp. domestica
Prunus laurocerasus lagerhägg 1 8
Prunus padus hägg 28
Prunus spinosa slån 40 19
Pyrus communis päron 7
Rosa canina stenros 23 19
Rosa dumalis nyponros 38
Rosa elliptica ssp. västkustros 2 8

inodora
Rosa x kamtchatica kamtjatkaros 1
Rosa rubiginosa äppelros 4
Rosa rugosa vresros 16 5
Rosa villosa ssp. mollis hartsros 24
Rosa villosa ssp. villosa plommonros 1
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Rubus allegheniensis sammetsbjörnbär 1
Rubus caesius blåhallon 3 6
Rubus sect. corylifolius krypbjörnbär 5
Rubus idaeus hallon 40
Rubus nessensis skogsbjörnbär 26
Rubus laciniatus flikbjörnbär 1
Rubus plicatus sötbjörnbär 37
Rubus saxatilis stenbär 3 6
Sorbaria sorbifolia rönnspirea 4
Sorbus aucuparia rönn 40
Sorbus intermedia oxel 36
Spiraea x macrothyrsa storspirea 1
Spiraea x billardii klasespirea 1
Spiraea x bumalda rosenspirea 1

Ärtväxter - Fabaceae
Anthyllis vulneraria getväppling 19
Astragalus glycyphyllos sötvedel 5 8
Caragana arborescens häckkaragan 3
Cytisus scoparius harris 5
Laburnum alpinum gullregn 2
Laburnum anagyroides sydgullregn 1
Laburnum x watereri hybridgullregn 1
Lathyrus linifolius gökärt 28
Lathyrus niger vippärt 1 7
Lathyrus pratensis gulvial 34
Lathyrus sylvestris backvial 1
Lotus corniculatus käringtand 36
Lotus tenuis smal käringtand 2 11
Lupinus polyphyllus blomsterlupin 28 16
Medicago lupulina humlelusern 7
Medicago sativa blålusern 1
Melilotus albus vit sötväppling 8
Ononis spinosa ssp. arvensis Stallört 2 6
Trifolium arvense harklöver 24
Trifolium campestre jordklöver 16
Trifolium dubium trådklöver 26
Trifolium fragiferum smultronklöver 3
Trifolium hybridum alsikeklöver 34
Trifolium medium skogsklöver 16 13
Trifolium pratense rödklöver 38
Trifolium repens vitklöver 40
Vicia cassubica backvicker 1 9
Vicia cracca kråkvicker 40
Vicia hirsuta duvvicker 21
Vicia lathyroides vårvicker 4
Vicia sativa ssp. nigra sommarvicker 10
Vicia sativa ssp. sativa fodervicker 1
Vicia sepium häckvicker 11
Vicia tetrasperma sparvvicker 7

Bild 37. Getväppling. Den förväxlas ofta 
med käringtand; den senare har dock 
större och glesare blommor (se bild 39). 
Getväppling växer på torr och glesbeväxt 
mark.

Bild 38. Alsikeklöver. Det var Carl von 
Linné som upptäckte denna klöverart vid 
Alsike i Uppland. Eftersom den i fråga om 
färg låg mellan röd- och vitklöver, fick den 
artepitetet Trifolium hybridum.
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Bild 39. Blodnäva tillsammans med 
käringtand Lotus corniculatus.

Näveväxter - Geraniaceae m fl
Oxalis acetosella harsyra 36
Oxalis fontana klöveroxalis 5
Erodium cicutarium skatnäva 28
Geranium columbinum duvnäva 1
Geranium dissectum fliknäva 7
Geranium molle mjuknäva 11
Geranium pusillum sparvnäva 22
Geranium robertianum stinknäva 31
Geranium sanguineum blodnäva 7
Linum catharticum vildlin 2 6,19
Linum usitatissimum lin 1
Radiola linoides dvärglin 2
Euphorbia cyparissias vårtörel 2
Euphorbia helioscopia revormstörel 21
Euphorbia peplus rävtörel 7
Polygala vulgaris jungfrulin 15 6
Acer campestre naverlönn 1
Acer platanoides lönn 33
Acer pseudoplatanus tysklönn 7
Aesculus hippocastanum hästkastanj 6
Impatiens glandulifera jättebalsamin 9
Impatiens noli-tangere springkorn 4 75
Impatiens parviflora blekbalsamin 17
Ilex aquifolium järnek 1 8
Buxus sempervirens buxbom 2
Frangula alnus brakved 31
Parthenocissus inserta vildvin 2
Tilia cordata lind 5
Malva moschata myskmalva 14
Malva neglecta skär kattost 2
Hypericum maculatum fyrkantig 

johannesört
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Hypericum perforatum äkta johannesört 38

Violer - Violaceae m fl
Viola arvensis åkerviol 30
Viola canina ssp. canina ängsviol 20
Viola odorata luktviol 7
Viola palustris kärrviol 20
Viola riviniana skogsviol 23
Viola canina ssp. canina ängsviol x 1
x riviniana skogsviol
Viola tricolor styvmorsviol 34
Viola x wittrockiana pensé 1
Lythrum portula rödlånke 4
Lythrum salicaria fackelblomster 18 16

Bild 40. Blekbalsamin är en växt som spritt 
sig våldsamt under senaste decennierna. 
Den härstammar från Asien.
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Dunörtsväxter - Onagraceae m.fl.
Epilobium adenocaulon amerik. dunört 37
Epilobium angustifolium mjölkört 40 16
Epilobium ciliatum vit dunört 2
Epilobium glandulosum alaskadunört 1
Epilobium hirsutum rosendunört 11
Epilobium lamyi grådunört 1
Epilobium montanum bergdunört 33
Epilobium obscurum mörk dunört 5
Epilobium palustre kärrdunört 18 10
Epilobium tetragonum kantdunört 4
Oenothera biennis nattljus 11 17
Oenothera glazioviana jättenattljus 1
Myriophyllum alterniflorum hårslinga 1 13
Hippurus vulgaris hästsvans 5 13
Cornus alba ssp. stolonifera videkornell 1
Cornus suecica hönsbär 4
Hedera helix murgröna 8 7

Flockblomstriga - Apiaceae
Aegopodium podagraria kirskål 35
Aethusa cynapium vildpersilja 10
Angelica sylvestris strätta 29
Angelica archangelica ssp. 
littoralis

strandkvanne 6 5

Anthriscus sylvestris hundloka 40 16
Apium inundatum krypfloka 1 19
Berula erecta bäckmärke 1 15
Carum carvi kummin 13
Cicuta virosa sprängört 2 13
Conium maculatum odört 1 19
Daucus carota morot 1 17
Heracleum sphondylium 
ssp. Sphondylium

vit björnfloka 3

Heracleum sphondylium 
ssp. Sibiricum

sibirisk 
björnfloka

5

Heracleum mantegazzianum jätteloka 1
Hydrocotyle vulgaris spikblad 5
Ligusticum scothicum strandloka 2
Oenanthe aquatica vattenstäkra 1
Pastinaca sativa ssp. sativa palsternacka 1 17
Pimpinella saxifraga bockrot 26
Peucedanum palustre kärrsilja 21
Selinum carvifolia krussilja 5

Ljungväxter - Ericaceae
Calluna vulgaris ljung 33 10
Empetrum nigrum kråkbär 11 10
Erica tetralix klockljung 15 10
Vaccinium myrtillus blåbär 34 10
Vaccinium oxycoccus tranbär 5
Vaccinium uliginosum odon 23 10
Vaccinium vitis-idaea lingon 22 10
Pyrola minor klotpyrola 1
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Bild 41. Stinknäva saknas knappt i någon 
skog eller lund i Lindberg. Genom sin 
speciella doft är den lätt att bestämma.

