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Förord

Detta är den sjätte i raden av floror från Varbergs kommun. Det handlar denna gång om den 
lilla socknen (församlingen) Torpa. Det största intresset har ägnats åt dels den långa kusten, 
dels de vackra sluttningarna mot Munkåns dalgång öster om Torpa kyrka. I övrigt är Torpa i 
stort sett en bergsplatå, som botaniskt sett är en öken. Den har därför kommit att beskrivas rätt 
översiktligt. Sammanlagt har drygt 600 arter påträffats inom socknen.

Vi har varit tre personer, som gjort inventeringen, utom författaren även Lennart Hansson, 
Varberg och Lennart Svensson, Träslöv. Tre säsonger har ägnats till uppgiften och flera för 
socknen nya växter har upptäckts.

Att bestämma alla växter som dyker upp är inte alltid så lätt. I svåra fall har jag vänt mig 
till Kjell Georgson, Halmstad och Erik Ljungstrand, Göteborg. Den geologiska delen har 
granskats av Karl-Olov Gustavsson, Varberg.

Ett stort tack till alla dessa vänner!

Varberg i oktober 2004

Ingvar Lenfors



Torpas karta

Torpas församling eller socken ligger c:a 1 mil norr om Varberg. Den är ganska liten, 17,14 
km2. Den har sin tyngdpunkt vid kusten, men kyrkan, församlingens medelpunkt, ligger i öster. 
Man ser på kartan att de skogklädda bergen (grönt) utgör största delen av arean. De är platå- 
artade men uppdelade efter spricklinjer, dels i väster vid Tångaberg, dels efter Nisebäckens 
dalgång, dels i öster ungefär vid Torpa kyrka. Vägarna har sedan urminnes tider legat efter dessa 
linjer, endast den nya motorvägen har dragits över höjderna. Torpa socken ligger i genomsnitt på 
c:a 50 - 60 m ö. h. och högsta punkten 75 m ö.h.

Torpa har inga större vattendrag, man kan i sammanhanget bara nämna den meterbreda 
Nisebäcken. I öster, intill boråsjärnvägen, rinner Munkån, även den är mycket obetydlig. 
Däremot är dalen mycket bred, vilket hänger samman med att den en gång före istiderna var 
Viskans utlopp. Viskan rann alltså förr ut i Fare hamn vid Varberg. Under istiden har en istunga 
pressat sig ner genom dalen och ytterligare vidgat den. Vid avsmältningen hamnade så stora 
mängder av isälvsmaterial i loppet, att Viskan tvingades till ett nytt utlopp mot väster vid Åsbro. 
Mer därom på sida 5.

På platån ligger ett antal små skogstjärnar, se sida 5.
Torpa har två tätorter, Tångaberg och Kärradal. Kring dem finns numera en stor sommar

bebyggelse, en sådan har de senaste åren också växt upp vid Stämmet.
Sockennamnet skrevs redan 1563 ”thorpe” vilket är en flertalsform av torp = nybygge. Den är 

känd för sin medeltida kyrka, byggd på 1200-talet. Torpa har drygt 1000 invånare.
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Natur i Torpa

Bild 1. Pegmatitblock vid Kärra
strand. Stenens röda fältspat står 
vackert mot lavarnas grå och 
gula nyanser.

Berggrund. Botaniskt sett är stora delar av Torpa socken ganska 
magra, speciellt om man jämför med kringliggande socknarna Värö, 
Ås och Lindberg. Orsaken ligger helt säkert i den för växter oför
månliga berggrunden.

Från norra Lindberg upp mot Ås socken sträcker sig en mäktig 
sköld av granit och hela Torpa socken ligger inom denna zon. På 
de geologiska kartorna karaktäriseras den som ”charnockit-granit- 
association, mikroklin granit med inslag av porfyrisk biotit-horn- 
blende”. Eller kort och gott: torpagranit. Ute i fält känns den lätt 
igen. Redan på avstånd lägger man märke till de välvda formerna, 
som ibland framträder som stora kupoler i landskapet (bild 2). 
Eftersom graniten är grovkristallin är ytan efter vittringen rejält 
knottrig med stora uppstickande, ibland spetsiga kristaller. Berget är 
alltså mycket lättgånget, eftersom halkrisken är liten. Graniten är 
tämligen väl sammanhållen, men där den genom erosionen har 
spruckit upp, har detta skett utefter plan, som ofta ligger vinkelrätta 
mot varandra. Resultatet har blivit stora fyrkantiga block, som ser ut 
som jättelika tärningar. (I ”Lindbergs flora”, sid 7, finns en bild av 
detta fenomen, hämtad från Toftaåsen).
På en del platser har kristallerna blivit extremt stora, man talar då 

om en pegmatitformation. Man kan här och var se ytterst granna 
block (bild 1), där den röda kalifältspaten dominerar. Till en mindre 

del ingår även kvarts, som ibland bildar gångar i berggrunden. Längre mot öster, i Derome (som dock 
ligger utanför Torpa), finns fortfarande gruvhål kvar efter brytning av fältspat, 
som förr användes vid porslinstillverkning.
Berg i Torpa. Väl över hälften av Torpas yta är alltså berg, som 

merendels är bevuxet med skog. Det är i långa stycken ett ganska 
enformigt landskap. För att välja 
några typiska exempel kan man gå 
upp mot Flasmeberg eller Tånga- 
berget i västra delen av socknen. I 
Flasmeberg möter man mest tall
skog (planterad i början av 1900- 
talet), men det finns också stora 
arealer med lövskog, mest björk 
och al, med starkt inslag av vild
kaprifol Lonicera periclymenum.

Bild 2. Tångaberg I övrigt är floran trivial; man fäs
ter sig dock vid att hedfryle Luzula 

congesta och blekstarr Carex pallescens är så vanliga.
Tångaberget är i stora delar kalt och ljungbevuxet, med tall och 
björk i bergssprickorna (bild 2). Floran är enformig; utom en, 
ljung och andra ris växer mest bara kruståtel Deschampsia 
flexuosa, pillerstarr Carex pilulifera och brakved Frangula 
alnus. Nytt för Torpa är några exemplar av rött oxbär

Bild 3. Tallskog på FlasmebergCotoneaster scandinavicus.
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På platån ligger ett antal små skogskärr, eller fattigkärr, 
som de också kallas, eftersom de är extremt näringsfattiga. 
Den största heter Gamlemossen (bild 4). Den nås enklast via 
en stig från Grisagården. När man kommer ut på mosseplanet 
slås man av hur artfattig vegetationen är. Den består mest av 
vitmossor i vackra gröna och gula nyanser. På toppen av en 
del tuvor lyser det dock rött av tranbär Vaccinium 
oxycoccus (bild 38) och vitt av ängsullens Eriophorum 
angustifolium plymer. Överallt i mossan sitter små buketter 
av sileshår Drosera rotundifolia instuckna. Deras röda, 
klibbiga blad liknar små spikklubbor i miniatyr. De skaffar 
sig extra näring genom att fånga små flugor och andra insek
ter. Man hittar också en del exemplar av flaskstarr Carex 
rostrata och odon Vaccinium uliginosum, men de flesta 
växter, som annars är vanliga i skogskärr, saknas här. Den 
karga naturen betingas inte bara av liten näringstillförsel, 
vattnet är dessutom mycket försurat. Vid en kontroll i juni 
2004 kunde ett pH-värde på 4,3 uppmätas. Det är nog inte 

bara berggrunden som är orsaken till det extremt låga 
värdet, en del försurande gaser kommer in västerifrån. 
Dessutom ligger Värö Bruk i vindriktningen.

Sjön Smörholken ser ungefär likadan ut, medan Flasmen 
med omgivningar däremot visar upp en större variation. I 

Bild 4. Gamlemossen är en stilla, ens
lig och mycket vemodsfylld plats djup 
inne i skogen. På bilden syns utom vit
mossa framför allt den vita ängsullen.

det lilla kärret växer rikligt med bäcknate Potamogeton polygonifolius, bredkaveldun Typha latifolia 
och missne Calla palustris. Ett annat litet kärr, Vilåsa-mossen NO om Tångabergs samhälle, kan utom 
vitag Rhynchospora alba också visa upp flytsäv Eleocharis fluitans (dock bara 1 ex. 2003).

Åkrar, hagar, bäckar och skogskärr i öster.
Det största jordbruksområdet ligger i öster, mellan gamla 

landsvägen Torpa - Derome och järnvägen. Här finns av
lagringar från istiden, dels sand upp mot bergsplatån (ypper
ligt läge för potatisodling, torpapotatis är ett begrepp!), dels 
lera i Munkåns dalgång. Lite speciellt för trakten är de gans
ka stora ändmoräner, som sträcker sig som ryggar ut i dalen i 
riktning nordväst-sydost (bild 5). De bildades i takt med att 
den stora landisen smälte bort, eftersom stora mängder 
morän då hopades på vissa ställen. Ursprungligen gick de 
troligen tvärs över dalen, men det rinnande vattnet har fors
lat bort det mesta materialet och endast de övre delarna av 
ändmoränerna är kvar. Det rör sig mest om sand men man 
ser också många mer eller mindre runda block i terrängen. 
Blockrikedomen märks också i bäckarna, där vattnet letar 
sig ner och nästan försvinner mellan stenarna (bild 8). 
Dessa ändmoräner är nu delvis klädda med ekskog och 
har varit betesmark under evärdliga tider och är så än 
idag. De hör till de vackraste och artrikaste naturområ
den, som Torpa har (bild 6). Området skall helst besökas 
under maj-juni, innan betet satts in och då blomster
rikedomen är som störst.

Bild 5. Jordartskarta över del av Torpa.
Urberg.  Postglacial lera.

 Glacial lera Sandig, moig morän.
Ändmoränerna (mörkblå på kartan) vid Rös- 
äng och Grisagården framträder tydligt.
Efter Tore Påsse, 1989.
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För att besöka området kan man utnyttja någon av de små vägar eller stigar som leder ner från lands
vägen Torpa - Veddige, t.ex, gärdesvägen från Rösäng. I början är den en grusväg, längre ner blir den 
helt gräsbevuxen. Man har känslan att den är uråldrig, eftersom den ligger försänkt som en hålväg i 
marken. Man kan här njuta av en enastående blomsterprakt.

Bild 6. Ekdunge på ändmorän öster om Grisagården. 
När den nya vägen mot Borås skulle byggas, höjdes 
stämmor för att lägga den i sluttningen, rätt genom de 
gamla ändmoränerna. Detta skedde inte som tur var, 
utan Torpa fick behålla detta storslagna, arkadiska 
landskap, som är bland de värdefullaste vi har i 
Varbergs kommun. 10.5 2004

Tabell 1. Ett urval av växter vid Rösäng

Tjärblomster Lychnis viscaria 
Skogsarv Moehringia trinervia 
Nagelört Erophila verna 
Gulmåra Galium verum 
Vårvicker Vicia lathyroides 
Fårsvingel Festuca ovina 
Blodrot Potentilla erecta 
Jungfrulin Polygala vulgaris 
Käringtand Lotus corniculatus 
Smultron Fragaria vesca 
Kattfot Antennaria dioica 
Gråfibbla Hieracium pilosella 
Mandelblom Saxifraga granulata 
Teveronika Veronica chamaedrys 
Majveronika Veronica serpyllifolia 
Backförgätmigej Myosotis ramosissima 
Blåsuga Ajuga pyramidalis 
Betesdaggkåpa Alchemilla monticola 
Ängsviol Viola canina ssp. canina

Bild 7. Nedanför Grisagården samt sär
skilt vid Rösäng (bilden) finns de enda 
(funna) bestånden av backsippa i Torpa.

7.5 2004

Två färger, gult och violett, märker man mest. De gula 
färgerna står majsmörblomma Ranunculus auricomus, 
svalört R. ficaria och knölsmörblomma R bulbosus för. Men 
det rödvioletta inslaget, som härrör från de täta mat-torna av 
gökärt Lathyrus linifolius och häckvicker Vicia sepium, är 
nästan lika dominant. Glädjande är det att se så mycket 
vårstarr Carex caryophyllea, en växt som tycks bli allt mer 
sällsynt. Ytterligare några arter presenteras i tab. 1.

Ekdungarna har en frodig undervegetation, men är inte 
särskilt artrika. Mest ser man majsmörblomma, svalört, 
lundgröe Poa nemoralis, liljekonvalj Convallaria majalis, 
rödblära Silene dioica, harsyra Oxalis acetosella och 
skogsviol Viola riviniana. Storramsen Polygonatum 
multiflorum är påfallande vanlig i denna miljö. Här växer 
också trubbhagtorn Crataegus monogyna, men långt 
vanligare är rundhagtorn C. laevigata. Om man ger sig lite 
möda kan man leta upp desmeknopp Adoxa moschatellina; 
man finner den också på ett par ställen.
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Bild 8. Bäcken vid Fyrkanten. I maj domi
nerar vitsippor och svalört.

För att nå dalen behöver man inte följa gärdes- 
vägarna, man kan också välja att gå utefter någon av 
bäckarna ned mot Munkåns dalgång, t.ex, bäcken vid 
gården Fyrkanten (bild 8). Den börjar strax ovanför 
gamla landsvägen. Man lägger direkt märke till den 
stora mängden av smånunneört Corydalis interme
dia (bild 10), backlök Allium oleraceum och Skogs
bingel Mercurialis perennis. I maj har nunneörten 
redan vissnat och de stora fröbaljorna har utvecklats. 
Dessa arter är indikationer på goda markförhållande. 
Längre ner tillkommer stinksyska Stachys sylvatica 
och vårlök Gagea lutea.

Utefter hela bäcken växer Skogsnarv Moehringia 
trinervia och källarv Stellaria alsine (bild 9). Den 
senare växer direkt vid bäcken. De har båda små, vita

blommor, men medan källarven har sina fem kronblad djupt kluvna har skogsnarven hela kronblad.

Bild 9, t.h.
Källarv och 
Skogsnarv. Bil
den i cirka dub
bel förstoring.

Längre ner finns ett område, där källvattnet 
kommer direkt ur marken. I detta blöta parti 
växer mängder av skärmstarr Carex remota, 
humleblomster Geum rivale, bäckveronika 
Veronica beccabunga och bäckbräsma 
Cardamine amara. Gullpudran Chryso- 
splenium alternifolium växer inte här, där

emot hittar man den i några exemplar i en bäck parallell med denna, ett par hundra meter bort, öster 
om Grisagården.