Bild 42. Bockrot och gulmåra på strand
ängen vid Näsboudd, Trönningenäs.



Bild 43. Åkermadd i åkerkant vid Krunor. 
Åkermadden är ett rödlistat ogräs och ovan
lig, men på denna plats har den funnits i minst 
20 år.

Viveväxter - Primulaceae m fl
Anagallis arvensis rödmire 2
Anagallis minima knutört 3 16
Glaux maritima strandkrypa 5 5
Hottonia palustris vattenblink 2
Lysimachia nummularia penningblad 1
Lysimachia punctata praktlysing 1
Lysimachia thyrsiflora topplösa 8
Lysimachia vulgaris strandlysing 37 16
Primula veris gullviva 3
Trientalis europea skogsstjärna 27
Armeria maritima trift 13 5
Fraxinus excelsior ask 36
Ligustrum vulgare liguster 2
Syringa vulgaris syren 17
Centaurium littorale kustarun 1 11
Centaurium pulchellum dvärgarun 5 11
Gentiana pneumonanthe klockgentiana 3 11
Menyanthes trifoliata vattenklöver 12 13
Vinca minor vintergröna 14

Mårväxter - Rubiaceae m fl

Bild 44. På Balgö växer gulmåran direkt i 
sanden.

Galium album stormåra 29
Galium album x verum hybridmåra 1
Galium aparine snärjmåra 34
Galium boreale vitmåra 20
Galium palustre vattenmåra 30 13
Galium saxatile stenmåra 15
Galium uliginosum sumpmåra 2 10
Galium verum gulmåra 34
Sherardia arvensis åkermadd 2 12
Calystegia sepium ssp. snårvinda 20
sepium
Calystegia sepium ssp. skär snårvinda 2
spectabilis
Convolvulus arvensis åkervinda 7

Strävbladiga - Boraginaceae m.fl.
Anchusa arvensis fårtunga 29
Anchusa officinalis oxtunga 1
Echium vulgare blåeld 8 17
Myosotis arvensis åkerförgätmigej 30
Myosotis discolor brokförgätmigej 27
Myosotis laxa ssp sumpförgätmigej 23
caespitosa
Myosotis ramosissima backförgätmigej 17
Myosotis scorpioides äkta förgätmigej 5
Myosotis stricta vårförgätmigej 8
Myosotis sylvatica skogsförgätmigej 12
Pulmonaria sp. lungört 1
Symphytum x uplandicum uppländsk vallört 8
Callitriche hamulata klolånke 6
Callitriche palustris smålånke 1
Callitriche stagnalis dikeslånke 17
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Kransblommiga - Lamiaceae m fl
Ajuga pyramidalis blåsuga 13
Galeopsis bifida toppdån 31
Galeopsis ladanum mjukdån 3
Galeopsis tetrahit pipdån 35
Glechoma hederacea jordreva 36
Hyssopus officinalis isop 1
Lamiastrum galeobdolon praktgulplister 1
ssp. argentatum
Lamium album vitplister 4
Lamium amplexicaule mjukplister 3
Lamium hybridum flikplister 20
Lamium purpureum rödplister 22
Lycopus europaeus strandklo 24 13
Mentha arvensis åkermynta 29 10
Mentha x verticillata kransmynta 7
Origanum vulgare kungsmynta 1
Prunella vulgaris brunört 33
Satureja vulgaris bergmynta 4 16
Scutellaria galericulata frossört 17
Stachys arvensis åkersyska 4 12
Stachys palustris knölsyska 29
Stachys sylvatica stinksyska 2 9
Thymus serpyllum backtimjan 18
Hyoscyamus niger bolmört 1 19
Solanum dulcamara besksöta 28 15
Solanum nigrum nattskatta 6

Bild 45. Blåsuga på bränd mark vid 
Stenkullen.

Lejongapsväxter - Scrophulariaceae
Chaenorrhinum minus småsporre 5 17
Cymbalaria muralis murreva 1
Digitalis purpurea fingerborgsblomma 22
Euphrasia nemorosa grå ögontröst 5
Linaria vulgaris gulsporre 33
Linaria repens strimsporre 9 17
Melampyrum nemorosum natt och dag 1
Melampyrum pratense ängskovall 18
Odontites vernus åkerrödtoppa 3
Odontites vulgaris rödtoppa 2
Parentucellia viscosa gulhö 1 16
Pedicularis sylvatica granspira 5
Rhinanthus minor ängsskallra 10
Scrophularia nodosa flenört 30
Verbascum nigrum mörkt kungsljus 24
Verbascum speciosum praktkungsljus 3
Verbascum thapsus kungsljus 9
Veronica agrestis åkerveronika 7
Veronica arvensis fältveronika 34
Veronica beccabunga bäckveronika 6
Veronica chamaedrys te-veronika 34
Veronica officinalis ärenpris 38
Veronica persica trädgårdsveronika 6
Veronica scutellata dyveronika 8
Veronica serpyllifolia majveronika 30

Bild 46. Granspiran är mycket talrik på 
strandängen nedanför Gamla Varberg. 
Annars är den ovanlig och betecknas av 
ArtDatabanken som ”hänsynskrävande ”. 
Utbredningsområdet är Sydvästsverige.
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Bild 47. Natt och dag heter denna 
lejongapsväxt. Den är relativt ovanlig i 
Halland, men där den slagit till kan den 
inta en stor yta. Norra Näs 2001.

Pinguicula vulgaris tätört 1 10
Utricularia australis sydbläddra 2 13
Utricularia intermedia dybläddra 1 14
Utricularia minor dvärgbläddra 1
Littorella uniflora strandpryl 2 13

Plantaginaceae - grobladsväxter m.fl.
Plantago coronopus strandkämpar 4
Plantago lanceolata svartkämpar 40
Plantago major ssp. major groblad 40
Plantago major ssp. 
winteri

ängsgroblad 2

Plantago major ssp. åkergroblad 1
intermedia
Plantago maritima gulkämpar 26 16
Lonicera periclymenum vildkaprifol 32 15
Sambucus nigra fläder 18
Sambucus racemosa druvfläder 22
Symphoricarpus albus snöbär 25
Viburnum opulus olvon 24
Adoxa moschatellina desmeknopp 1
Valeriana sambucifolia flädervänderot 9
Valerianella locusta vårklynne 3 6

Dipsacaceae - väddväxter m.fl

Bild 48. Åkerkulla vid en åkerkant i 
Bösarp 2001. Åkerkulla liknar balders- 
brå, men bladen är annorlunda.
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Dipsacus fullonum kardvädd 1
Knautia arvensis åkervädd 27
Succisa pratensis ängsvädd 23

Campanulaceae - klockväxter
Campanula persicifolia stor blåklocka 8 8
Campanula rapunculoides knölklocka 12
Campanula rotundifolia blåklocka 40
Jasione montana blåmunkar 32 17
Lobelia dortmanna notblomster 1 13

Korgblommiga - Asteraceae
Achillea millefolium rölleka 40
Achillea ptarmica nysört 35
Antennaria dioeca kattfot 6
Anthemis arvensis åkerkulla 9
Arctium minus kardborre 9
Arctium tomentosum ullig kardborre 5 15
Amica montana slåttergubbe 3
Artemisia absinthimum malört 2
Artemisia campestris fältmalört 4
Artemisia maritima ssp. strandmalört 6 5
maritima
Artemisia vulgaris gråbo 40 16
Aster novi-belgii höstaster 1
Aster tripolium strandaster 6 5
Bellis perennis tusensköna 3
Bidens cernua nickskära 2 13
Bidens tripartita brunskära 29
Centaurea cyanus blåklint 8 12



Erythrosperma

Centaurea jacea rödklint 21
Centaurea montana bergklint 1
Centaurea scabiosa väddklint 2
Cirscium arvense åkertistel 40
Cirsium helenoides borsttistel 1
Cirsium palustre kärrtistel 30 18
Cirsium vulgare vägtistel 33
Conyza canadensis kanadabinka 11 17
Crepis paludosa kärrfibbla 1 15
Crepis tectorum klofibbla 22
Doronicum orientale gemsrot 1
Erigeron acer gråbinka 3
Galinsoga parviflora gängel 9

Galinsoga quadriradiata hårgängel 15
Gnaphalium sylvaticum skogsnoppa 16
Gnaphalium uliginosum sumpnoppa 36
Helianthus annuus solros 1
Hieracium aurantiacum rödfibbla 2
Hieracium lactucella revfibbla 6 10
Hieracium peleterianum mattfibbla 3
Hieracium pilosella gråfibbla 38
Hieracium umbellatum flockfibbla 40 16
Hieracium sect Oreadea klippfibblor 5 8
Hieracium sect. Tridentata styvfibblor 11
Hieracium sect. Vulgata. skogsfibblor 2 9
subsect. Silvaticiformia 
Hieracium sect. Vulgata. hagfibblor 25
subsect. Vulgatiformia 
Hypochoeris glabra åkerfibbla 5 12
Hypochoeris radicata rotfibbla 5
Lapsana communis harkål 33
Leontodon autumnalis höstfibbla 40
Leucanthemum vulgare prästkrage 16
Logfia minima spenslig ullört 1
Matricaria matricarioides gatkamomill 40
Matricaria perforata baldersbrå 40
Matricaria recutita kamomill 20
Mycelis muralis skogssallat 26
Petasites hybridus pestskråp 4
Scorzonera humilis svinrot 14
Senecio jacobaea stånds 1
Senecio sylvaticus bergkorsört 34
Senecio vernalis vårkorsört 3
Senecio viscosus klibbkorsört 27
Senecio vulgaris korsört 30
Solidago canadensis kanadensiskt 7

Solidago gigantea
gullris 
höstgullris 8

Solidago virgaurea gullris 34 16
Sonchus arvensis åkermolke 29
Sonchus asper svinmolke 28
Sonchus oleraceus kålmolke 18
Tanacetum parthenium mattram 1
Tanacetum vulgare renfana 35 16
Taraxacum sect. sandmaskrosor 7

Bild 49. Nickskära i Bönarpesjön. 
Frukterna är försedda med hullingar, det 
är de som brukar fastna i kläderna, när 
man går i fuktiga marker.

Bild 50. Vårkorsört växer ganska rikligt i 
en sandig åker strax öster om Bruces 
plantskola vid Stenkullen (2002). I övrigt 
är den sällsynt i Lindberg.
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Bild 51. Nattviol. Nattviolen är en starkt
hotad art nu när landskapet växer igen.

Bild 52. Bredkaveldun. Högst upp sitter 
resterna av hanblommorna. Den bruna 
kolven är honblommor, som mognat till 
frukter, de kan bli över 100.000 i antal. 
Kolven spricker upp vid mognaden och de 
små frukterna seglar iväg med hjälp av 
långa hår.

Taraxacum sect. Obliqua dvärgmaskrosor 1
Taraxacum sect. ogräsmaskrosor 40
Ruderalia
Tragopogon pratensis ängshaverrot 11
Tripleurospermum kustbaldersbrå 5
maritimum
Tripleurospermum baldersbrå 40
perforatum
Tussilago farfara hästhov 27

Liljeväxter - Liliaceae m fl
Allium oleraceum backlök 15
Allium vineale sandlök 2
Allium schoenoprasum gräslök 1
Paris quadrifolia ormbär 3 9
Convallaria majalis liljekonvalj 30
Maianthemum bifolium ekorrbär 30
Polygonatum multiflorum storrams 23
Polygonatum odoratum getrams 6
Hemerocallis sp. dagliljor 4
Chionodoxa sp. vårstjärna 7
Asparagus officinalis sparris 3 6
Ornithogalum umbellatum morgonstjärna 4
Muscari botryoides pärlhyacint 2
Scilla siberica rysk blåstjärna 8
Galanthus nivalis snödroppe 5
Narcissus poëticus pingstlilja 2
Narcissus påsklilja 16
pseudonarcissus
Narthecium ossifragum myrlilja 1 14
Tulipa x gesneriana tulpan 1
Lilium martagon krollilja 2
Gagea lutea vårlök 8
Crocus vernus vårkrokus 2
Iris pseudacorus svärdslilja 16

Orkidéer - Orchidaceae m fl
Dactylorhiza incarnata ängsnycklar 1 19
Dactylorhiza maculata jungfru Marie 4 11

Platanthera bifolia
nycklar 
nattviol 4 11

Araceae - Kallaväxter m fl
Acorus calamus kalmus 3
Lemna minor andmat 17
Lemna trisulca korsandmat 3
Zostera marina bandtång 4
Sparganium emersum igelknopp 7
Sparganium erectum stor igelknopp 18
Sparganium natans dvärgigelknopp 6

Typhaceae - Kaveldunsväxter
Typha angustifolia smalkaveldun 1 13
Typha latifolia bredkaveldun 15
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Alismataceae — svaltingväxter m.fl.
Alisma plantago-aquatica svalting 24 13
Butomus umbellatus blomvass 1 15
Elodea canadensis vattenpest 2 15

Juncaginaceae - sältingväxter
Triglochin maritimum havssälting 5 5
Triglochin palustre kärrsälting 6 10

Potamogetonaceae - nateväxter
Potamogeton alpinus rostnate 1 15
Potamogeton berchtoldii gropnate 4
Potamogeton crispus krusnate 2 15
Potamogeton natans gäddnate 16 15
Potamogeton pectinatus borstnate 2 11
Potamogeton perfoliatus ålnate 1 19
Potamogeton 
polygonifolius

bäcknate 4 14

Ruppia maritima hårnating 1 6

Tågväxter - Juncaceae
Juncus articulatus ryltåg 28
Juncus bufonius vägtåg 40
Juncus bulbosus löktåg 19
Juncus compressus stubbtåg 2
Juncus conglomeratus knapptåg 40
Juncus effusus veketåg 40
Juncus filiformis trådtåg 10
Juncus gerardii salttåg 7 5
Juncus minutulus pysslingtåg 4
Juncus ranarius grodtåg 1
Juncus squarrosus borsttåg 11
Juncus tenuis syltåg 5 6
Luzula campestris knippfryle 37
Luzula congesta hedfryle 2 10
Luzula multiflora ängsfryle 25
Luzula pilosa vårfryle 22

Säv, starr, m fl - Cyperaceae
Bolboschoenus maritimus havssäv 6
Carex acuta vasstarr 5
Carex arenaria sandstarr 5
Carex canescens gråstarr 14
Carex caryophyllea vårstarr 6
Carex cespitosa tuvstarr 1
Carex demissa grönstarr 18
Carex digitata vispstarr 2 9
Carex dioica nålstarr 1 10
Carex disticha plattstarr 7
Carex echinata stjärnstarr 17
Carex elongata rankstarr 1
Carex ericetorum backstarr 1
Carex flacca slankstarr 1 19
Carex hirta grusstarr 24

Bild 53. Veketåg i dike vid Tångaberg.