Under sommaren har man svårt att hitta bäcken, som knappt syns i den täta vegetationen. En ny 
växt har emellertid dykt upp. Det är praktfulla bestånd av hässleklocka Campanula latifolia (bild 
46), som slagit upp mellan lövridån och åkerkanten. Tyvärr tycks rådjuren ha stor förkärlek till den 
och betar den rätt kraftigt.

På ett ställe, strax öster om Balg, tränger också grundvatten fram direkt ur marken och bildar här
ett lövkärr, Kassakärr. Det är också är namnet på gården ovan
för. Här är växtligheten frodig, särskilt under högsommaren.

Bild 10. Smånunneörten är 
ganska vanlig kring Rösäng.

Under den täta grönskan 
av al, ask, hägg och has
sel kan bara ett fåtal arter 
hävda sig, man ser mest 
blekbalsamin Impatiens 
parviflora, hallon Rubus 
idaeus, brännässla 
Urtica dioica och besk
söta Solanum dulcamara. 
I en något öppnare del 
finner man ett litet 
bestånd av kärrfibbla 
Crepis paludosa (bild 
11), som är en ovanlig 
växt i denna del av 
Halland samt ormbär

Bild 11. Kärrfibbla vid Kassakärr.
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Torpas kust

Bild 12. Balgö brygga sedd uppifrån Kråkeberget. Längst till vänster Torpa Tånge ("Tånge” 
betyder i dialektalt språk ”smal halvö eller udde i havet”). Ön med alla enbuskarna heter 
Kråkeholmen och den djupa viken till vänster kallas Lerviken. Längst bort i bilden ligger Norra 
Näs. Man ser också en liten del av den omfattande sommarbebyggelsen ovanför Balgö brygga.

Torpa har egentligen sin intressantaste och mest omväxlande natur vid havet. Det får man klart 
för sig under en vandring längs kusten, från Tången i söder till Kärradal i norr.

Tången. Genom en liten trägrind går man från Lindberg in i Torpa! Grinden är infattad i en 
gammal gärdsgård som med avbrott sträcker sig från stranden in mot land. Framför sig har man 
klippor och en kusthed som är full av större och mindre block. De har troligen hamnat där genom 
inlandsisens försorg, under tusentals år har de sedan rullats av vågorna och blivit tämligen 
avrundade. Eftersom betet är svagt, är större delen av området täckt med enbuskar. Alldeles 
innanför grinden finns en sänka i marken och en fukthed har bildats. Som väl är har den röjts 
ordentligt och örtfloran är rik.

Två rödlistade arter växer här. På våren ser man granspira Pedicularis sylvatica i mängd och 
under sensommaren blommar klockgentiana Gentiana pneumonanthe. Den senare växer inte lika 
rikligt som granspiran, men år 2004 kunde man ändå notera cirka 250 exemplar på endast c:a 200 
m2. I övrigt är de mest dominerande växterna fårsvingel Festuca ovina, pillerstarr Carex 
pilulifera och ljung Calluna vulgaris, men det är lätt att leta upp ytterligare ett 50-tal arter. En del 
av dessa är förtecknade i tabell 2. I en tidvis uttorkad göl finner man Vattenmöja Ranunculus 
aquatilis ssp. aquatilis (bild 30), en art som hittills bara hittats på ett fåtal platser i Halland 
(bestämd av Erik Ljungstrand).

Tabell 2. Fukthedsvegetation vid Tången

Ältranunkel Ranunculus flammula
Revsmörblomma R. repens
Kruståtel Deschampsia flexuosa 
Knapptåg Juncus conglomeratus
Borsttåg J. squarrosus
Löktåg J. bulbosus
Luddtåtel Holcus lanatus
Skogsbräken Dryopteris carthusiana
Ärenpris Veronica officinalis

Klockljung Erica tetralix 
Sötbjörnbär Rubus plicatus 
Vattenmåra Galium palustre 
Ängsbräsma Cardamine pratensis 
Strandklo Lycopus europaeus 
Stagg Nardus stricta 
Ängsvädd Succisa pratensis 
Kärrkavle Alopecurus geniculatus
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Mot norr fortsätter man ut mot Torpa Tånge, som på krönet är helt täckt med enbuskar. Den är 
troligen en ändmorän. Floran ändrar helt karaktär. På vägen ut finner man t.ex. Torpas största 
bestånd av kattfot Antennaria dioica (bild 14), en beteskrävande växt som är på snabb tillbaka
gång i de halländska markerna. Mot havssidan ser man framfor allt överflödet av trift Armeria 
maritima (Se bokens omslag, som är en bild just från Torpa Tånge!).

Bild 13. Luddhavre på strandängen i 
Torpa Tånge.

Man är nu inne på en torräng och jämte trift är det 
gräs som dominerar. Närmast havet finns förstås 
bården av rödsvingel Festuca rubra, ett gräs som 
återfinns längs alla våra kuster. Det finns i olika 
varieteter, en av dessa, som växer vid havet, är låg 
och blådaggig, ”pruinös”. I anslutning till enarna 
växer knylhavre Arrhenatherum elatius och ludd
havre Helictotrichon pubescens, vars ax i en viss 
belysning får en oerhört vacker lyster (bild 13). Här 
växer också mängder av luddlosta Bromus 
hordeaceus ssp. 
hordeaceus, 
dessutom ser 
man också några 
exemplar av 
varieteten 
Strandlosta ssp. 
thominei, som är 
helt kal och bre
der ut sig platt 
efter marken.

Strandängen 
blommar så det 
lyser om den.

Tabell 3 innehål-ler ett urval av dess arter.
Två sorters vänderot växer bland stenarna, dels den 

relativt höga flädervänderoten Valeriana sambucifolia (bild 
45), dels den låga vårklynnen Valerianella locusta. När 
den förra går i blom under försommaren är den senare 
redan på väg att vissna bort. På insidan av Tången, i lä och 
skydd av enbuskarna, hittar man åtskilliga exemplar av 
bergbräsma Cardamine hirsuta. Den är gans-ka högvuxen 
och man har en känsla av att det är den ursprungliga 
formen, inte den lågvuxna proveniens som vi fått in i 

Bild 14. Kattfot Antennaria dioica. 
Dioica är grekiska och betyder ”två 
hus ”. De röda honblommorna sitter 
på en planta, de vita hanblommorna 
på en annan. Sådana växter kallas 
tvåbyggare.

trädgårdarna de senaste åren.
Närmast stranden finns förutom rödsvingel de vanliga 

strandväxterna strandkrypa Glaux maritima, salttåg Juncus 
gerardii, spjutmålla Atriplex prostrata ssp. prostrata, 
kvickrot Elytrigia repens, strandkål Crambe maritima, 
saltgräs Puccinellia capillaris och revigt saltgräs P. mari
tima samt sand- och dvärgmaskros Taraxacum erythro- 
sperma resp. T. obliqua (bild 15).

Bild 15. Dvärgmaskrosen är en liten form av 
maskros med små och mångflikiga blad.
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Tabell 3. Ängsväxter på Torpa Tånge.

Lerviken. Lerviken är i sin innersta del marskartad 
och mycket tuvig, med en ganska enformig växtlig
het. På tuvorna klättrar små saltgynnade arter såsom 
gulkämpar Plantago maritima, strandkrypa Glaux 
maritima, saltnarv Spergularia salina och glasört 
Salicornia europaea samt kärrsälting Triglochin 
palustre och havssälting T. maritimum (bild 16). 
Ovanför den tuviga delen ligger den mörkgröna 
strandängen, jämn som en gräsmatta. Den är framför 
allt hemvist för olika tåg- och sävarter. I skonorna 
(skonor = blottlagda sänkor i strandängen) finns den 
högvuxna havssäven Bolboschoenus maritimus, på 
ängen de mer lågvuxna rödsäv Blysmus rufus, 
agnsäv Eleocharis uniglumis, tagelsäv E. quinque- 
flora och salttåg Juncus gerardii, (bilder på s. 28). I 
gräsfilten ser man små gula klot insprängda. Det är 
liten ärtstarrs (Carex viridula var. pulchella) frukt-
gömmen, bara ett par millimeter stora. Sommaren 2003 påträffades i detta område i en fuktig sänka 
såväl dvärglin Radiola linoides som knutört Anagallis minima. Och sommaren året därpå hittades 
på samma ställe även grodtåg Juncus ranarius och den ovanliga strandnarven Sagina maritima!

Bergsyra Rumex acetosella
Vårarv Cerastium semidecandrum 
Grässtjärnblomma Stellaria graminea 
Knölsmörblomma Ranunculus bulbosus 
Gul fetknopp Sedum acre 
Skörbjuggsört Cochlearea officinalis 
Gåsört Potentilla anserina 
Styvmorsviol Viola tricolor 
Ängsviol Viola canina 
Jungfrulin Polygala vulgaris 
Gulmåra Galium verum 
Ärenpris Veronica officinalis 
Dvärgmaskros Taraxacum

sektion Obliqua (bild 15) 
Smågröe Poa irrigata 
Knutnarv Sagina nodosa

Vid den fortsatta vandringen in mot Balgö brygga kan man upp
täcka en del nya arter. Dit hör t.ex darrgräs Briza media, rosenpil
ört Persicaria minor och smultronklöver Trifolium fragiferum (bild 
17). Dvärgarun Centaurium pulchellum sitter i små prydliga roset
ter. Det finns små bäckar och rännilar genom området och där finner 
man bl.a. blågrönt mannagräs Glyceria declinata, Strandgyllen 
Barbarea stricta, tiggarranunkel Ranunculus sceleratus, svalting 
Alisma plantago-aquatica och äkta förgätmigej Myosotis 
scorpioides. I övrigt är denna del av Lerviken tämligen enformig 
med sin jämna växtmatta av kärrkavle Alopecurus geniculatus, 
krypven Agrostis stolonifera, agnsäv och rödsvingel.

Bild 16. Havssälting. Först 
utvecklas pistillerna (man ser 
dem som små tofsar i blom
morna), vid basen av dem 
kommer så småningom även 
ståndarna.

Från stranden vid Balgö bryg
ga skeppades förr boskapen ut 
till Balgö för sommarbete (så 
sker f.ö. än idag i viss omfatt
ning). Numera är den utbyggd 
och fungerar som småbåtshamn. 
På själva piren dyker några nya 
växter upp, nämligen strand
kämpar Plantago coronopus, 
dansk skörbjuggsört Cochlea

ria danica och Sandnarv 
Arenaria serpyllifolia. Ovanför 
stranden, i berget, växer några 
exemplar av klippfibbla Hiera
cium sect. Oreadea, en art som 
är relativt vanlig i Varbergs
trakten. Bild 17. Smultronklöver. Fodret 

sväller upp efter blomningen, man
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får ett intryck av smultron. Därav 
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Definitivt sällsynt är däremot en lungört, Pulmonaria sp., som troligtvis härstammar från en 
trädgård längre upp bland sommarstugorna. Den pryder sin plats vid stranden med sina 
tvåfärgade blommor i rött och blått.

Kråkeberget. Stigen norrut från Balgö brygga till Holmen går alldeles nedanför Kråke- 
berget. Kråkeberget har en brant sida mot havet och en vidunderlig utsikt från många punkter
(bild 12). Stranden är blockrik, stigen är ganska svårgången 
och floran är mager.

Upp mot berget har man ingenting att hämta, det är tall 
Pinus sylvestris, bergtall P. mugo samt ljung Calluna 
vulgaris, kråkbär Empetrum niger och andra ris som helt 
dominerar. Ett mer exotiskt inslag är de stora bestånd av 
armeniskt björnbär Rubus armeniacus (bild 18), som har 
rotat sig på flera ställen i berget.

Vid stranden möter man ett par nya arter. Avgjort vack
rast av dem är blodnävan Geranium sanguineum, (bild 
19), som växer på flera platser längs stranden. Också 
stinknävan G. robertianum (bild 19) växer mellan stenar
na. Man ser den vanligen i skogen, men här finns den i en 
röd form, kallad strandstinknäva, var. rubricaule (bild 
36). På många ställen kommer även strandmalört 
Artemisia maritima in liksom enskilda bestånd av sparris 
Asparagus officinalis. Om sparris är ursprunglig eller 
införd, är inte helt klarlagt. Det finns dock indikationer 
på att man under en viss tid har odlat sparris på Balgö. En 
förteckning över ett urval växter vid denna strand finns i 
tabell 4.

Bild 18. Armeniskt björnbär. Allt är gi
gantiskt hos detta björnbär. Den krypan
de stammen blir c:a 2 1/2 cm i diameter 
och kan växa ut till drygt 5 meters längd. 
I spetsen bildas de jättelika klasarna, en 
av dem innehöll 150 bär!

Bild 19. Blodnäva, stranden vid Kråke- 
berg. 30.5 2004

Tabell 4. Växter vid blockstranden 
nedanför Kråkeberg, i urval.

Flockfibbla Hieracium umbellatum
Svärdslilja Iris pseudacorus
Vildkaprifol Lonicera periclymenum
Vresros Rosa rugosa
Blodrot Potentilla erecta
Strandglim Silene uniflora ssp. uniflora
Kärleksört Sedum telephium
Slån Prunus spinosa
Strandkvanne Angelica archangelica ssp.

litoralis
Kråkvicker Vicia cracca
Brakved Rhamnus frangula
Pipdån Galeopsis tetrahit
Bergkorsört Senecio sylvaticus
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Holmen. Holmen heter en halvö, som sticker ut nordväst om Kråkeberget. Det är ett flackt 
berg med en mycket mager vegetation. På sydsidan har förr legat ett torpställe; man kan fort
farande se grundstenarna. Platsen överskuggas av en stor kastanj. Egendomligt nog har den klarat 
de hårda vindarna utan att bladen skadats.

På berghällarna ser man för första gång under vandringen bergglim Silene rupestris, som 
annars är så vanlig på bergen i norra Halland. Den för här en vansklig tillvaro, eftersom den lätt 
drabbas av torka och vissnar innan den gått i frukt, vilket var fallet den torra försommaren 2004. 
Den har ibland sällskap med Vårspärgel Spergula morisonii. Denna klarar torkan bättre eftersom 
den har sin blomning redan i april.

I terrängen runt berget finns det torrängar och hedartade partier. Lite överraskande är det att se 
så mycket av hedfryle Luzula congesta (bild 51), den är här nästan lika vanlig som ängsfryle L. 
multiflora. En större fuktig svacka söder om berget innehåller bl.a. Strätta Angelica sylvestris, 
rörflen Phalaris arundinacea, krusskräppa Rumex crispus samt några tuvor av hedsäv 
Trichophorum cespitosum ssp. germanicum (bild 52).