Bild 54. Vårstarr, Trönningenäs 2001. Det 
gula högst upp på hanaxen är ståndare. De 
visar sig en kort tid under tidig vår. Honaxens 
pistiller är vita. När betet på många håll upp
hör, blir vårstarren allt sällsyntare, den är 
beroende av en kortsnaggad vegetation.
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Bild 55. Slankstarr, med sina karakteris
tiska hängande honax, är mycket sällsynt i 
mellersta Halland. En lokal är vid Berget, 
nordväst om Trönninge.

Bild 56. Flytsäv i Fågeldammen. Flytsäv 
är en atlantisk art och har sin utbredning 
i sydvästra Sverige.
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Carex hostiana ängsstarr 2 6,10
Carex leporina harstarr 36
Carex magellanica sumpstarr 1 14
Carex montana lundstarr 3 8
Carex limosa dystarr 1 14
Carex nigra var. nigra hundstarr 25
Carex nigra var. recta tuvad hundstarr 3
Carex pallescens blekstarr 12
Carex panicea hirsstarr 20
Carex paniculata vippstarr 1 15
Carex pilulifera pillerstarr 23 10
Carex pulicaris loppstarr 3 10
Carex rostrata flaskstarr 15 14
Carex spicata piggstarr 10 6
Carex vesicaria blåsstarr 3
Carex viridula var. ärtstarr 3 10
viridula
Eleocharis acicularis nålsäv 1 13
Eleocharis mamillata veksäv 1
Eleocharis palustris knappsäv 10
Eleocharis parvula dvärgsäv 1
Eleocharis quinqueflora tagelsäv 1 10
Eleocharis uniglumis agnsäv 5
Eleogiton fluitans flytsäv 1 14
Eriophorum angustifolium ängsull 13
Eriophorum vaginatum tuvull 8
Rhynchospora alba vitag 2 14
Schoenoplectus lacustris säv 4
Schoenoplectus blåsäv 5
tabernaemontani
Scirpus sylvaticus skogssäv 8

Gräs - Poaceae
Agrostis canina brunven 13
Agrostis capillaris rödven 40
Agrostis gigantea storven 35
Agrostis stolonifera krypven 20
Agrostis vinealis bergven 26 10
Aira praecox vårtåtel 15
Alopecurus geniculatus kärrkavle 40
Alopecurus pratensis ängskavle 12
Ammophila arenaria sandrör 1
Anthoxanthum odoratum vårbrodd 40
Apera spica-venti åkerkösa 2 12
Arrhenatherum elatius knylhavre 33 16
Avena fatua flyghavre 2 12
Briza media darrgräs 6
Bromus hordeaceus ssp. hord. luddlosta 32
Bromus hord. ssp. thominei strandlosta 9
Bromus inermis foderlosta 5
Calamagrostis arundinacea piprör 6 9
Calamagrostis canescens grenrör 6
Calamagrostis epigejos bergrör 25 16
Catabrosa aquatica källgräs 1 19



Cynosurus cristatus kamäxing 4
Dactylus glomerata hundäxing 40
Danthonia decumbens knägräs 24
Dechampsia caespitosa tuvtåtel 38
Dechampsia flexuosa kruståtel 37
Digitaria ischaemum fingerhirs 2 12
Echinochloa crus-galli hönshirs 8 12
Elymus caninus lundelm 1
Elytrigia repens kvickrot 40 5
Festuca brevipila hårdsvingel 9
Festuca ovina fårsvingel 30
Festuca pratensis ängssvingel 27
Festuca rubra rödsvingel 40 5
Glyceria declinata blågrönt 5

Glyceria fluitans
mannagräs 
mannagräs 28

Glyceria grandis kvarngröe 1 17
Glyceria maxima jättegröe 4
Helictotrichon pratense ängshavre 9
Helictotrichon luddhavre 5
pubescens
Holcus lanatus luddtåtel 37
Holcus mollis lentåtel 15
Leymus arenarius strandråg 7
Lolium perenne engelskt rajgräs 29
Lolium multiflorum italienskt rajgräs 1
Melica nutans bergslok 8 9
Melica uniflora lundslok 1 9
Milium effusum hässlebrodd 1
Molinia caerulea blåtåtel 24
Nardus stricta stagg 22
Phalaris arundinacea rörflen 36
Phalaris arundinacea f. randgräs 1
picta
Phleum pratense ssp. vildtimotej 1
bertolonii
Phleum pratense ssp. timotej 34
pratense
Phragmites australis vass 35 12
Poa annua vitgröe 40
Poa compressa berggröe 13
Poa nemoralis lundgröe 34
Poa palustris sengröe 30
Poa pratensis ssp irrigata smågröe 25
Poa pratensis ssp. ängsgröe 36
pratensis
Poa trivialis kärrgröe 29
Puccinellia maritima revigt saltgräs 6 5
Puccinellia retroflexa saltgräs 1 19
Setaria viridis grön kavelhirs 4 12

Bild 57. Hönshirsen har helt tagit över 
en kornåker i Bläshammar. (2002).

Bild 58. Vildtimotej på gärdesväg vid Lind
hov (2002). Vildtimotej har smalare och 
kortare ax än den vanliga odlade timotejen. 
På bilden syns de vita ståndarna tydligt.
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Artförteckning: svenska namn
Fin stil: antal rutor som växten hittats i (maximalt 40 rutor).
Fet stil: sidhänvisning.

Akleja Aquilegia vulgaris 16 Blomvass Butomus umbellatus 1 75
Agnsäv Eleocharis uniglumis 5 Blågrönt Glyceria declinata 5
Al Alnus glutinosa 40 mannagräs
Alm Ulmus glabra 30 Blåhallon Rubus caesius 3 6
Alsikeklöver Trifolium hybridum 34 Blåklint Centaurea cyanus 8 12
Andmat Lemna minor 17 Blåklocka Campanula rotundifolia 40
Apel Malus domestica 27 Blålusern Medicago sativa 1
Asp Populus tremula 40 Blåmunkar Jasione montana 32 17
Backglim Silene nutans 1 Blåmålla Chenopodium glaucum 9 11
Backlök Allium oleraceum 15 Blåsippa Anemone hepatica 7 7
Backnejlika Dianthus deltoides 3 19 Blåsstarr Carex vesicaria 3
Backsippa Anemone pulsatilla 7 Blåsuga Ajuga pyramidalis 13
Backskärvfrö Thlaspi caerulescens 1 Blåsäv Schoenoplectus 5
Backstarr Carex ericetorum 1 tabernaemontani
Backtimjan Thymus serpyllum 18 Blåtåtel Molinia caerulea 24
Backtrav Arabis thaliana 28 Bok Fagus sylvatica 16 3
Backvial
Backvicker
Baldersbrå