Kärrastrand. Vägen in mot Kärradal går via ett avsnitt, som kan kallas driftstrand (bild 27). 
Här har tången under långa tider drivit in och lagt sig i tjocka bankar. Så småningom har den

Tabell 5. Växter vid driftstranden.
omvandlats till mycket näringsrik mull.
Följaktligen har de mest konkurrenskraftiga

Snärjmåra Galium aparine 
Snårvinda Calystegium sepium ssp. 
sepium
Gåsört Potentilla anserina, 
Brännässla Urtica dioica 
Åkertistel Circium arvense 
Rörflen Phalaris arundinacea 
Pipdån Galeopsis tetrahit 
Gråstarr Carex canescens 
Flikmålla Atriplex hastata (bild 28). 
Strandpilört Persicaria lapathifolia 
ssp. lapathifolia (Bild 27)

växterna tagit över marken. Det är ingen nöjsam 
promenad att ta sig genom området eftersom man 
lätt sjunker ner i tångbankarna eller fastnar i 
snärj mårans eller snårvindans revor. På ett par 
hundra meter har man hela tiden samma växter 
omkring sig. Några är förtecknade i tabell 5.

mynnar några bäckar, varav den största är 
Nisebäcken. Marken blir fuktigare och vegetationen 
mer varierad. Det kommer till några mer 
vattenberoende växter såsom älggräs Filipendula 
ulmaria, topplösa Lysimachia thyrsiflora, blåsäv 
Schoenoplectus tabernaemontani, plattstarr Carex 
disticha, strandaster Aster tripolium, krypven 
Agrostis stolonifera, frossört Scutellaria galericulata 
och rosendunört Epilobium hirsutum.
Strandkvannen uppträder i massupplaga. Även 
några exemplar av skogslök (!) Allium scoro- 
doprasum och Vattenskräppa Rumex hydrolapathum 
växer inne i viken. Den växt som verkligen höjer sig 
över alla andra är emellertid den ståtliga strand- 

Bild 20. Strandmolken, som kan bli över 3 
meter hög. Den kallas också mjölktistel, vil
ket syftar på den vita saft, som sipprar fram

molken Sonchus palustris (bild 20). Spektakulära 
är också några kraftiga exemplar av ålandsrot 
Inula helenium (bild 49).

när man bryter bladskaften.
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Bild 21. Kärrastrand. Längst till höger Holmen, till vänster Kråkeberget.

Kärrastrand är en populär badstrand. Stranden är lite speciell eftersom den består av en stor sand
revel. Denna har stoppat upp vattnet i bäckarna inifrån land och en blöt zon har uppstått innanför 
reveln. I detta vatten växer bl.a. havssäv Bolboschoenus maritimus, vass Phragmites australis och 
rörflen Phalaris arundinacea och i den fuktiga sanden mera lågvuxna arter såsom glasört Sali
cornia europaea, revigt saltgräs Puccinellia maritima, krypven Agrostis stolonifera (bild 60), 
Strandskräppa Rumex maritima, Vägtåg Juncus bufonius, Sumpfräne Rorippa palustris och 
tiggarranunkel Ranunculus sceleratus. Ett exemplar av vasstarr Carex acuta finner man också 
här, lite högre upp på torrare mark även den rödlistade smal käringtand Lotus tenuis.

Torpa avslutas i norr med två klippuddar, Kärra udde och Katteskär. Mellan dem ligger en sand
strand av traditionell typ. I dynerna finner man strandråg Elymus arenarius, samt i mindre 
omfattning, sandrör Ammophila arenaria. I sanden trivs sandstarr Carex arenaria och saltarv 
Honckenya peploides och år 2002 påträffades även deras mera sällsynta följeslagare sodaört 
Salsola kali.

Kärradal. Kärradal är fantastiskt! Inte bara för sitt läge vid 
havet och sin exklusiva bebyggelse uppåt berget utan också för 
sin rika flora. Trots västvindarna är Kärra förvånansvärt frodigt 
och lummigt med många gamla träd, till skillnad från det mera 
karga Tångaberg. Att Kärra är så rikt på växter beror på kombi
nationen av berg, små vattensamlingar, dungar, ett alkärr, åker
lyckor, ängsfragment, hedpartier, hällar och många småvägar 
med bevarad naturlig miljö runt om. En uppsjö av trädgårdar har 
dessutom gjort att en mängd växter har tagit sig ut i omgivning
arna. Över 360 arter har noterats från Kärradal, då räknat mellan 
stranden och Kärravägen. Några av de mest intressanta fynden är 
förtecknade i tabell 6.

Vid Björnkärrsvägen växer ett exemplar av bohuslinden Tilia 
plathyphyllos (bestämd av ELj), inklämd mellan några askar 
(bild 22). Den verkar således inte vara planterad. Den är en 
värmekrävande art, som har sin yttersta utpost i Norden. Under 
den postglaciala värmetiden var bohuslinden ganska utbredd i 
Norden, men dog ut under den därpå följande klimatförsäm
ringen. Några relikter finns kvar i Bohuslän. Men den har

Bild 22. Bohuslind

odlats och enstaka förvildade exemplar kan, enligt ”Hallands
flora”, uppträda i löv- och blandskogsbryn. I Halland har den hittats på 11 platser.
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Bild 23. Alkärret i Kärradal.

Tabell 6. Några ovanliga växter i Kärradal

Knipparv Cerastium glomeratum 
Blek fetknopp Sedum hispanicum 
Stor fetknopp Sedum rupestre 
Vildvin Parthenocissus inserta 
Bohuslind Tilia plathyphylla 
Kamtjatkaros Rosa kamtchatica 
Äppelros Rosa rubiginosa 
Vattenstäkra Oenanthe aquatica 
Murgröna Hedera helix 
Stinksyska Stachys sylvatica 
Kungsmynta Origanum vulgare 
Cikoria Cichorium intybus 
Gråbinka Erigeron acer 
Malört Artemisia absinthium 
Parksallat Cicerbita macrophylla 
Rödfibbla Hieracium aurantiacum 
Dvärgigelknopp Sparganium natans 
Rankstarr Carex elongata 
Slokstarr Carex pseudo-cyperus 
Bergslok Melica nutans 
Brunrör Calamagrostis purpurea 
Mellanlusern Medicago falcata x sativa 
Hjärtstilla Leonurus cardiaca

Vid Köpenhamns gård, mitt i Kärradal, ligger ett alkärr. Utifrån ter den sig som en något 
långsträckt skogsdunge. När man går in där, träder man in i en annan värld! Här råder, särskilt 
under högsommaren, en grön skymning under kronorna av al, ask och hägg (bild 23). De mörka 
bottnarna med svart dy, de frodiga ormbunkarna och de nedfallna träden ger en känsla av urtid. Det 
är alltså ingen insmickrande miljö och man är tämligen ensam därinne, med undantag för de eviga 
myggen som surrar kring en. Växtligheten är kraftig, dock mycket artfattig. En växt, som 
ursprungligen kommer från Asien, dominerar, nämligen blekbalsamin Impatiens parviflora (bild 
24). Den har expanderat kraftigt i Halland under de senaste 30 åren. Men så har den också 
förmågan att kasta ut de mogna fröna ett långt stycke, vilket naturligtvis underlättar spridningen.

Bild 24. Blekbalsamin

Bottnarna mellan alsocklarna ligger nästan utan vegetation. 
Mest lägger man märke till rankstarr Carex elongata, vars 
tuvor framträder särskilt tydligt när marken är torrlagd. (bild 58). 
Den har sällskap av skogsbräken Drypoteris carthusiana, besk
söta Solanum dulcamara, strandlysing Lysimachia vulgaris och 
några till. Lite av en sensation var det att här upptäcka slokstarr 
Carex pseudo-cyperus (bild 57) under den regniga julimånaden 
2004. Tre plantor växte i en särskilt blöt del av kärret. Den står 
tillsammans med vattenstäkra Oenanthe aquatica (bild 37). 
Slokstarr finns här och var i norra och södra Halland, men har 
aldrig tidigare observerats i Varbergs kommun.

Man kommer lätt att tänka på det berömda Ulagapskärret på 
Hallands Väderö. Vårt kärr här är betydligt mindre, kanske ett 
par hundra meter efter längdaxeln, men är en biotop av mycket 
högt värde. Man må hoppas att de naturvårdande myndigheterna 
inte tillåter något intrång i kärret, utan det får förbli i sitt nuva- 
ande skick. Lite oroande är det att husägare i västra kanten kastar 
in sitt trädgårdsavfall i kärret, vilket på sikt kan förvanskas därav.
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Hur undersökningen genomförts.

Ovanstående förenklade karta visar Torpa socken (församling). Den har indelats i 13 rutor eller 
rättare områden, eftersom närliggande delar har infogats i närmaste ruta. Dessa delar har 
markerats med pilar. De 13 områdena utgör grunden för undersökningen. De har inventerats 
under åren 2002 - 2004, dels vår/försommar, dels under sensommaren. Vissa rutor har fått mer 
uppmärksamhet än andra, eftersom de är botaniskt mer intressanta. Vilka dessa är framgår av 
texten. Det stora bergs- och skogsområdet i norr har granskats rätt flyktigt.

Växten i fråga har markerats en gång för varje ruta, efter principen finns/finns ej. När sedan 
frekvensen skall uppskattas, har dock inte rutantalet helt fått fälla utslaget. Bedömningen har 
skett, dels efter antalet rutor den funnits i, dels en uppskattning i fält över hur vanlig den är i 
rutorna. Efter tre säsonger får man en uppfattning hur vanlig en växt är, låt vara att bedömningen 
är subjektiv. Resultatet har blivit en skala, som till en del liknar den som praktiseras i ”Hallands 
flora”. Där finns sex grader: mycket vanlig, vanlig, ganska vanlig, ganska sällsynt, sällsynt, 
mycket sällsynt. I ”Torpas flora” har de två sista slagits samman till en och ganska sällsynt har 
ersatts med ovanlig, vilket sammanlagt ger följande skala:

Mycket vanlig (Mkt vanl.)
Vanlig (Vanl.)
Ganska vanlig (Ganska vanl.)
Ovanlig (Ovanl.)
Sällsynt. (Sälls.)

Finns rikligt i praktisk taget alla rutor 
Finns ganska rikligt i många rutor 
Saknas i flera rutor, men ses då och då 
Finns i några rutor, i ett fåtal exemplar 
Finns bara på en eller två lokaler

Här får inskjutas en brasklapp. En växt, t.ex. saltgräs eller trift kan finnas i stor mängd på ett 
visst avsnitt av stranden men saknas helt inåt land. I så fall har (kusten) eller (traktvis) tillfogats 
efter texten.

Längst till höger står sidhänvisning med fet stil.
Växterna står i systematisk ordning, med ormbunkarna först och gräsen sist. På s. 31 - 37 finns 

en lista med svenska namn i bokstavsordning
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Växtlista - systematisk ordning

Art Art

Ormbunksväxter - Pteridophyta
Lycopodium annothium revlummer
Equisetum arvense åkerfräken
Equisetum fluviatile Sjöfräken
Equisetum hyemale skavfräken
Equisetum pratense ängsfräken
Equisetum sylvaticum Skogsfräken
Athyrium filix-femina majbräken
Cystopteris fragilis stenbräken
Pteridium aquilinum örnbräken
Phegopteris connectilis hultbräken
Gymnocarpium 
dryopteris

ekbräken

Matteuccia struthiopteris Strutbräken
Dryopteris carthusiana skogsbräken
Dryopteris dilatata lundbräken
Dryopteris filix-mas träjon
Polypodium vulgare stensöta

Sidhänvisning

Ganska vanlig 
Mkt. vanl.
Ganska vanlig
Sällsynt
Sällsynt 
Mkt. vanlig 
Mkt. vanlig
Sällsynt
Vanlig
Vanlig
Vanlig

Ovanlig
Mkt. vanl. 14
Mkt. vanl.
Mkt. vanl.
Mkt. vanl.

Bild 25. Granen har utbrett sig över vårt 
land från öster och har nu nått ända ut 
till kusten. Men toppen skadas ofta av 
vindarna, blomning och kottebildning får 
i dessa fall ske utefter marken.

Kråkeberg,, juni 2004

Bild 26. Hos alla videarter sitter han- 
och honblommorna på skilda träd (eller 
buskar). Bilden visar de mycket dekora
tiva hanhängena av knäckepilen.

Barrträd - Gymnospermae
Abies alba silvergran Ovanlig
Larix decidua europeisk lärk Sällsynt
Picea abies gran Mkt. vanlig
Pinus mugo bergtall Sällsynt
Pinus sylvestris tall Mkt. vanlig
Juniperus communis en Mkt. vanlig
Taxus sp. idegran Sällsynt

Videväxter - Salicaceae m fl
Populus tremula asp Mkt vanlig
Salix aurita bindvide Vanlig
Salix caprea sälg Vanlig
Salix cinerea gråvide Vanlig
Salix x rubens grönpil Ovanlig
(S. fragilis) (bild 26) (knäckepil)
Salix pentandra jolster Ovanlig
Salix x smithiana häckvide Sällsynt
Salix repens var. repens krypvide Vanlig
Myrica gale pors Vanlig

Övriga hängeväxter - Betulaceae m fl
Alnus glutinosa klibbal Mkt vanlig 14
Betula pendula vårtbjörk Mkt vanlig 4
Betula pubescens glasbjörk Mkt vanlig
Corylus avellana hassel Vanlig
Fagus sylvatica bok Ovanlig
Quercus petraea bergek Ganska vanl.
Quercus robur ek Mkt vanlig 6
Quercus petraea x robur hybridek Ovanlig
Ulmus glabra alm Ganska vanl.
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Nässelväxter - Urticaceae m fl
Humulus lupulus humle
Urtica dioica brännässla

Ovanlig
Mkt vanlig

Slidknäväxter — Polygonaceae
Fallopia convolvulus åkerbinda
Fallopia dumetorum lövbinda
Växtplats: Lillebacka

Fallopia japonica Parkslide
Persicaria amphibia vattenpilört
Persicaria hydropiper bitterpilört
Persicaria lapathifolia strandpilört
ssp. lapathifolia (bild 27)

Persicaria lapathifolia pilört
ssp. pallida

Persicaria maculosa åkerpilört
Persicaria minor rosenpilört
Polygonum aviculare trampört
Rumex acetosa ängssyra
Rumex acetosella bergsyra
Rumex crispus krusskräppa
Rumex hydrolapathum Vattenskräppa
Rumex longifolius gårdsskräppa
Rumex maritimus Strandskräppa
Rumex obtusifolius tomtskräppa
Rumex thyrsiflorus stor ängssyra

Vanlig 
Sällsynt

Ovanlig
Vanlig
Vanlig 
Ovanlig 12 
(kusten)
Mkt vanlig

Mkt vanlig 
Sällsynt 10 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig
Sällsynt 12 
Vanlig
Ovanlig 13 
Ovanlig
Ovanlig

Bild 27. Strandpilört är en hög och grov 
form av pilört, som har en starkt upp
svälld stam ovanför bladfästena. 
Driftstranden vid Kärradal juli 2003.