Lathyrus sylvestris 
Vicia cassubica 
Tripleurospermum 

perforatum
Zostera marina 
Lepidium densiflorum

1
1
40

9 Bolmört 
Borstnate 
Borstnejlika

Hyoscyamus niger 
Potamogeton pectinatus 
Dianthus barbatus

1
2
8

19
11

Bandtång
Bankrassing

4 Borsttistel Circium helenoides 14
1 Borsttåg Juncus squarrosus 11

Berberis Berberis vulgaris 4 8 Brakved Frangula alnus 31
Bergbräsma Cardamine hirsuta 5 Bredkaveldun Typha latifolia 15
Bergek Quercus petrea 18 Broskmålla Atriplex glabriuscula 3
Bergenia Bergenia sp. 3 Brudbröd Filipendula vulgaris 11
Bergglim Silene rupestris 20 8 Brunskära Bidens tripartita 29
Berggröe Poa compressa 13 Brunven Agrostis canina 13
Bergklint Centaurea montana 1 Brunört Prunella vulgaris 33
Bergkorsört Senecio sylvaticus 34 Brännässla Urtica dioica 40 16
Bergmynta Satureja vulgaris 4 16 Bukettapel Malus toringo 1
Bergrör Calamagrostis epigejos 25 Buskstjärn- Stellaria holostea 5
Bergslok Melica nutans 8 9 blomma
Bergssyra 
Bergtall 
Bergven

Rumex acetosella 
Pinus mugo 
Agrostis vinealis

40
1
26 10

Buxbom
Bäckbräsma

Buxus sempervirens 
Cardamine amara

2
4

Besksöta Solanum dulcamara 28 Bäcknate Potamogeton 4

Betesdaggkåpa Alchemilla monticola 5
Bäckveronika

polygonifolius
Bindvide Salix aurita 28 Veronica beccabunga 6

14Bitterpilört Persicaria hydropiper 36 Dag och natt Melampyrum nemorosum 1
Blek fetknopp 
Blekbalsamin

Sedum hispanicum
Impatiens parviflora

3
17

Dagliljor 
Dansk

Hemerocallis sp.
Cochlearia danica

4
2

Blekstarr Carex pallescens 12 skörbjuggsört
Briza mediaBlodnäva Geranium sanguineum 7 Darrgräs 6

Blodrot Potentilla erecta 38 Desmeknopp Adoxa moschatellina 1
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus 28 16 Dikeslånke Callitriche stagnalis 17
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Doftschersmin Philadelphus coronarius 2
Druvfläder Sambucus racemosa 22
Duvnäva Geranium columbinum 1
Duvvicker Vicia hirsuta 21
Dvärgbläddra Utricularia minor 1
Dvärgigelknopp Sparganium natans 6
Dvärglin Radiola linoides 2
Dvärg Taraxacum sect. 1
maskrosor 
Dvärgsäv

Obliqua
Eleocharis parvula 1

Dybläddra Utricularia intermedia 1 14
Dystarr Carex limosa 1 14
Dyveronika Dyveronika 8
Ek Quercus robur 40 3
Ekbräken Gymnocarpium dryopteris 24
Ekorrbär Maianthemum bifolium 30
En Juniperus communis 33 18
Engelskt rajgräs Lolium perenne 29
Etternässla Urtica urens 4 19
Femfingerört Potentilla argentea 33
Fingerborgsblomma Digitalis purpurea 22
Fingerhirs Digitaria ischaemum 2 12
Flaskstarr Carex rostrata 15 14
Flenört Scrophularia nodosa 30
Flikbjörnbär Rubus laciniatus 1
Fliknäva Geranium dissectum 7
Flikplister Lamium hybridum 20
Flockfibbla Hieracium umbellatum 40 16
Flyghavre Avena fatua 2 12
Flytsäv Eleogiton fluitans 1 14
Fläder Sambucus nigra 18
Flädervänderot Valeriana sambucifolia 9
Foderlosta Bromus inermis 5
Fodervicker Vicia sativa 1 8
Frossört Scutellaria galericulata 17
Fyrkantig Hypericum maculatum 31
johannesört 

Fyrling Crassula aquatica 1 19
Fårsvingel Festuca ovina 30
Fältarv Cerastium arvense 8
Fältarv x Cerastium arvense x 3
silverarv

Fältmalört
tomentosum

Artemisia campestris 4
Fältveronika Veronica arvensis 34
Gaffelbräken Asplenium 1 7

septentrionale
Gatkamomill Matricaria matricarioides

5
40

Gatkrassing Lepidium ruderale 1
Gemsrot Doronicum orientale 1
Getrams Polygonatum odoratum 6
Getväppling Anthyllis vulneraria 19
Glasbjörk Betula pubescens 32
Glatt daggkåpa Alchemilla glabra 1
Gran Picea abies 32
Granspira Pedicularis sylvatica 5 31

Grenrör Calamagrostis canescens 6
Groblad Plantago major ssp. 

major
40

Grodtåg Juncus ranarius 1
Gropnate Potamogeton berchtoldii 4
Grusstarr Carex hirta 24
Grustrav Arabis suecica 2 17
Grå ögontröst Euphrasia nemorosa 5
Gråal Alnus incana 3
Gråbinka Erigeron acer 3
Gråbo Artemisia vulgaris 40 16
Gråfibbla Hieracium pilosella 38
Gråpoppel Populus canescens 1
Gråstarr Carex canescens 14
Gråvide Salix cinerea 26
Gräslök Allium schoenoprasum 1
Grässtjärnblomma Stellaria graminea 32
Grön kavelhirs Setaria viridis 4 12
Grönknavel Scleranthus annuus 22
Grönpil 
(knäckepil)

Salix x rubens 
(S. fragilis)

14

Grönstarr Carex demissa 18
Gul fetknopp Sedum acre 22
Gul näckros Nuphar lutea 5
Gulhö Parentucellia viscosa 1 16
Gulkämpar Plantago maritima 26 16
Gullregn Laburnum alpinum 2
Gullris Solidago virgaurea 34 16
Gulsporre Linaria vulgaris 33
Gulvial Lathyrus pratensis 34
Gårdsskräppa Rumex longifolius 20
Gåsört Potentilla anserina 31 5
Gäddnate Potamogeton natans 16 15
Gängel Galinsoga parviflora 9
Gökärt Lathyrus linifolius 28
Hagfibblor Hieracium sect. Vulgata. 

subsect. Vulgatiformia
25

Hallon Rubus idaeus 40
Hamnsenap Sisymbrium altissimum 2
Harklöver Trifolium arvense 24
Harkål Lapsana communis 33
Harris Cytisus scoparius 5
Harstarr Carex leporina 36
Harsyra Oxalis acetosella 36
Hartsros Rosa villosa ssp. mollis 24
Hassel Corylus avellana 27
Havsnarv Spergularia maritima 6
Havssälting Triglochin maritimum 5 5
Havssäv Bolboschoenus 

maritimus
6

Hedfryle Luzula congesta 2 10
Hesperis Hesperis matronalis 5
Hirsstarr Carex panicea 20
Hultbräken Phegopteris connectilis 21
Humle Humulus lupulus 9 15
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Humleblomster Geum rivale 13
Humleblomster 
x nejlikrot