Mållor - Chenopodiaceae
Atriplex hastata 

(bild 28)
flikmålla

Atriplex littoralis strandmålla
Atriplex patula Vägmålla
Atriplex prostrata spjutmålla
Beta vulgaris ssp. strandbeta
maritima
Chenopodium album Svinmålla
Chenopodium glaucum blåmålla
Chenopodium rubrum rödmålla
Chenopodium suecicum Svenskmålla
Salsola kali sodaört
Salicornia europaea glasört

Ganska van
lig (traktvis) 
Vanlig 
Ovanlig 
Vanlig 
Sällsynt

Mkt vanlig 
Ovanlig 
Sällsynt
Vanlig 
Sällsynt 13 
Ovanlig

Nejlikväxter- Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia Sandnarv
Cerastium arvense fältarv
Cerastium fontanum hönsarv
Cerastium glomeratum knipparv
Cerastium vårarv
semidecandrum
Cerastium tomentosum silverarv
Dianthus barbatus borstnejlika
Dianthus deltoides backnejlika
Honckenya peploides saltarv
Lychnis viscaria tjärblomster

Sällsynt 10 
Sällsynt 
Mkt vanlig 
Sällsynt 14 
Ganska vanl.

17 
Ovanlig 
Sällsynt 
Ovanlig 
Ovanlig 13 
Ganska vanl.

Bild 28. Flikmålla står nära den vanliga 
spjutmållan, men bladformen avviker. Den 
är betecknad som sällsynt i Halland, men i 
Kärradal hör den till de vanligaste bland 
mållorna. Driftstranden, Kärradal juli 2003.
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Bild 29. Buskstjärnblomma vid Nisebäc- 
ken. Till skillnad från övriga stjärnblom
mor är kronbladen endast kluvna till 
hälften. Den växer på flera ställen i väst
ra delen av socknen. Juni 2004

Moehringia trinervia Skogsnarv
Sagina maritima Strandnarv
Sagina nodosa knutnarv
Sagina procumbens krypnarv
Sagina subulata Sylnarv
Saponaria officinalis såpnejlika
Scleranthus annuus ssp. 
annuus

grönknavel

Scleranthus annuus ssp. 
polycarpus

tuvknavel

Scleranthus perennis vitknavel
Silene dioica rödblära
Silene latifolia ssp. alba Vitblära
Silene rupestris bergglim
Silene uniflora ssp. 
uniflora

strandglim

Silene vulgaris Smällglim
Spergula arvensis åkerspärgel
Spergula morisonii Vårspärgel
Spergularia maritima 
ssp. angustata

Havsnarv

Spergularia rubra rödnarv
Spergularia salina saltnarv
Stellaria alsine källarv
Stellaria graminea grässtjärnblomma
Stellaria holostea (b.29) buskstjärnblomma
Stellaria media våtarv

Mkt vanlig 7
Sällsynt 10
Sällsynt 10
Mkt vanlig 
Sällsynt
Ovanlig
Vanlig

Mkt. vanlig

Ovanlig
Ovanlig 6
Sällsynt
Ganska vanl. 12
Ganska vanl. 11 
(kusten) 
Sällsynt 
Mkt vanlig
Ovanlig 12
Sällsynt (kusten)

Mkt vanlig
Vanl. (kusten) 10
Ovanlig 7
Mkt vanlig
Vanl. (traktvis) 
Mkt. vanlig

Ranunkelväxter - Ranunculaceae m fl
Nymphaea alba vit näckros Sällsynt
Anemone hepatica (bild blåsippa Sällsynt
31)
Anemone nemorosa vitsippa Mkt vanlig
Anemone pulsatilla backsippa Sällsynt 6
Aquilegia vulgaris akleja Ovanlig
Caltha palustris kabbleka Ovanlig
Myosurus minimus råttsvans Ovanlig
Ranunculus acris smörblomma Mkt vanlig
Ranunculus aquatilis Vattenmöja Sällsynt 8
var. aquatilis
Ranunculus auricomus maj smörblomma Ganska vanl. 6
Ranunculus bulbosus knölsmörblomma Ovanlig 6
Ranunculus ficaria svalört Ganska vanl. 6
Ranunculus flammula ältranunkel Ganska vanl.
Ranunculus peltatus sköldmöja Sällsynt
Ranunculus repens revsmörblomma Mkt vanlig
Ranunculus sceleratus tiggarranunkel Ovanlig 10
Berberis thunbergii häckberberis Sällsynt

Bild 30. Vattenmöja. Denna smörbloms- 
växt har ett fåtal runda flytblad och 
många finflikiga undervattensblad.  
Blommorna är mindre än sköldmöjans. 
Här växer den på torrlagd  jord. 
Strandgöl vid Tången. Juni 2004.

Vallmoväxter - Papaveraceae
Chelidonium majus 
Corydalis intermedia 
Fumaria officinalis 
Papaver dubium 
Papaver rhoeas

Skelört 
smånunneört 
jordrök 
rågvallmo 
kornvallmo

Ovanlig 
Ovanl.(traktvis) 
Ovanlig 
Sällsynt 
Sällsynt
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Korsblommiga - Brassicaceae
Arabis glabra rockentrav Ovanlig
Arabis thaliana backtrav Mkt vanlig
Armoracia rusticana pepparrot Sällsynt
Växtplats: Tångaberg

Barbarea stricta Strandgyllen Sällsynt 10
Barbarea vulgaris var. sommargyllen Vanlig
arcuata
Cakile maritima marviol Vanlig (kusten)
Capsella bursa-pastoris lomme Mkt vanlig
Cardamine amara bäckbräsma Ovanlig 7
Cardamine hirsuta bergbräsma Ovanlig 9
Cardamine pratensis ängsbräsma Vanlig
Cochlearia danica dansk Sällsynt 10

Cochlearia officinalis
skörbjuggsört 
skörbjuggsört Vanlig (kusten)

Crambe maritima strandkål Ovanlig
Descurainia sophia stillfrö Ovanlig
Erophila verna nagelört Mkt vanlig
Erysimum åkerkårel Ovanlig
cheiranthoides
Hesperis matronalis hesperis Sällsynt
Lunaria annua judaspenningar Sällsynt
Rorippa palustris Sumpfräne Ovanlig 13
Rorippa sylvestris strandfräne Sällsynt
Växtplats: Vid kyrkan 
Sinapis arvensis åkersenap Ovanlig
Sisymbrium altissimum hamnsenap Sällsynt
Sisymbrium officinale vägsenap Vanlig
Teesdalia nudicaulis Sandkrassing Vanlig
Thlaspi arvense penningört Ovanlig

Fetbladsväxter - Crassulaceae m. fl.
Drosera rotundifolia rundsileshår Sällsynt 5
Sedum acre gul fetknopp Vanlig
Sedum album vit fetknopp Sällsynt
Sedum annuum liten fetknopp Sällsynt
Sedum hispanicum blek fetknopp Sällsynt 14
Sedum rupestre stor fetknopp Ovanlig 14
Sedum spurium kaukasiskt fetblad ganska vanl.
Sedum telephium kärleksört Vanlig
Chrysosplenium gullpudra Sällsynt 7
alternifolium
Saxifraga granulata mandelblom Ovanlig 6
Ribes alpinum måbär Sällsynt
Ribes nigrum svarta vinbär Sällsynt
Ribes rubrum röda vinbär Ovanlig
Ribes sanguineum rosenrips Sällsynt

Växtplats: Vägkanten 
söder om Åttabjär, 1 ex. 
Ribes uva-crispa krusbär Ganska vanl.

Bild 31. Blåsippan är ytterst ovanlig i Torpa, 
men vid Ulvabjär ovanför Grisagården 
blommar den ymnigt under våren. Vid ett 
annat ödetorp Ö. om Åttabjär finns också en 
blåsippslokal, men de är mycket små och 
blommar sent i maj. Små blommor och sen 
blomning tycks höra samman (ELj). 20.4 04.

Rosväxter - Rosaceae
Alchemilla acutiloba 
Alchemilla filicaulis 
Alchemilla glabra 
Alchemilla monticola

Stjärndaggkåpa 
späddaggkåpa 
glatt daggkåpa 
betesdaggkåpa

Ganska vanl. 
Sällsynt 
Sällsynt 
Ganska vanl.
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Bild 32. Skörbjuggsört Cochlearea officina
lis växer här och var efter havsstranden. Den 
är frisk och grön året om. De skedliknande, 
tjocka bladen har givit dess namn; grekiska 
kokhliarion betyder sked. Innehållet av C- 
vitamin har gjort den känd som botemedel 
mot skörbjugg. ”officinalis ” av latinska 
officina= verkstad, här apotek.



Bild 33. Västkustros. Vid Tolens, vid västra 
sidan av motorvägen finns flera buskar av 
denna rödlistade art. På bladens kanter 
sitter små körtlar, som kallas glandler. De 
innehåller de essenser, som ger bladen 
dess angenäma doft.

10.7 2004.

Bild 34. Gullklöver på en stig vid Tolens, 
på västra sidan av motorvägen.
Gullklöver är högre än den snarlika jord
klövern. 10.7 2004.

Amelanchier lamarckii prakthäggmispel Ovanlig
Amelanchier spicata häggmispel Sällsynt
Aphanes inexspectata 
Växtplats: vid kyrkan

Småfruktig (bild 44) 
jungfrukam

Sällsynt

Cotoneaster divaricatus spärroxbär Ovanlig
Cotoneaster lucidus häckoxbär Ovanlig
Cotoneaster niger svartoxbär Sällsynt
Cotoneaster 
scandinavicus

rött oxbär Sällsynt

Crataegus laevigata rundhagtom Ovanlig 6
Crataegus monogyna trubbhagtorn Vanlig 6
Filipendula ulmaria älggräs Mkt vanlig
Fragaria vesca smultron Mkt vanlig
Geum rivale humleblomster Ovanlig 7
Geum urbanum nejlikrot Mkt vanlig
Malus domestica apel Vanlig
Malus sylvestris vildapel Ovanlig
Potentilla anserina gåsört Mkt vanlig 12
Potentilla argentea femfingerört Mkt vanlig
Potentilla erecta blodrot Mkt vanlig
Potentilla palustris kråkklöver Vanlig
Prunus avium Sötkörsbär Mkt vanlig
Prunus cerasus Surkörsbär Ovanlig
Prunus domestica ssp. 
insititia

krikon Ovanlig

Prunus domestica 
ssp. domestica

plommon Sällsynt

Prunus padus hägg Vanlig
Prunus spinosa slån Vanlig 11
Pyrus communis päron Sällsynt
Rosa canina stenros Ovanlig
Rosa dumalis nyponros Mkt vanlig
Rosa elliptica ssp. inodora västkustros
Växtplats: vid Tolens (bild 33)

Sällsynt

Rosa glauca daggros Sällsynt
Rosa x kamtchatica kamtjatkaros Sällsynt
Rosa rubiginosa
Växtplats: Kärrastrand

äppelros Sällsynt

Rosa rugosa Vresros Vanlig (kusten)
Rosa villosa ssp. mollis hartsros Vanlig
Rubus sect. corylifolius krypbjörnbär Ovanlig
Rubus armeniacus 

(bild 18)
armeniskt björnbär Sällsynt 11

Rubus idaeus hallon Mkt vanlig
Rubus nessensis skogsbjörnbär Vanlig
Rubus laciniatus flikbjörnbär Sällsynt
Rubus plicatus sötbjörnbär Mkt vanlig
Sorbaria sorbifolia rönnspirea Sällsynt
Sorbus aria Vitoxel Sällsynt
Sorbus aucuparia rönn Mkt vanlig
Sorbus intermedia oxel Vanlig
Spiraea x billardii klasespirea Sällsynt
Spiraea x bumalda 
Växtplats: Vid vägen 
Tångaberg - Torpa

rosenspirea Sällsynt
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Ärtväxter - Fabaceae
Anthyllis vulneraria getväppling Ganska vanlig
Cytisus scoparius (bild 35) harris Ovanlig
Laburnum alpinum alpgullregn Ovanlig
Växtplats: Kärradal

Lathyrus linifolius gökärt Vanlig
Lathyrus pratensis gulvial Vanlig
Lotus corniculatus käringtand Mkt. vanlig
Lotus tenuis smal käringtand Sällsynt 13
Lupinus polyphyllus blomsterlupin Vanlig
Medicago falcata x sativa mellanlusern Sällsynt 14
Medicago lupulina humlelusern Ovanlig
Melilotus albus sötväppling Sällsynt
Thermopsis montana lupinväppling Sällsynt
Trifolium arvense harklöver Vanlig
Trifolium aureum (bild 34) gullklöver Sällsynt
Trifolium campestre jordklöver Ovanlig
Trifolium dubium trådklöver Vanlig
Trifolium fragiferum (b.17) smultronklöver Sällsynt
Trifolium hybridum alsikeklöver Vanlig
Trifolium medium skogsklöver Ganska vanl.
Trifolium pratense rödklöver Mkt. vanlig
Trifolium repens vitklöver Mkt. vanlig
Vicia angustifolia Sommarvicker Ganska vanl.
Vicia cracca kråkvicker Mkt. vanlig
Vicia hirsuta duvvicker Vanlig
Vicia lathyroides Vårvicker Sällsynt
Vicia sepium häckvicker Vanl.(traktvis) 6
Vicia tetrasperma Sparvvicker Ovanlig

Näveväxter - Geraniaceae m fl
Oxalis acetosella harsyra Vanlig
Oxalis fontana klöveroxalis Sällsynt
Erodium cicutarium skatnäva Vanlig
Geranium dissectum fliknäva Sällsynt
Geranium molle mjuknäva Sällsynt
Geranium pusillum sparvnäva Mkt vanlig
Geranium robertianum stinknäva (bild 36) Mkt vanlig 11
Geranium sanguineum blodnäva (bild 19) Sällsynt 11
Radiola linoides dvärglin Sällsynt 11
Euphorbia helioscopia revormstörel Mkt vanlig
Euphorbia peplus rävtörel Sällsynt
Mercurialis perennis skogsbingel Sällsynt 7
Polygala vulgaris jungfrulin Ovanlig 10
Acer platanoides lönn Vanlig
Acer pseudoplatanus tysklönn Ovanlig
Aesculus hippocastanum hästkastanj Ovanlig
Impatiens glandulifera jättebalsamin Ovanlig
Impatiens parviflora blekbalsamin (b. 24) Vanlig 14
Frangula alnus brakved Mkt vanlig
Parthenocissus inserta vildvin Sällsynt
Tilia plathyphyllos (bild 22) bohuslind Sällsynt 13
Malva moschata myskmalva Ovanlig.
Daphne mezereum tibast Sällsynt
Hypericum maculatum fyrkantig johannesört Mkt vanlig
Hypericum perforatum äkta johannesört Mkt vanlig

Bild 35. Harris. Vid Tångaberg har harris 
ganska stor spridning, men i övrigt är den 
ganska ovanlig i Torpa socken.

Bild 36. Stinknäva vid stranden nedanför 
Kråkeberg.



Violaceae - violer m.fl.
Viola arvensis
Viola canina ssp. 
canina
Viola odorata
Viola palustris
Viola riviniana
Viola tricolor 
Lythrum salicaria

åkerviol 
ängsviol

luktviol 
kärrviol 
skogsviol 
styvmorsviol 
fackelblomster

Mkt vanlig
Mkt vanlig 6

Sällsynt 
Ganska vanlig 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig 
Ovanlig

Bild 37. Vattenstäkra i alkärr, Kärra
dal. Ett ännu större bestånd av 
vattenstäkra finns i en bäck bakom 
Torpa kyrka. 20.7 04

Bild 38. Tranbär på Gamlemossen

Dunörtsväxter - Onagraceae m.fl.
Epilobium adenocaulon amerik. dunört
Epilobium mjölkört
angustifolium
Epilobium ciliatum vit dunört
Epilobium collinum backdunört
Epilobium hirsutum rosendunört
Epilobium lamyi grådunört
Epilobium montanum bergdunört
Epilobium obscurum mörk dunört
Epilobium palustre kärrdunört
Oenothera biennis nattljus
Myriophyllum kransslinga
verticillatum
Hippurus vulgaris hästsvans
Cornus suecica hönsbär
Hedera helix murgröna

Mkt vanlig 
Mkt vanlig

Ovanlig 
Sällsynt 
Ovanlig 
Sällsynt
Mkt vanlig 
Ovanlig 
Ovanlig 
Ovanlig 
Sällsynt

Sällsynt 
Ovanlig
Ovanlig

Bild 39. Jätteloka i Tångaberg 
20.7 04

Flockblomstriga - Apiaceae
Aegopodium 
podagraria

kirskål

Aethusa cynapium vildpersilja
Angelica sylvestris Strätta
Angelica archangelica strandkvanne
ssp. littoralis
Anthriscus sylvestris hundloka
Carum carvi kummin
Heracleum Jätteloka (bild 39)
mantegazzianum
Heracleum sphondylium sibirisk björnloka
ssp. sibiricum
Heracleum sphondylium vit björnloka
ssp. sphondylium 
Hydrocotyle vulgaris spikblad
Ligusticum scothicum Strandloka
Myrrhis odorata körvel
Oenanthe aquatica vattenstäkra (bild 37)
Peucedanum palustre kärrsilja
Pimpinella saxifraga bockrot

Mkt vanlig

Sällsynt
Mkt vanlig
Mkt vanlig 12
(kusten)
Mkt vanlig
Ovanlig 
Sällsynt

Vanlig 
(traktvis) 
Ovanlig

Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt 14
Vanlig
Mkt vanlig

Ljungväxter - Ericaceae
Calluna vulgaris ljung Mkt vanlig 4
Empetrum nigrum kråkbär Mkt vanlig 11
Erica tetralix klockljung Vanlig
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Vaccinium oxycoccus
Vaccinium uliginosum 
Vaccinium vitis-idaea 
Orthilia secunda
Pyrola minor

tranbär (bild 38) 
odon
lingon
björkpyrola (bild 41)
klotpyrola (bild 40)

Ovanlig 5
Vanlig
Mkt vanlig 
Sällsynt 
Sällsynt

Viveväxter - Primulaceae m fl
Anagallis minima knutört
Glaux maritima strandkrypa
Lysimachia nummularia penningblad
Lysimachia punctata praktlysing
Lysimachia thyrsiflora topplösa (bild 42)
Lysimachia vulgaris strandlysing
Trientalis europaea skogsstjärna
Armeria maritima trift
Fraxinus excelsior ask
Syringa vulgaris syren
Centaurium pulchellum dvärgarun
Gentiana klockgentiana
pneumonanthe
Menyanthes trifoliata vattenklöver
Vinca minor vintergröna

Sällsynt
Mkt vanl. (kusten) 
Sällsynt
Sällsynt 
Ovanlig 12 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig 
Mkt vanl. (kusten) 
Mkt vanlig 14 
Ganska vanlig
Sällsynt 10
Sällsynt 8

Ganska vanlig 
Ganska vanlig

Bild 40. Klotpyrola. Flasmen juni 2003

Mårväxter - Rubiaceae m fl
Galium album stormåra
Galium aparine snärj måra
Galium boreale vitmåra
Galium palustre vattenmåra
Galium saxatile Stenmåra
Galium uliginosum Sumpmåra
Galium verum gulmåra
Polemonium caeruleum blågull
Calystegia sepium snårvinda
ssp. sepium
Calystegia sepium skär snårvinda
ssp. spectabilis
Convolvulus arvensis åkervinda

Mkt vanlig
Mkt vanlig 12
Vanlig
Mkt vanlig
Ganska vanlig
Sällsynt
Mkt vanlig 10 
sällsynt
Vanlig 12

Ovanlig

Sällsynt

Bild 41. Björkpyrola. Jordbro 16.6 04

Strävbladiga - Boraginaceae m.fl.
Anchusa arvensis fårtunga
Echium vulgare blåeld
Myosotis arvensis åkerförgätmigej
Myosotis discolor brokförgätmigej
Myosotis laxa ssp. 
caespitosa

Sumpförgätmigej

Myosotis ramosissima backförgätmigej
Myosotis scorpioides äkta förgätmigej
Myosotis stricta vårförgätmigej
Myosotis sylvatica Skogsförgätmigej
Pulmonaria sp. lungört (bild 43)
Symphytum x 
uplandicum

uppländsk vallört

Vanlig 
Sällsynt 
Mkt vanlig 
Vanlig 
Ovanlig

Vanlig 
Ovanlig 10
Vanlig 
Sällsynt 
Sällsynt 11 
Ovanlig

Bild 42. Topplösa, Jordbro 16.6 04
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Callitrichaceae - lånkeväxter
Callitriche hamulata klolånke
Callitriche stagnalis dikeslånke

Ovanlig
Vanlig

Bild 43. Stinksyska, som bl.a. växer inne 
i Kärradal. Särskilt frodig blir den om 
det finns gott om kväve i jorden. Därför 
ser man den ofta tillsammans med hallon 
eller nässlor.

Kransblommiga - Lamiaceae m fl
Ajuga pyramidalis blåsuga
Galeopsis bifida toppdån
Galeopsis ladanum mjukdån
Galeopsis tetrahit pipdån
Glechoma hederacea jordreva
Lamium amplexicaule mjukplister
Lamium confertum mellanplister
Lamium hybridum flikplister
Lamium purpureum rödplister
Leonurus cardiaca ssp. Hjärtstilla
cardiaca
Lycopus europaeus strandklo
Mentha arvensis åkermynta
Origanum vulgare kungsmynta
Prunella vulgaris brunört
Scutellaria galericulata frossört
Stachys arvensis åkersyska
Stachys palustris knölsyska
Stachys sylvatica stinksyska
Thymus serpyllum backtimjan
Solanum dulcamara besksöta
Solanum nigrum nattskatta

Ovanlig 6 
Mkt vanlig 
Ovanlig 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig 
Sällsynt 
Sällsynt
Mkt vanlig 
Ganska vanl.
Sällsynt 14

Vanlig 
Ganska vanl.
Sällsynt 14
Vanlig 
Ganska vanl. 
Ovanlig 
Ganska vanl.
Ovanlig 14
Ovanlig 
Vanlig 
Ovanlig

Lejongapsväxter - Scrophulariaceae

Bild 44. Lilleputtar i växtvärlden. I gru
set bakom Torpas kyrka trängs den blå 
fältarven med råttsvans och (i förgrun
den) Småfruktig jungfrukam. Samtliga 
växter är bara några centimeter höga. 
Maj 2004.

Chaenorrhinum minus småsporre Sällsynt
Växtplats: järnvägen 
Digitalis purpurea Fingerborgsblomma Vanlig
Linaria vulgaris gulsporre Mkt vanlig
Linaria repens strimsporre Sällsynt
Melampyrum natt och dag Sällsynt
nemorosum
Växtplats: Stämmet 

Melampyrum pratense ängskovall Vanlig
Odontites vernus åkerrödtoppa Sällsynt
Odontites vulgaris rödtoppa Sällsynt
Pedicularis sylvatica granspira Sällsynt 8
Rhinanthus minor ängsskallra Sällsynt
Scrophularia nodosa flenört Ganska vanl.
Verbascum nigrum mörkt kungsljus Ovanlig
Verbascum speciosum praktkungsljus Sällsynt
Verbascum thapsus kungsljus Ganska vanl.
Veronica agrestis åkerveronika Sällsynt
Veronica arvensis Fältveronika Mkt vanlig
Veronica beccabunga bäckveronika Ovanlig 7
Veronica chamaedrys te-veronika Mkt vanlig 6
Veronica officinalis ärenpris Mkt vanlig
Veronica persica trädgårdsveronika Ovanlig
Veronica scutellata dyveronika Ovanlig
Veronica serpyllifolia majveronika Ganska vanl. 6
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Plantaginaceae - grobladsväxter m.fl.
Plantago coronopus strandkämpar Sällsynt 10
Plantago lanceolata svartkämpar Mkt vanl.
Plantago major ssp. groblad Mkt vanl.
major
Plantago major ssp. åkergroblad Ganska vanl.
intermedia
Plantago maritima gulkämpar Vanlig 10
Lonicera periclymenum vildkaprifol Mkt vanl.
Sambucus nigra fläder Ganska vanl.
Sambucus racemosa druvfläder Ganska vanl.
Symphoricarous albus snöbär Ganska vanl.
Viburnum opulus olvon Ganska vanl.
Adoxa moschatellina desmeknopp Ovanlig 6
Valeriana sambucifolia flädervänderot Ovanlig 9

(bild 45)
Valerianella locusta Vårklynne Ovanlig 9

Dipsacaceae - väddväxter
Knautia arvensis åkervädd Mkt vanl.
Succisa pratensis ängsvädd Vanlig

Campanulaceae - klockväxter
Campanula latifolia hässleklocka (bild 46) Sällsynt 7
Campanula 
rapunculoides

knölklocka Vanlig

Campanula rotundifolia blåklocka Mkt vanl.
Jasione montana blåmunkar Mkt vanl.

Korgblommiga - Asteraceae
Achillea millefolium rölleka Mkt vanl.
Achillea ptarmica nysört Mkt vanl.
Anthemis tinctoria färgkulla (bild 47) Sällsynt
Antennaria dioica kattfot (bild 14) Ovanlig 9
Arctium minus kardborre Ovanlig
Arctium tomentosum ullig kardborre Sällsynt
Artemisia absinthium malört Mkt vanl. 14
Artemisia maritima ssp. 
maritima

strandmalört Sällsynt 11

Artemisia vulgaris gråbo Mkt vanl.
Aster tripolium strandaster Ovanl.(kusten)
Bellis perennis tusensköna Sällsynt
Bidens tripartita brunskära Vanlig
Centaurea cyanus blåklint (bild 48) Ovanlig
Centaurea jacea rödklint Sällsynt
Centaurea scabiosa Väddklint Ovanlig
Cirsium arvense åkertistel Mkt vanl.
Cirsium palustre kärrtistel Mkt vanl.
Cirsium vulgare vägtistel Mkt vanl.
Conyza canadensis kanadabinka Ovanlig
Crepis paludosa kärrfibbla (bild 11) Sällsynt 7
Crepis tectorum klofibbla Vanlig

Bild 45. Flädervänderot. Vänderotsläktet 
är känt för sina medicinska egenskaper; än 
idag ingår extrakt av vissa arter i lugnande 
medel.

Bild 46. Hässleklocka. Bäcken vid 
gården Fyrkanten, aug. 2004.
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Bild 47. Färgkulla vid vägen Kärra- 
dal-Torpa. Färgkullan, som kommer 
från sydöstra Europa och västra Asien 
är mycket ovanlig och tillfällig. Detta 
bestånd härstammar troligen från 
någon trädgård. Men den är mycket 
dekorativ och pryder sin plats i diket, 
där den nu växer.