Geum rivale x urbanum 1

Humlelusern Medicago lupulina 7
Hundstarr Carex nigra var. nigra 25
Hundäxing Dactylis glomerata 40
Hybridek Quercus robur x petraea 8
Hybridgullregn Laburnum x watereri 1
Hårdsvingel Festuca brevipila 9
Hårgängel Galinsoga quadriradiata 15
Hårnating Ruppia maritima 1 6
Häckberberis Berberis thunbergii 10
Häckkaragan Caragana arborescens 3
Häckoxbär Cotoneaster lucidus 2
Häckvicker Vicia sepium 11
Häckvide Salix x smithiana 4
Hägg Prunus padus 28
Häggmispel Amelanchier spicata 3
Hällebräken Woodsia ilvensis 1 9
Hässlebrodd Milium effusum 1
Hästhov Tussilago farfara 27
Hästkastanj Aesculus hippocastanum 6
Hönsarv Cerastium fontanum 40
Hönshirs Echinochloa crus-galli 8 12
Höstaster Aster novi-belgii 1
Höstfibbla Leontodon autumnalis 40
Höstgul Iris Solidago gigantea 8
Idegran Taxus sp. 3
Igelknopp Sparganium emersum 7
Isop Hyssopus officinalis 1
Italienskt rajgräs Lolium multiflorum 1
Jolster Salix pentandra 2
Jordgubbar Fragaria ananassa 5
Jordklöver Trifolium campestre 16
Jordreva Glechoma hederacea 36
Jordrök Fumaria officinalis 9
Judaspenningar Lunaria annua 2
Jungfru Marie 
nycklar

Dactylorhiza maculata 4 11

Jungfrulin Polygala vulgaris 15 6
Järnek Ilex aquifolium 1 8
Jättebalsamin Impatiens glandulifera 9
Jättegröe Glyceria maxima 4
Jätteslide Fallopia sachalinensis 1
Kabbleka Caltha palustris 19
Kalmus Acorus calamus 3
Kamomill Matricaria recutita 20
Kamtjatkaros Rosa kamtchatica 1
Kamäxing Cynosurus cristatus 4
Kanadabinka Conyza canadensis 11 17
Kanadapoppel Populus x serotina 1
Kanadensiskt 

gullris
Solidago canadensis 7

Kantig fetknopp Sedum sexangulare 
Kaprifol: se vildkaprifol

1

Kardborre Arctium minus 9
Kardvädd Dipsacus fullonum 1
Kattfot Antennaria dioeca 6 19
Kaukasiskt fetblad Sedum spurium 13
Klasespirea Spiraea x billardii 1
Klibbkorsört Senecio viscosus 27
Klippfibblor Hieracium sect 

Oreadea
5 8

Klofibbla Crepis tectorum 22
Klolånke Callitriche hamulata 6
Klotgräs Pilularia globulifera 1 14
Klöveroxalis Oxalis fontana 5
Knappsäv Eleocharis palustris 10
Knapptåg Juncus conglomeratus 40
Knippfryle Luzula campestris 37
Knutnarv Sagina nodosa 2 6
Knylhavre Arrhenatherum elatius 33 16
Knägräs Danthonia decumbens 24
Knölklocka Campanula rapunculoides 12
Knölsmör
blomma

Ranunculus bulbosus 19

Knölsyska Stachys palustris 29
Korgvide Salix viminalis 6
Kornvallmo Papaver rhoeas 2
Korsandmat Lemna trisulca 3
Korsört Senecio vulgaris 30
Kransmynta Mentha x verticillata 7
Krikon Prunus domestica ssp. 

insititia
4

Krollilja Lilium martagon 2
Krusbär Ribes uva-crispa 28
Krusnate Potamogeton crispus 2 15
Krusskräppa Rumex crispus 38
Kruståtel Dechampsia flexuosa 37 10
Krypbjörnbär Rubus corylifolius 5
Krypnarv Sagina procumbens 40
Krypven Agrostis stolonifera 20
Krypvide Salix repens var. repens 25
Kråkklöver Potentilla palustris 15 13
Kråkvicker Vicia cracca 40
Kungsljus Verbascum thapsus 9
Kungsmynta Origanum vulgare 1
Kustbaldersbrå Tripleurospermum 

maritimum
5

Kvarngröe Glyceria grandis 1 17
Kvickrot Elytrigia repens 40 5
Kålmolke Sonchus oleraceus 18
Källarv Stellaria alsine 13
Källgräs Catabrosa aquatica 1 19
Käringtand Lotus corniculatus 36
Kärleksört Sedum telephium 33
Kärrfibbla Crepis paludosa 1 15
Kärrfräken Equisetum palustre 5
Kärrgröe Poa trivialis 29
Kärrkavle Alopecurus geniculatus 40
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Kärrstjärnblomma Stellaria palustris 2 19
Kärrsälting Triglochin palustre 6 10
Kärrtistel Cirsium palustre 30 18
Körsbärsplommon Prunus cerasifera 1
Lagerhägg Prunus laurocerasus 1 8
Lentåtel Holcus mollis 15
Liljekonvalj Convallaria majalis 30
Lin Linum usitatissimum 1
Lind Tilia cordata 5
Liten fetknopp Sedum annuum 10
Lomme Capsella bursa-pastoris 40
Loppstarr Carex pulicaris 3
Luddhavre Helictotrichon 

pubescens
5

Luddlosta Bromus hordeaceus ssp. 
hordeaceus

32

Luddtåtel Holcus lanatus 37
Lundbräken Dryopteris dilatata 34
Lundelm Elymus caninus 1
Lundgröe Poa nemoralis 34
Lundslok Melica uniflora 1 9
Lundstarr Carex montana 3 8
Lungört Pulmonaria sp.
Lupin: se blomsterlupin

1

Lydisk fetknopp Sedum lydium 2
Löktrav Alliaria petiolata 5
Löktåg Juncus bulbosus 19
Lönn Acer platanoides 33
Lövbinda Fallopia dumetorum 8
Majbräken Athyrium felix-femina 40
Majsmörblomma Ranunculus auricomus 26
Majveronika Veronica serpyllifolia 30
Malört Artemisia absinthimum 2
Mandelblom Saxifraga granulata 20
Mannagräs Glyceria fluitans 28
Marviol Cakile maritima 2
Mattfibbla Hieracium peleterianum 3
Mattram Tanacetum parthenium 1
Mjukdån Galeopsis ladanum 3
Mjuknäva Geranium molle 11
Mjukplister Lamium amplexicaule
Monke: se blåmunkar

3

Morgonstjärna Ornithogalum 
umbellatum

4

Murreva Cymbalaria muralis 1
Myrlilja Narthecium ossifragum 1
Myskmalva Malva moschata 14
Måbär Ribes alpinum 5
Mörkt 
kungsljus

Verbascum nigrum 24

Nagelört Erophila verna 40
Nattskatta Solanum nigrum 6
Nattviol Platanthera bifolia 4 11
Naverlönn Acer campestre 1
Nejlikrot Geum urbanum 33

Nickskära Bidens cernua 2 13
Nordbräken Dryopteris expansa 4
Nordlundarv Stellaria nemorum 

ssp. nemorum
1

Notblomster Lobelia dortmanna 1 13
Nyponros Rosa dumalis 38
Nysört Achillea ptarmica 35
Nålstarr Carex dioica 1 10
Nålsäv Eleocharis acicularis 1 13
Ogräsmaskrosor Taraxacum sect.