20.7 2004

Bild 48. Blåklint är en växt som man 
sällan ser i åkrar av i dag, men detta var 
fallet vid Rösäng i juni 2003.
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Doronicum orientale gemsrot Sällsynt
Erigeron acer gråbinka Ovanlig
Galinsoga parviflora gängel Vanlig
Galinsoga hårgängel Vanlig
quadriradiata
Gnaphalium sylvaticum Skogsnoppa Ovanlig
Gnaphalium uliginosum Sumpnoppa Mkt. vanlig
Helianthus annuus solros Sällsynt
Hieracium aurantiacum rödfibbla Sällsynt 14
Hieracium lactucella revfibbla Sällsynt
Hieracium pilosella gråfibbla Mkt. vanlig
Hieracium umbellatum flockfibbla Mkt. vanlig
Hieracium sect. Oreadea klippfibblor Ovanlig 10
Hieracium sect. Styvfibblor Vanlig
Tridentata
Hieracium sect. Vulgata. skogsfibblor Sällsynt 14
subsect. Silvaticiformia 
Hieracium sect. Vulgata. Hagfibblor Vanlig
subsect. Vulgatiformia 
Hypochoeris glabra åkerfibbla Ovanlig
Hypochoeris radicata rotfibbla Ovanlig
Inula helenium ålandsrot (bild 49) Sällsynt 12
Lapsana communis harkål Mkt. vanlig
Leontodon autumnalis höstfibbla Mkt. vanlig
Leucanthemum vulgare prästkrage Vanlig
Logfia minima spenslig ullört Sällsynt
Matricaria gatkamomill Mkt. vanlig
matricarioides
Matricaria recutita kamomill Ganska vanlig
Mycelis muralis skogssallat Vanlig
Scorzonera humilis svinrot Ovanlig
Senecio sylvaticus bergkorsört Mkt. vanlig
Senecio viscosus klibbkorsört Vanlig
Senecio vulgaris korsört Vanlig
Solidago canadensis kanadensiskt gullris Ovanlig
Solidago gigantea Höstgullris Ovanlig
Solidago virgaurea gullris Vanlig
Sonchus arvensis åkermolke Vanlig
Sonchus asper Svinmolke Vanlig
Sonchus oleraceus kålmolke Ganska vanlig
Sonchus palustris strandmolke (bild 20) Sällsynt 12
Tanacetum vulgare renfana Mkt. vanlig
Taraxacum sect. sandmaskrosor Sällsynt
Erythrosperma 
Taraxacum sect. dvärgmaskrosor Ovanlig (kusten)
Obliqua (bild l5) 9
Taraxacum sect. ogräsmaskrosor Mkt. vanlig
Ruderalia
Tragopogon pratensis ängshaverrot Ganska vanlig
Tripleurospermum kustbaldersbrå Vanlig (kusten)
maritimum ssp. 
maritimum 
Tripleurospermum baldersbrå Mkt. vanlig
perforatum
Tussilago farfara hästhov Vanlig



Liljeväxter - Liliaceae m fl
Allium oleraceum backlök
Allium schoenoprasum gräslök (bild 50)
Allium scorodoprasum skogslök
Paris quadrifolia ormbär
Convallaria majalis liljekonvalj
Maianthemum bifolium ekorrbär
Polygonatum storrams
multiflorum
Hemerocallis sp. dagliljor
Chionodoxa sp. vårstjärna
Asparagus officinalis sparris
Ornithogalum morgonstjärna
umbellatum
Muscari botryoides Pärlhyacint
Scilla siberica rysk blåstjärna
Galanthus nivalis snödroppe
Tulipa x gesneriana tulpan

Ovanlig 7
Sällsynt
Sällsynt 12
Sällsynt 7
Vanlig
Mkt vanlig
Ganska vanl 6

Ovanlig
Ovanlig
Sällsynt 11
Sällsynt

Sällsynt
Ovanlig
Sällsynt
Ovanlig

Orkidéer - Orchidaceae m fl
Dactylorhiza maculata jungfru Marie 

nycklar
Platanthera bifolia nattviol

Ovanlig

Ovanlig

Araceae - Kallaväxter m fl
Calla palustris missne
Lemna minor andmat
Zostera marina bandtång
Sparganium erectum stor igelknopp
Sparganium natans dvärgigelknopp
Typha latifolia bredkaveldun
Alisma plantago- svalting
aquatica
Triglochin maritimum havssälting
(bild 16)
Triglochin palustre kärrsälting

Sällsynt 5
Vanlig
Vanlig (kusten) 
Ovanlig 
Ovanlig 
Ganska vanl. 
Ganska vanl.

Vanl. (kusten) 10

Ovanlig 10

Bild 49. Ålandsrot. Namnet är troligen 
en förvrängning av det gamla namnet 
alant, som i sin tur är en förvrängning av 
det latinska Inula. Kommer ursprungli
gen från Sydeuropa och Asien. 
Driftstranden i Kärrastrand, juli 2004.

Ovanlig
Ovanlig 5

Sällsynt (havet)
Vanlig (havet)

Nateväxter - Potamogetonaceae
Potamogeton natans gäddnate
Potamogeton bäcknate
polygonifolius
Ruppia maritima hårnating
Zostera marina bandtång

Tågväxter — Juncaceae
Juncus articulatus ryltåg
Juncus bufonius Vägtåg
Juncus bulbosus löktåg
Juncus conglomeratus knapptåg
Juncus effusus veketåg
Juncus filiformis trådtåg
Juncus gerardii salttåg
Juncus minutulus pysslingtåg
Juncus ranarius grodtåg

Vanlig
Mkt vanlig
Vanlig 8
Mkt vanlig
Mkt vanlig 
Ovanlig

Mkt vanl (kusten) 10 
Ganska vanlig
Sällsynt 10

Bild 50. Gräslök hör väl rätteligen hemma 
i köksträdgården, men ibland tar den sig ut 
i omgivande natur. Detta kraftiga exemplar 
har hamnat på en häll i Tångaberget.

Juni 2004
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Bild 51. Hedfryle vid stranden innan
för Holmen. Juni 2003.

Bild 52. Hedsäv på Holmen. Juni 2003

Juncus squarrosus borsttåg Ovanlig 8
Juncus tenuis Syltåg Ganska vanlig
Luzula campestris knippfryle Mkt. vanlig
Luzula congesta Hedfryle (bild 51) Ganska vanlig 12
Luzula multiflora ängsfryle Vanlig
Luzula pilosa Vårfryle Vanlig

Säv - Cyperaceae
Bolboschoenus havssäv Vanlig (kusten) 10
maritimus
Blysmus rufus rödsäv (bild 53) Sällsynt 10
Eleocharis acicularis nålsäv Sällsynt
Eleocharis palustris knappsäv Vanlig
Eleocharis quinqueflora tagelsäv Sällsynt 10
Eleocharis uniglumis agnsäv (bild 54) Mkt vanl (kusten) 10
Eleogiton fluitans flytsäv Sällsynt 5
Eriophorum ängsull Vanlig 5
angustifolium
Eriophorum vaginatum tuvull Ovanlig
Rhynchospora alba vitag Sällsynt 10
Schoenoplectus blåsäv Ovanlig
tabernaemontani
Scirpus sylvaticus Skogssäv Ovanlig
Trichophorum caespito- hedsäv (bild 52) Ovanlig
sum ssp. germanicum

Säv - fam. Cyperaceae. Ofta vatten eller sump
växter med blommor i ax. Axen består av hinn
aktiga fjäll, under vilka han- och honblommorna 
sitter. På bilderna syns pistillernas vita märken.

Bild 53. Rödsäv har ett något plattat ax. 
Pistillerna är långt framskjutande för att 
fånga upp pollen.

Bild 54. Agnsäven är vanlig efter hela den 
svenska kusten
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Starr - Cyperaceae
Carex acuta vasstarr Sällsynt 13
Carex arenaria sandstarr Vanl. (stranden)
Carex canescens gråstarr Ganska vanl.
Carex caryophyllea vårstarr Ovanlig 6
Carex demissa grönstarr (bild 55) Ovanlig
Carex disticha plattstarr Sällsynt 12
Carex echinata stjärnstarr Ganska vanl.
Carex elongata rankstarr (bild 58) Sällsynt 14
Carex hirta grusstarr Ovanlig
Carex ovalis Harstarr Mkt vanlig
Carex montana lundstarr Sällsynt
Carex nigra var. nigra hundstarr Mkt vanlig
Carex nigra var. recta tuvad hundstarr Sällsynt
Carex pallescens blekstarr (bild 56) Ovanlig 4
Carex panicea hirsstarr Vanlig
Carex pilulifera pillerstarr Mkt vanlig
Carex pseudocyperus slokstarr Sällsynt
Carex rostrata flaskstarr Ovanlig
Carex spicata piggstarr Ovanlig
Carex vesicaria blåsstarr Sällsynt
Carex viridula var. liten ärtstarr Ovanl. (kusten)
pulchella

Bild 56. Blekstarr. Flasmeberg juni 2004

Starr - fam. Cyperaceae. Starr känns igen på 
sin trekantiga stjälk. Denna grupp av halvgräs 
har han- och honblommor skilda, antingen på 
olika ställen i axet, på olika ax eller rent av på 
olika plantor. Axen är bruna eller gröna, färger 
behövs inte eftersom de pollineras med vin
dens hjälp. De olika arterna är anpassade till 
skilda miljöer, från de torraste (sandstarr) till 
ren vattenmiljö (slokstarr). I Sverige finns c:a 
120 starrarter, i Halland 57 och Torpa alltså 21 
(funna).

Bild 55. Grönstarr, Flasmen. Juli 2003 
De bruna hanaxen sitter längst ut, de 
gröna, tjocka honaxen nedanför.

Bild 57. Slokstarr, Kärra juli 2004

Bild 58. Rankstarr växer ofta i alkärr. 
Under tuvorna sitter fjolårsbladen kvar. 
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Bild 59. Vårtåtel är ett av våra minsta 
gräs, 5 - 10 cm högt. Den gror under hös
ten, övervintrar men gulnar snart under 
sommarens torka. Bilden från hällarna vid 
Tången. 29.5 04

Bild 60. Krypven på stranden i Kärradal. 
Den växer ofta i lite blötare sand på strän
derna. När den växer vid vattenfyllda hå
lor, ”flyter ” den gärna ut och bildar förrä
diska ”gräsmattor” på ytan.

Gräs - Poaceae
Agrostis canina brunven
Agrostis capillaris rödven
Agrostis gigantea storven
Agrostis stolonifera krypven
Agrostis vinealis bergven
Aira praecox Vårtåtel

Vanlig
Mkt vanlig 
Vanlig 
Ganska vanl 
Vanlig 
Ovanlig

Alopecurus geniculatus kärrkavle
Alopecurus pratensis ängskavle
Ammophila arenaria sandrör
Anthoxanthum 
odoratum

vårbrodd

Apera spica-venti åkerkösa
Arrhenatherum elatius knylhavre
Avena fatua flyghavre
Briza media darrgräs
Bromus hordeaceus ssp. 
hord.

luddlosta

Bromus hord. ssp. 
thominei

Strandlosta

Calamagrostis epigejos bergrör
Calamagrostis purpu
rea ssp. phragmitoides

brunrör

Dactylus glomerata hundäxing
Danthonia decumbens knägräs
Dechampsia caespitosa tuvtåtel
Dechampsia flexuosa kruståtel
Elytrigia repens kvickrot
Festuca brevipila hårdsvingel
Festuca ovina fårsvingel
Festuca pratensis ängssvingel
Festuca rubra rödsvingel
Glyceria declinata blågrönt

mannagräs
Glyceria fluitans mannagräs
Glyceria maxima Jättegröe
Helictotrichon pratense ängshavre
Helictotrichon 
pubescens

luddhavre

Holcus lanatus luddtåtel
Holcus mollis lentåtel
Leymus arenarius strandråg
Lolium perenne engelskt rajgräs
Melica nutans bergslok
Molinia caerulea blåtåtel
Nardus stricta stagg
Phalaris arundinacea rörflen
Phleum pratense ssp. 
pratense

timotej

Phragmites australis vass
Poa annua Vitgröe
Poa compressa berggröe
Poa nemoralis lundgröe
Poa palustris Sengröe
Poa pratensis ssp 
irrigata

smågröe

Poa pratensis ssp. 
pratensis

ängsgröe

Poa trivialis kärrgröe
Puccinellia capillaris saltgräs
Puccinellia distans grått saltgräs
Växtplats: gödselstack vid Kärradal

Puccinellia maritima revigt saltgräs
Setaria viridis grön kavelhirs

Mkt vanlig 
Ovanlig 
Sällsynt 
Vanlig

Ovanlig 
Mkt vanlig 
Ovanlig 
Sällsynt
Vanlig

Sällsynt

Mkt vanlig 
Ovanlig

Mkt vanlig 
Vanlig 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig 
Mkt vanlig 
Ovanlig 
Vanlig 
Vanlig 
Mkt vanlig 
Sällsynt

Mkt vanlig 
Ovanlig 
Sällsynt 
Sällsynt

Mkt vanlig 
Vanlig 
Ovanlig 
Mkt vanlig 
Ovanlig 
Mkt vanlig 
Vanlig 
Vanlig 
Mkt vanlig

Vanlig
Mkt vanlig 
Ovanlig 
Mkt vanlig 
Vanlig 
Vanlig

Mkt vanlig

Vanlig 
Ovanlig 
Sällsynt

Mkt vanlig (kust 
Sällsynt
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Artförteckning, svenska namn
Fet stil: sidhänvisning

Agnsäv (bild Eleocharis Mkt vanl 10
54) uniglumis (kusten)
Akleja Aquilegia vulgaris Ovanlig
Al: se klibbal
Alm Ulmus glabra Ganska

Alpgullregn Laburnum alpinum
vanl.
Ovanlig

Alsikeklöver Trifolium hybridum Vanlig
Amerikansk Epilobium Mkt vanlig
dunört adenocaulon
Andmat Lemna minor Vanlig
Apel Malus domestica Vanlig
Armeniskt Rubus armeniacus Sällsynt
björnbär 
Ask Fraxinus excelsior Mkt vanl. 14
Asp Populus tremula Mkt. vanl.
Backdunört Epilobium collinum Sällsynt
Backförgätmigej Myosotis ramosissima Vanlig
Backlök Allium oleraceum Ovanlig 7
Backnejlika Dianthus deltoides Ovanlig
Backsippa (bild Anemone pulsatilla Sällsynt
7)
Backtimjan Thymus serpyllum Ovanlig
Backtrav Arabis thaliana Mkt.

Baldersbrå Tripleurospermum
vanlig 
Mkt.

perforatum vanlig
Bandtång Zostera maritima Vanlig

Bergbräsma Cardamine hirsuta
(havet)
Ovanlig 9

Bergdunört Epilobium montanum Mkt vanlig
Bergek Quercus petraea Ganska

Bergglim
vanl.

Silene rupestris Ganska vanl.

Berggröe Poa compressa
12

Ovanlig
Bergkorsört Senecio sylvaticus Mkt.

Bergrör Calamagrostis
vanlig
Mkt vanlig

Bergslok
epigejos
Melica nutans Ovanlig

Bergsyra Rumex acetosella Mkt vanlig
Bergtall Pinus mugo Sällsynt
Bergven Agrostis vinealis Vanlig
Besksöta Solanum dulcamara Vanlig
Betesdaggkåpa Alchemilla monticola Ganska

Bindvide Salix aurita
vanl
Vanlig

Bitterpilört Persicaria hydropiper Vanlig
Björkpyrola Orthilia secunda Sällsynt
(bild 41)
Blekstarr (bild Carex pallescens Ovanlig 4
56)

Blodnäva (bild Geranium Sällsynt
19) sanguineum

Blodrot Potentilla erecta Mkt vanlig
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus Vanlig
Blek fetknopp Sedum hispanicum Sällsynt 14
Blekbalsamin Impatiens parviflora Vanlig 14
Blåbär Vaccinium myrtillus Mkt vanlig
Blåeld Echium vulgare Sällsynt
Blågrönt 

mannagräs
Glyceria declinata Sällsynt 10

Blågull Polemonium caeruleum Sällsynt
Blåklint 
(bild 48)

Centaurea cyanus Vanlig

Blåklocka Campanula rotundifolia Mkt vanl.
Blåmunkar Jasione montana Mkt vanl.
Blåmålla Chenopodium glaucum Ovanlig
Blåsippa 
(bild 31)

Anemone hepatica Sällsynt

Blåsstarr Carex vesicaria Sällsynt
Blåsuga Ajuga pyramidalis Ovanlig 6
Blåsäv Schoenoplectus 

tabernaemontani
Ovanlig

Blåtåtel Molinia caerulea Mkt vanlig
Bockrot Pimpinella saxifraga Mkt vanlig
Bohuslind Tilia platyphyllos (bild 22) Sällsynt 13
Bok Fagus sylvatica Ovanlig
Borstnejlika Dianthus barbatus Sällsynt
Borsttåg Juncus squarrosus Ovanlig 8
Brakved Frangula alnus Mkt vanlig
Bredkavel Typha latifolia Ganska
dun vanl.

Brokförgät
migej

Myosotis discolor Vanlig

Brunrör Calamagrostis purpurea 
ssp. phragmitoides

Ovanlig

Brunskära Bidens tripartita Vanlig
Brunven Agrostis canina Vanlig
Brunört Prunella vulgaris Vanlig
Brännässla Urtica dioica Mkt vanlig
Buskstjärn Stellaria holostea Vanl.(trakt-
blomma (bild 29) vis)
Bäckbräsma Cardamine amara Ovanlig 7
Bäcknate Potamogeton 

polygonifolius
Ovanlig 5

Bäckvero
nika

Veronica beccabunga Ovanlig 7

Daggros Rosa glauca Sällsynt
Dagliljor Hemerocallis sp. Ovanlig
Dansk skör

bjuggsört
Cochlearia danica Sällsynt 10

Darrgräs Briza media Sällsynt 10
Desmeknopp Adoxa moschatellina Ovanlig 6
Dikeslånke Callitriche stagnalis Vanlig
Druvfläder Sambucus racemosa Ganska vanl.
Duvvicker Vicia hirsuta Vanlig
Dvärgarun Centaurium 

pulchellum
Sällsynt 10

Dvärgigelknopp Sparganium natans Ovanlig 14
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ssp. major

Dvärglin Radiola linoides Sällsynt 10
Dvärgmask Taraxacum sect. Ovanlig 9
rosor Obliqua (bild 15) (kusten)

Dyveronika Veronica scutellata Ovanlig
Ek Quercus robur Mkt. vanl. 6
Ekbräken Gymnocarpium Vanlig

Ekorrbär
dryopteris
Maianthemum Mkt vanl.

En
bifolium
Juniperus communis Mkt. vanl. 8

Engelskt Lolium perenne Mkt vanlig
rajgräs
Fackelblom Lythrum salicaria Ovanlig
ster
Femfingerört Potentilla argentea Mkt vanlig
Fingerborgs Digitalis Vanlig
blomma
Flaskstarr

purpurea
Carex rostrata Ovanlig

Flenört Scrophularia nodosa Ganska vanl.
Flikbjörnbär Rubus laciniatus Sällsynt
Flikmålla Atriplex calotheca Ganska vanlig

Fliknäva
(bild 28) (traktvis) 12
Geranium dissectum Sällsynt

Flikplister Lamium hybridum Mkt vanlig
Flockfibbla Hieracium Mkt vanlig

Flyghavre
umbellatum 
Avena fatua Ovanlig

Flytsäv Eleogiton fluitans Sällsynt 5
Fläder Sambucus nigra Ganska vanl.
Flädervände Valeriana Ovanlig 9
rot (bild 45) 

Frossört
sambucifolia
Scutellaria Ganska vanl.

Fyrkantig
galericulata 
Hypericum Mkt vanlig

johannesört 
Fårsvingel

maculatum
Festuca ovina Vanlig

Fårtunga Anchusa arvensis Vanlig
Fältarv Cerastium arvense Sällsynt
Fältveronika Veronica arvensis Mkt vanlig
Färgkulla Anthemis tinctoria Sällsynt
(bild 47) 

Gatkamomill Matricaria Mkt vanlig

Gemsrot
matricarioides
Doronicum Sällsynt

Getväppling
orientale
Anthyllis Ganska vanlig

Glasbjörk
vulneraria
Betula pubescens Mkt vanlig

Glasört Salicornia europea Ovanlig 10
Glatt Alchemilla glabra Sällsynt
daggkåpa

Gran (bild 16) Picea abies Mkt. vanlig
Granspira Pedicularis Sällsynt 8

Grön
sylvatica
Setaria viridis Sällsynt

kavelhirs
Groblad Plantago major Mkt vanl.

Grodtåg Juncus ranarius Sällsynt
Grusstarr Carex hirta Ovanlig
Gråbinka Erigeron acer Ovanlig
Gråbo Artemisia vulgaris Mkt vanl.
Grådunört Epilobium lamyi Sällsynt
Gråfibbla Hieracium pilosella Mkt. vanlig
Gråstarr Carex canescens Ganska vanl.
Grått saltgräs Puccinellia distans Sällsynt
Växtplats: Gödselstack vid Kärradal
Gråvide Salix cinerea Vanlig
Gräslök Allium schoeno Sällsynt
(bild 50) prasum
Grässtjärn- 
blomma

Stellaria graminea Mkt vanlig 10

Grön kavelhirs Setaria viridis Sällsynt
Grönknavel Scleranthus annuus 

ssp. annuus
Vanlig

Grönpil Salix x rubens Ovanlig
(knäckepil) (S. fragilis) (bild26)
Grönstarr Carex demissa Ovanlig
(bild 55)
Gul fetknopp Sedum acre Vanlig
Gulkämpar Plantago maritima Vanlig 10
Gullklöver Trifolium aureum Sällsynt
(bild 34) 
Gullpudra Chrysosplenium 

alternifolium
Sällsynt 7

Gullris Solidago virgaurea Vanlig
Gulmåra Galium verum Mkt vanl. 10
Gulsporre Linaria vulgaris Mkt vanlig
Gulvial Lathyrus pratensis Vanlig
Gårdsskräppa Rumex longifolius Vanlig
Gåsört Potentilla anserina Mkt vanlig
Gäddnate Potamogeton natans Ovanlig
Gängel Galinsoga parviflora Vanlig
Gökärt Lathyrus linifolius Vanlig
Hagfibblor Hieracium sect. Vanlig

Vulgata. subsect.
Vulgatiformia

Hallon Rubus idaeus Mkt vanlig
Hamnsenap Sisymbrium altissimum Sällsynt
Harklöver Trifolium arvense Vanlig
Harkål Lapsana communis Mkt. vanlig
Harris (bild 
35)

Cytisus scoparius Ovanlig

Harstarr Carex ovalis Mkt vanlig
Harsyra Oxalis acetocella Vanlig 6
Hartsros Rosa villosa ssp. mollis Vanlig
Hassel Corylus avellana Vanlig
Havsnarv Spergularia maritima Sällsynt

ssp. angustata (kusten)
Havssälting Triglochin maritimum Vanl. 10
(bild 16) (kusten)
Havssäv Bolboschoenus Vanlig 10

maritimus (kusten)
Hedfryle Luzula congesta Ganska 12
(bild 51) vanlig

Hedsäv Trichophorum caespi- Ovanlig 12
(bild 52) tosum ssp. germanicum
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Hesperis Hesperis matronalis Sällsynt
Hirsstarr Carex panicea Vanlig
Hjärtstilla Leonurus cardiaca 

ssp. cardiaca
Sällsynt 14

Hultbräken Phegopteris 
connectilis

Vanlig

Humle Humulus lupulus Ovanlig
Humleblomster Geum rivale Ovanlig 7
Humlelusern Medicago lupulina Ovanlig
Hundloka Anthriscus sylvestris Mkt vanlig
Hundstarr Carex nigra var. 

nigra
Mkt vanlig

Hundäxing Dactylus glomerata Mkt vanlig
Hybridek Quercus robur x 

petraea
Ovanlig

Hårdsvingel Festuca brevipila Ovanlig
Hårgängel Galinsoga 

quadriradiata
Vanlig

Hårnating Ruppia maritima Sällsynt (havet)
Häckberberis Berberis thunbergii Sällsynt
Häckoxbär Cotoneaster lucidus Ovanlig
Häckvicker Vicia sepium Vanl.(traktvis)
Häckvide Salix x smithiana Sällsynt
Hägg Prunus padus Vanlig
Häggmispel Amelanchier spicata Sällsynt
Hässleklocka 
(bild 46)

Campanula latifolia Sällsynt 7

Hästhov Tussilago farfara Vanlig
Hästkastanj Aesculus 

hippcastanus
Ovanlig

Hästsvans Hippurus vulgaris Sällsynt
Hönsarv Cerastium 

fontanum
Mkt vanlig

Hönsbär Cornus suecica Ovanlig
Höstfibbla Leontodon 

autumnalis
Mkt. vanlig

Höstgullris Solidago gigantea Ovanlig
Idegran Taxus sp. Sällsynt
Jolster Salix pentandra Ovanlig
Jordklöver Trifolium campestre Ovanlig
Jordreva Glechoma 

hederacea
Mkt vanlig

Jordrök Fumaria officinalis Ovanlig
Judaspenningar Lunaria annua Sällsynt
Jungfru Marie Dactylorhiza Ovanlig
nycklar maculata
Jungfrulin Polygala vulgaris Ovanlig
Jättebalsamin Impatiens 

glandulifera
Ovanlig

Jättegröe Glyceria maxima Ovanlig
Jätteloka Heracleum Sällsynt

(bild 39) mantegazzianum
Kabbleka Caltha palustris Ovanlig
Kamomill Matricaria recutita Ganska vanl
Kamtjatkaros Rosa x kamtchatica Sällsynt
Kanadabinka Conyza canadensis Ovanlig
Kanadensiskt 
gullris

Solidago canadensis Ovanlig

Kaprifol: se Vildkaprifol
Kardborre Arctium minus Ovanlig
Kattfot (bild 14) Antennaria dioeca Ovanlig 9
Kaukasiskt Sedum spurium Ganska vanl.
fetblad
Kirskål Aegopodium podagraria Mkt vanlig
Klasespirea Spiraea x billardii Sällsynt
Klibbal Alnus glutinosa Mkt vanlig 14
Klibbkorsört Senecio viscosus Vanlig
Klippfibblor Hieracium sect Oreadea Ovanlig 10
Klockgentiana Gentiana pneumonanthe Sällsynt 8
Klockljung Erica tetralix Vanlig
Klofibbla Crepis tectorum Vanlig
Klolånke Callitriche hamulata Ovanlig
Klotpyrola Pyrola minor (bild 40) Sällsynt
Klöveroxalis Oxalis fontana Sällsynt
Knappsäv Eleocharis palustris Vanlig
Knapptåg Juncus conglomeratus Mkt vanlig
Knipparv Cerastium glomeratum Sällsynt 14
Knippfryle Luzula campestris Mkt vanlig
Knutnarv Sagina nodosa Sällsynt 10
Knutört Anagallis minima Sällsynt 10
Knylhavre Arrhenatherum elatius Mkt vanlig 9
Knägräs Danthonia decumbens Vanlig
Knölklocka Campanula Vanlig

Knölsmör
rapunculoides
Ranunculus bulbosus Ovanlig 6,10

blomma
Knölsyska Stachys palustris Ganska vanl
Kornvallmo Papaver rhoeas Sällsynt
Korsört Senecio vulgaris Vanlig
Kransslinga Myriophyllum Sällsynt

Krikon

verticillatum
Växtplats: Nisebäck 
Prunus domestica ssp. Ovanlig

Krusbär
insititia
Ribes uva-crispa Ganska vanl.

Kruståtel Dechampsia flexuosa Mkt vanlig 4
Krusskräppa Rumex crispus Mkt vanlig
Krypbjörnbär Rubus sect. corylifolius Ovanlig
Krypnarv Sagina procumbens Mkt. vanl.
Krypven (bild 60) Agrostis stolonifera Ganska vanl 13
Krypvide Salix repens repens Vanlig
Kråkbär Empetrum nigrum Mkt vanl. 11
Kråkklöver Potentilla palustris Vanlig
Kråkvicker Vicia cracca Mkt. vanlig
Kummin Carum carvi Ovanlig
Kungsljus Verbascum thapsus Ganska vanl.
Kungsmynta Origanum vulgare Sällsynt 14
Kustbalders Tripleurospermum Vanlig
brå maritimum ssp. maritimum (kusten)

Kvickrot Elytrigia repens Mkt vanlig
Kålmolke Sonchus oleraceus Ganska vanlig
Källarv (bild 9) Stellaria alsine Ovanlig
Käringtand Lotus corniculatus Mkt. vanlig
Kärleksört Sedum telephium Vanlig
Kärrdunört Epilobium palustre Ovanlig
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Kärrfibbla Crepis paludosa Sällsynt 7
(bild 11) 

Kärrgröe Poa trivialis Vanlig
Kärrkavle Alopecurus geniculatus Mkt vanlig 10
Kärrsilja Peucedanum palustre Vanlig
Kärrsälting Triglochin palustre Ovanlig 10
Kärrtistel Cirsium palustre Mkt vanl.
Kärrviol Viola palustris Ganska vanlig
Körvel Myrrhis odorata Sällsynt
Kärrsälting Triglochin palustre Ovanlig 10
Lentåtel Holcus mollis Vanlig
Liljekonvalj Convallaria majalis Vanlig
Lingon Vaccinium vitis-idaea Mkt vanlig
Liten fetknopp Sedum annuum Sällsynt
Ljung Calluna vulgaris Mkt. vanlig
Lomme Capsella bursa-pastoris Mkt. vanlig
Luddhavre Helictotrichon Sällsynt 9

(bild 13) pubescens
Luddlosta Bromus hordeaceus ssp. 

hordeaceus
Vanlig 9

Luddtåtel Holcus lanatus Mkt vanlig
Luktviol Viola odorata Sällsynt
Lundbräken Dryopteris dilatata Mkt vanlig
Lundgröe Poa nemoralis Mkt vanlig
Lundstarr Carex montana Sällsynt
Lungört Pulmonaria sp Sällsynt 11
Lupin: se Blomsterlupin
Lupinväppling Thermopsis montana Sällsynt
Lärk Larix decidua Sällsynt
Löktåg Juncus bulbosus Vanlig 8
Lönn Acer platanoides Vanlig
Lövbinda Fallopia dumetorium Sällsynt
Majbräken Athyrium felix-femina Mkt. vanlig
Maj smör
blomma