Ruderalia
40

Olvon Viburnum opulus 24
Ormbär Paris quadrifolia 3 9
Oxel Sorbus intermedia 36
Parkslide Fallopia japonica 12
Parksmultron Fragaria moschata 1
Penningört Thlaspi arvense 17
Pepparrot Armoracia rusticana 5
Pestskråp Petasites hybridus 4
Piggstarr Carex spicata 10
Pillerstarr Carex pilulifera 23 10
Pilört Persicaria pallida 38
Pingstlilja Narcissus poeticus 2
Pipdån Galeopsis tetrahit 35
Piprör Calamagrostis 

arundinacea
6 9

Plattstarr Carex disticha 7
Plommon Prunus domestica 

ssp. domestica
2

Plommonros Rosa villosa ssp. villosa 1
Pors Myrica gale 12
Praktgulplister Lamiastrum 

galeobdolon 
ssp. argentatum

1

Prakthäggmispel Amelanchier lamarckii 20 11
Praktkungsljus Verbascum speciosum 3
Prästkrage Leucanthemum vulgare 16
Pysslingtåg Juncus minutulus 4
Påsklilja Narcissus pseudonarcissus 16
Pärlhyacint Muscari botryoides 2
Päron Pyrus communis 7
Randgräs Phalaris arundinacea f. 

picta
1

Rankstarr Carex elongata 1
Renfana Tanacetum vulgare 35 16
Revfibbla Hieracium lactucella 6 10
Revigt saltgräs Puccinellia maritima 6 5
Revlummer Lycopodium annotinum 8
Revormstörel Euphorbia helioscopia 21
Revsmörblomma Ranunculus repens 40
Rockentrav Arabis glabra 1
Rosenpilört Persicaria minor 6 13
Rosenspirea Spiraea x bumalda 1
Rostnate Potamogeton alpinus 1 15
Rotfibbla Hypochoeris radicata 5
Rundhagtom Crataegus laevigata 7 9
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Rundsileshår Drosera rotundifolia 10
Ryltåg Juncus articulatus 28
Rysk blåstjärna Scilla siberica 8
Rågvallmo Papaver dubium 5 17
Råttsvans Myosurus minimus 8
Rävtörel Euphorbia peplus 7
Röda vinbär Ribes rubrum 19
Rödblära Silene dioeca 7
Rödfibbla Hieracium aurantiacum 2
Rödklint Centaurea  jacea 21
Rödklöver Trifolium pratense 38
Rödmålla Chenopodium rubrum 1
Rödnarv Spergularia rubra 32
Rödplister Lamium purpureum 22
Rödsvingel Festuca rubra 40 5
Rödtoppa Odontites vulgaris 2
Rödven Agrostis capillaris 40
Rödvide Salix purpurea 1
Rölleka Achillea millefolium 40
Rönn Sorbus aucuparia 40
Rönnspirea Sorbaria sorbifolia 4
Rörflen Phalaris arundinacea 36
Rött oxbär Cotoneaster scandinavicus 2 8
Saltarv Honckenya peploides 3
Saltgräs Puccinellia retroflexa 1 19
Saltnarv Spergularia salina 5
Salttåg Juncus gerardii 7 5
Sammetsbjörn- Rubus allegheniensis 1
bär

Sammetsdagg- Alchemilla glaucescens 8
kåpa

Sandkrassing Teesdalia nudicaulis 27
Sandlök Allium vineale 2
Sandmaskrosor Taraxacum sect. 7

Sandmålla
Erythrosperma

Atriplex laciniata 2
Sandnarv Arenaria serpyllifolia 13
Sandrör Ammophila arenaria 1
Sandstarr Carex arenaria 5
Sandvide Salix repens var. 1

Sandvita
argentea
Berteroa incana 3

Sengröe Poa palustris 30
Silverarv Cerastium tomentosum 8
Silvergran Abies alba 1
Silverpoppel
Sjöfräken

Populus alba
Equisetum fluviatile 17

Sjöranunkel Ranunculus lingua 1 15
Skaftmålla Atriplex longipes ssp. 1 11

Skatnäva
longipes
Erodium cicutarium 28

Skelört Chelidonium majus 4
Skogsbjörnbär Rubus nessensis 26
Skogsbräken Dryopteris carthusiana 37

Skogsfibblor Hieracium sect. Vulgata. 
subsect. Silvaticiformia

2

Skogsfräken Equisetum sylvaticum 26
Skogsförgät- 
migej

Myosotis sylvatica 12

Skogsklöver Trifolium medium 16 13
Skogsnarv Moehringia trinervia 33
Skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum 16
Skogssallat Mycelis muralis 26
Skogssäv Scirpus sylvaticus 8
Skär kattost Malva neglecta 2
Sköldmöja Ranunculus peltatus 9 14
Skörbjuggsört Cochlearia officinalis 5 5
Slankstarr Carex flacca 1
Slån Prunus spinosa 40
Slåttergubbe Arnica montana 3
Smal käringtand Lotus tenuis 2 11
Smalkaveldun Typha angustifolia 1 13
Smultron Fragaria vesca 37
Smultronklöver Trifolium fragiferum 3 11
Småborre Agrimonia eupatoria 1 6
Småfingerört Potentilla neumanniana 2 8
Smågröe Poa pratensis ssp. 25

irrigata
Smålånke Callitriche palustris 1
Smånunneört Corydalis intermedia 1
Småsileshår Drosera intermedia 2 14
Småsporre Chaenorrhinum minus 5 17
Smällglim Silene vulgaris 6
Smällspirea Physocarpus opulifolius 1
Smultron
klöver

Trifolium fragiferum 3 11

Smörblomma Ranunculus acris 40
Snöbär Symphoricarpus albus 25
Snödroppe Galanthus nivalis 5
Solros Helianthus annuus 1
Sommargyllen Barbarea vulgaris var. 25

arcuata
Sommarvicker Vicia angustifolia 10
Sparris Asparagus officinalis 3 6
Sparvnäva Geranium pusillum 22
Sparvvicker Vicia tetrasperma 7
Spenslig ullört Logfia minima 1
Spjutmålla Atriplex prostrata 11 11
Springkorn Impatiens noli-tangere 4 15
Späddaggkåpa Alchemilla filicaulis 3
Spärroxbär Cotoneaster divaricatus 16 8
Stagg Nardus stricta 22
Stallört Ononis spinosa ssp. 2 6

arvensis
Stenbräken Cystopteris fragilis 1 19
Stenbär Rubus saxatilis 3 6
Stenros Rosa canina 23 19
Stensöta Polypodium vulgare 40
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Stillfrö
Stinknäva

Descurainia sophia 
Geranium robertianum

5
31

Stinksyska Stachys sylvatica 2 9
Stjärndaggkåp 
a

Alchemilla acutiloba 24 16

Stjärnstarr Carex echinata 17
Stor blåklocka Campanula persicifolia 8 8
Stor fetknopp Sedum rupestre 4 8
Stor igelknopp Sparganium erectum 18
Stor ängssyra Rumex thyrsiflora 8
Storrams Polygonatum multiflorum 23
Storspirea Spiraea x macrothyrsa 1
Storven Agrostis gigantea 35
Strandaster Aster tripolium 6
Strandbeta Beta vulgaris ssp. 

maritima
1 19

Strandfräne Rorippa sylvestris 1
Strandglim Silene uniflora ssp. 

uniflora
5 5

Strandgyllen Barbarea stricta 9
Strandklo Lycopus europaeus 24 13
Strandkål Crambe maritima 3
Strandkämpar Plantago coronopus 4
Strandlosta Bromus hordeaceus ssp. 

thominei
9

Strandmalört Artemisia maritima ssp. 
maritima

6 5

Strandmålla Atriplex littoralis 5
Strandnarv Sagina maritima 2
Strandpilört Persicaria lapathifolia 3
Strandpryl Littorella uniflora 2 13
Strandranunkel Ranunculus reptans 1 13
Strandråg Leymus arenarius 7
Strandskräppa Rumex maritimus 2 11
Strimsporre Linaria repens 9 17
Strutbräken Matteuccia 

struthiopteris
2

Stubbtåg Juncus compressus 2
Styvfibblor Hieracium.sect.

Tridentata
11

Stånds Senecio jacobaea 1
Sumparv Stellaria crassifolia 2 11
Sumpfräne Rorippa palustris 15
Sumpnoppa Gnaphalium uliginosum 36
Sumpstarr Carex magellanica 1 14
Surkörsbär Prunus cerasus 2
Svalting Alisma plantago- 

aquatica
24 13

Svalört Ranunculus ficaria 30
Svarta vinbär Ribes nigrum 5
Svartbräken Asplenium trichomanes 6 7
Svartkämpar Plantago lanceolata 40
Svartoxbär Cotoneaster niger 3 8
Svenskmålla Chenopodium suecicum 16
Svinmolke Sonchus asper 28
Svinmålla Chenopodium album 40
Svinrot Scorzonera humilis 14

Svärdslilja Iris pseudacorus 16
Sydbläddra Utricularia australis 2 13
Sydgullregn Laburnum anagyroides 1
Sylnarv Sagina subulata 5 5
Syltåg Juncus tenuis 5 6
Såpnejlika Saponaria officinalis 13
Sälg Salix caprea 40
Säv Schoenoplectus lacustris 4
Sötbjörnbär Rubus plicatus 37
Sötkörsbär Prunus avium 35
Sötvedel Astragalus glycyphyllos 5 8
Tagelsäv Eleocharis quinqueflora 1 10
Tall Pinus sylvestris 30 3
Te-veronika Veronica chamaedrys 34
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 10
Timotej Phleum pratense ssp. 34

pratense
Tjärblomster Lychnis viscaria 19
Tok Potentilla fruticosa 1
Tomtskräppa Rumex obtusifolius 25
Toppdån Galeopsis bifida 31
Trampört Polygonum aviculare 40
Trollsmultron Potentilla rupestris 2 8
Trubbhagtorn Crataegus monogyna 19
Trådklöver Trifolium dubium 26
Trådtåg Juncus filiformis 10
Trädgårdsveronika Veronica persica 6
Träjon Dryopteris filix-mas 40
Tulpan Tulipa x gesneriana 1
Tusensköna Bellis perennis 3
Tuvad Carex nigra var. recta 3

hundstarr
Tuvknavel Scleranthus polycarpus 33
Tuvstarr Carex cespitosa 1
Tuvtåtel Dechampsia cespitosa 38
Tuvull Eriophorum vaginatum 8
Tysklönn Acer pseudoplatanus 7
Tätört Pinguicula vulgaris 1 10
Ullig kardborre Arctium tomentosum 5 15
Uppländsk Symphytum x 8

vallört uplandicum
Vass Phragmites australis 35 12
Vasstarr Carex acuta 5
Vattenpest Elodea canadensis 2 15
Vattenpilört Persicaria amphibia 35
Veketåg Juncus effusus 40
Veksäv Eleocharis mamillata 1
Vildapel Malus sylvestris 11
Vildkaprifol Lonicera periclymenum 32 15
Vildlin Linum catharticum 2 6
Vildtimotej Phleum pratense ssp. 1

bertolonii
Vildvin Parthenocissus inserta 2
Vippstarr Carex paniculata 1 15
Vippärt Lathyrus niger 1 7
Vispstarr Carex digitata 2 9
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Vit fetknopp Sedum album 2 Åkervädd Knautia arvensis 27
Vit näckros Nymphaea alba 10 13 Ålnate Potamogeton perfoliatus 1
Vit sötväppling Melilotus albus 8 Äkta Hypericum perforatum 38
Vitag Rhynchospora alba 2 14 johannesört
Vitblära Silene latifolia ssp. alba 4 Älggräs Filipendula ulmaria 38 16
Vitgran Picea glauca 3 Ältranunkel Ranunculus flammula 32
Vitgröe Poa annua 40 Ängsbräsma Cardamine pratensis 25
Vitklöver Trifolium repens 40 Ängsdaggkåpa Alchemilla subcrenata 1
Vitknavel Scleranthus perennis 8 Ängsfryle Luzula multiflora 25
Vitplister Lamium album 4 Ängsfräken Equisetum pratense 1
Vitsippa Anemone nemorosa 40 Ängsgroblad Plantago major ssp 2
Vresros Rosa rugosa 16 5 winteri
Vårarv Cerastium semidecandrum 19 Ängsgröe Poa pratensis ssp. 36
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum 40 pratensis
Vårfryle Luzula pilosa 22 Ängshaverrot Tragopogon pratensis 11
Vårklynne Valeranella locusta 3 6 Ängshavre Helictotrichon pratense 9
Vårkorsört Senecio vernalis 3 Ängskavle Alopecurus pratensis 12
Vårkrokus Crocus vernus 2 Ängskovall Melampyrum pratense 18
Vårlök Gagea lutea 8 Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata 1 19
Vårspärgel Spergula morisonii 7 10 Ängsruta Thalictrum flavum 6
Vårstarr Carex caryophyllea 6 Ängsskallra Rhinanthus minor 10
Vårstjärna Chionodoxa sp. 7 Ängsstarr Carex hostiana 2 6,10
Vårtbjörk Betula pendula 40 75 Ängssvingel Festuca pratensis 27
Vårtåtel Aira praecox 15 Ängssyra Rumex acetosa 40
Vårtörel Euphorbia cyparissias 2 Ängsull Eriophorum angustifolium 13
Vårvicker Vicia lathyroides 4 Ängsvädd Succisa pratensis 23
Våtarv Stellaria media 40 Äppelros Rosa rubiginosa 4
Väddklint Centaurea scabiosa 2 Ärenpris Veronica officinalis 38
Vägmålla Atriplex patula 19 Ärtstarr Carex viridula var. 3 10
Vägsenap Sisymbrium officinale 19 viridula
Vägtistel Cirsium vulgare 33 Örnbräken Pteridium aquilinum 15
Vägtåg Juncus bufonius 40
Västkustros Rosa elliptica ssp. 2 8

inodora
Åkerbinda Fallopia convolvulus 27
Åkerfibbla Hypochoeris glabra 5 12
Åkerfräken Equisetum arvense 40
Åkergroblad Plantago major ssp. 1

intermedia
Åkerkulla Anthemis arvensis 9
Åkerkål Brassica rapa ssp 2

campestris
Åkerkårel Erysimum 10

cheiranthoides
Åkerkösa Apera spica-venti 2 12
Åkermolke Sonchus arvensis 29
Åkermynta Mentha arvensis 29
Åkerpilört Persicaria maculosa 31
Åkerrättika Raphanus raphanistrum 1
Åkerrödtoppa Odontites vernus 3
Åkersenap Sinapis arvensis 10
Åkerspärgel Spergula arvensis 40
Åkersyska Stachys arvensis 4 12
Åkertistel Cirsium arvense 40
Åkerveronika Veronica agrestis 7
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