Ranunculus auricomus Ganska vanl. 6

Majveronika Veronica serpyllifolia Ganska vanl. 6
Malört Artemisia absinthimum Mkt vanl. 14
Mandelblom Saxifraga granulata Ovanlig 6
Mannagräs Glyceria fluitans Mkt vanlig
Marviol Cakile maritima Vanlig (kusten)
Mellanlusern Medicago falcata x 

sativa
Sällsynt 14

Mellanplister Lamium confertum Sällsynt
Missne Calla palustris Sällsynt 5
Mjukdån Galeopsis ladanum Ovanlig
Mjuknäva Geranium molle Sällsynt
Mjukplister Lamium amplexicaule Sällsynt
Mjölkört Epilobium angustifolium Mkt vanlig
Morgonstjärna Ornithogalum 

umbellatum
Sällsynt

Murgröna Hedera helix Ovanlig
Myskmalva Malva moschata Ovanlig.
Måbär Ribes alpinum Sällsynt
Mörk dunört Epilobium obscurum Ovanlig
Mörkt Verbascum nigrum Ovanlig
kungsljus 

Nagelört Erophila verna Mkt. vanlig
Natt och Melampyrum nemorosum Sällsynt

dag Växtplats: Stämmet
Nattljus Oenothera biennis Ovanlig
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Nattskatta Solanum nigrum Ovanlig
Nattviol Platanthera bifolia Ovanlig
Nejlikrot Geum urbanum Mkt vanlig
Nyponros Rosa dumalis Mkt vanlig
Nysört Achillea ptarmica Mkt vanl.
Nålsäv Eleocharis acicularis Sällsynt
Odon Vaccinium uliginosum Vanlig
Ogräsmask Taraxacum sect. Mkt. vanlig
rosor Ruderalia
Olvon Viburnum opulus Ganska vanl.
Oxel Sorbus intermedia Vanlig
Parkslide Fallopia japonica Ovanlig
Penningblad Lysimachia nummularia Sällsynt
Penningört Thlaspi arvense Ovanlig
Pepparrot Armoracia rusticana Sällsynt

Växtplats: Tångaberg
Piggstarr Carex spicata Ovanlig
Pillerstarr Carex pilulifera Mkt vanlig 4
Pilört Persicaria lapathifolia Mkt vanlig

ssp. pallida
Pipdån Galeopsis tetrahit Mkt vanlig
Plattstarr Carex disticha Sällsynt 12
Plommon Prunus domestica Sällsynt

ssp. domestica
Pors Myrica gale Vanlig
Prakthäggmis Amelanchier lamarckii Ovanlig
pel
Praktkungsljus Verbascum speciosa Sällsynt
Praktlysing Lysimachia punctata Sällsynt
Prästkrage Leucanthemum vulgare Vanlig
Pysslingtåg Juncus minutulus Ganska vanlig
Pärlhyacint Muscari botryoides Sällsynt
Päron Pyrus communis Sällsynt
Rankstarr Carex elongata (bild 8) Sällsynt 14
Renfana Tanacetum vulgare Mkt. vanlig
Revfibbla Hieracium lactucella Sällsynt
Revigt Puccinellia maritima Mkt vanlig 9

saltgräs
Revlummer Lycopodium annotium Ganska vanlig
Revormstörel Euphorbia helioscopia Mkt vanlig
Revsmör Ranunculus repens Mkt. vanlig
blomma
Rockentrav Arabis glabra Ovanlig
Rosendunört Epilobium hirsutum Ovanlig
Rosenpilört Persicaria minor Sällsynt 10
Rosenrips Ribes sanguineum Sällsynt
Rosenspirea Spiraea x bumalda Sällsynt
Rotfibbla Hypochoeris radicata Ovanlig
Rundhagtom Crataegus laevigata Ovanlig 6
Rosenspirea Spiraea x bumalda Sällsynt
Rotfibbla Hypochoeris radicata Ovanlig
Rundhagtom Crataegus laevigata Ovanlig
Rundsileshår Drosera rotundifolia Sällsynt 5
Ryltåg Juncus articulatus Vanlig
Rysk Scilla siberica Ovanlig
blåstjärna
Rågvallmo Papaver dubium Sällsynt
Råttsvans Myosurus minimus Ovanlig
Rävtörel Euphorbia peplus Sällsynt
Röda vinbär Ribes rubrum Ovanlig
Rödblära Silene dioeca Ovanlig



35

Rödfibbla Hieracium 
aurantiacum

Sällsynt 14

Rödklint Centaurea jacea Sällsynt
Rödklöver Trifolium pratense Mkt. vanlig
Rödmålla Chenopodium rubrum Sällsynt
Rödnarv Spergularia rubra Mkt. vanlig
Rödplister Lamium purpureum Ganska vanl.
Rödsvingel Festuca rubra Mkt vanlig
Rödsäv Blysmus rufus 

(bild53)
Sällsynt 10

Rödtoppa Odontites vulgaris Sällsynt
Rödven Agrostis capillaris Mkt vanlig
Rölleka Achillea millefolium Mkt vanl.
Rönn Sorbus aucuparia Mkt vanlig
Rönnspirea Sorbaria sorbifolia Sällsynt
Rörflen Phalaris arundinacea Vanlig
Rött oxbär Cotoneaster 

scandinavicus
Sällsynt

Saltarv Honckenya peploides Ovanlig 13
Saltgräs Puccinellia capillaris Ovanlig 9
Saltnarv Spergularia salina Vanl.(kusten) 10
Salttåg Juncus gerardii Mkt vanl 10 

(kusten)
Sandkrassing Teesdalia 

nudicaulis
Vanlig

Sandmask Taraxacum sect. Sällsynt
rosor Erythrosperma
Sandnarv Arenaria serpyllifolia Sällsynt 10
Sandrör Ammophila arenaria Sällsynt
Sandstarr Carex arenaria Vanl (stranden)
Sengröe Poa palustris Vanlig
Sibirisk Heracleum sphondy Vanlig
björnloka lium ssp. sibiricum (traktvis)
Silverarv Cerastium 

tomentosum
Ovanlig

Silvergran Abies grandis Ovanlig
Sjöfräken Equisetum fluviatile Ganska vanlig
Skatnäva Erodium cicutarium Vanlig
Skavfräken Equisetum hyemale Sällsynt
Skelört Chelidonium majus Ovanlig
Skogsbingel Mercurialis perennis Sällsynt
Skogsbjörnbär Rubus nessensis Vanlig
Skogsbräken Dryopteris 

carthusiana
Mkt. vanl.

Skogsfibblor Hieracium sect Sällsynt 14
Vulgata. subsect. 
Silvaticiformia

Skogsfräken Equisetum 
sylvaticum

Mkt. vanlig

Skogsförgät Myosotis sylvatica Sällsynt
migej

Skogsklöver Trifolium medium Ganska vanl.
Skogslök Allium 

scorodoprasum
Sällsynt 12

Skogsnarv Moehringia Mkt. vanlig 7
(bild 9) trinervia

Skogsnoppa Gnaphalium 
sylvaticum

Ovanlig

Skogssallat Mycelis muralis Vanlig
Skogsstjärna Trientalis europea Mkt vanlig
Skogssäv Scirpus sylvaticus Ovanlig
Skogsviol Viola riviniana Mkt vanlig
Skär Calystegia sepium Ovanlig
snårvinda
Sköldmöja

ssp. spectabilis
Ranunculus peltatus Sällsynt

Skörbjuggs Cochlearia officinalis Vanlig 10
ört (bild 32)
Slokstarr (bild Carex pseudocyperus

(kusten)
Sällsynt 14

57) 
Slån Prunus spinosa Vanlig
Smal Lotus tenuis Sällsynt 13
käringtand 
Smultron Fragaria vesca Mkt vanlig
Smultron Trifolium fragiferum Sällsynt 10
klöver
Småfruktig

(bild 17)
Aphanes inexpectata Sällsynt

jungfrukam 
Smågröe

(bild 44)
Poa pratensis ssp. Vanlig

Smånunneört
irrigata
Corydalis intermedia Ovanl. 7

(bild 10) 
Småsporre Chaenorrhinum minus

(traktvis) 
Sällsynt

Smällglim Silene vulgaris Sällsynt
Smörblomma Ranunculus acris Mkt vanlig
Snårvinda Calystegia sepium Vanlig 12

Snärj måra
ssp. sepium
Galium aparine Mkt vanlig

Snöbär Symphoricarpus albus Ganska vanl.
Snödroppe Galanthus nivalis Sällsynt
Sodaört Salsola kali Sällsynt 13
Solros Helianthus annuus Sällsynt
Sommar- Barbarea vulgaris Vanlig
gyllen
Sommarvicker

var. arcuata
Vicia angustifolia Ganska vanl.

Sparris Asparagus officinalis Sällsynt 11
Sparvnäva Geranium pusillum Mkt vanlig
Sparvvicker Vicia tetrasperma Ovanlig
Spenslig ullört Logfia minima Sällsynt
Spikblad Hydrocotyle vulgaris Sällsynt
Spjutmålla Atriplex prostrata Vanlig
Späddaggkåpa Alchemilla filicaulis Sällsynt
Spärroxbär Cotoneaster Ovanlig

Stagg
divaricatus
Nardus stricta Vanlig

Stenbräken Cystopteris fragilis Sällsynt
Stenmåra Galium saxatilis Ganska vanlig
Stenros Rosa canina Ovanlig
Stensöta Polypodium vulgare Mkt. vanl
Stillfrö Descurainia sophia Ovanlig
Stinknäva Geranium Mkt vanlig 11
(bild 36) 
Stinksyska

robertianum
Stachys sylvatica Ovanlig 14

Stjärndagg Alchemilla acutilobia Ganska vanl.
kåpa 
Stjärnstarr Carex echinata Ganska vanl.
Stor fetknopp Sedum rupestre Ovanlig 14



36

Stor igelknopp Sparganium erectum Ovanlig Sälg Salix caprea Vanlig
Stormåra Galium album Mkt vanlig Sötbjörnbär Rubus plicatus Mkt vanlig
Storrams Polygonatum Ganska vanl Sötkörsbär Prunus avium Mkt vanlig

multiflorum 6 Sötväppling Melilotus albus Sällsynt
Storven Agrostis gigantea Vanlig Tagelsäv Eleocharis quinqueflora Sällsynt 10
Stor ängssyra Rumex thyrsiflora Ovanlig Tall Pinus sylvestris Mkt vanl. 4
Strandaster Aster tripolium Ovanl.(kusten) Te-veronika Veronica chamaedrys Mkt vanl. 6
Strandfräne Rorippa sylvestris Sällsynt Tibast Daphne mezereum Sällsynt
Strandglim Silene uniflora ssp. Ganska vanl. Tiggar Ranunculus sceleratus Ovanlig

uniflora (kusten) ranunkel
Strandgyllen Barbarea stricta Sällsynt Timotej Phleum pratense ssp. Mkt vanlig
Strandklo Lycopus europaeus Vanlig pratense
Strandkrypa Glaux maritima Mkt vanlig Tjärblomster Lychnis viscaria Ganska

(kusten) 10 vanl.
Strandkvanne Angelica archangelica Mkt vanlig Tomtskräppa Rumex obtusifolius Ovanlig

ssp. littoralis (kusten) 12 Toppdån Galeopsis bifida Mkt vanlig
Strandkål Crambe maritima Ovanlig Topplösa (bild Lysimachia thyrsiflora Ovanlig
Strandkämpar Plantago coronopus Sällsynt 10 42)
Strandloka Ligusticum scothicum Sällsynt Trampört Polygonum aviculare Mkt vanlig
Strandlosta Bromus hord. ssp. Sällsynt Tranbär Vaccinium oxycoccus Ovanlig 5

thominei (bild 38)
Strandlysing Lysimachia vulgaris Mkt vanlig Trift Armeria maritima Mkt vanlig
Strandmalört Artemisia maritima ssp. Sällsynt 11 (kusten)

maritima Trubbhagtorn Crataegus monogyna Vanlig
Strandmolke Sonchus palustris Sällsynt 12 Trådklöver Trifolium dubium Vanlig
(bild 20) Trådtåg Juncus filiformis Ovanlig
Strandmålla Atriplex littoralis Vanlig Trädgårds Veronica persica Ovanlig
Strandnarv Sagina maritima Sällsynt veronika
Strandpilört Persicaria lapathifolia Ovanlig Träjon Dryopteris filix-mas Mkt vanl.

ssp. lapathifolia (kusten) Tulpan Tulipa x gesneriana Ovanlig
Strandråg Leymus arenarius Ovanlig Tusensköna Bellis perennis Sällsynt
Strandskräppa Rumex maritimus Ovanlig Tuvad Carex nigra var. recta Sällsynt
Strimsporre Linaria repens Sällsynt hundstarr
Strutbräken Matteuccia Ovanlig 14 Tuvknavel Scleranthus annuus ssp. Mkt vanlig

struthiopteris. polycarpus
Strätta Angelica sylvestris Mkt vanlig Tuvtåtel Dechampsia caespitosa Mkt vanlig
Styvfibblor Hieracium sect, tridentata Vanlig Tuvull Eriophorum vaginatum Ovanlig
Styvmorsviol Viola tricolor Mkt vanlig Tysklönn Acer pseudoplatanus Ovanlig
Sumpfräne Rorippa palustris Ovanlig 13 Ullig Arctium tomentosum Sällsynt
Sumpför Myosotis laxa ssp. Ovanlig kardborre
gätmigej caespitosa Uppländsk Symphytium x Sällsynt
Sumpmåra Galium uliginosum Sällsynt vallört uplandicum
Sumpnoppa Gnaphalium uliginosum Mkt vanlig Vass Phragmites australis Vanlig
Surkörsbär Prunus cerasus Ovanlig Vasstarr Carex acuta Sällsynt
Svalting Alisma plantago- Ganska Vattenklöver Menyanthes trifoliata Ganska vanl.

aquatica vanl. Vattenmåra Galium palustre Mkt vanlig
Svalört Ranunculus ficaria Ganska vanl. Vattenmöja Ranunculus aquatilis Sällsynt
Svarta vinbär Ribes nigrum Sällsynt var. aquatilis
Svartkämpar Plantago lanceolata Mkt vanl. Vattenpilört Persicaria amphibia Vanlig
Svartoxbär Cotoneaster niger Sällsynt Vattenskräppa Rumex hydrolaphatum Sällsynt 12
Svenskmålla Chenopodium suecicum Vanlig Vattenstäkra Oenanthe aquatica Sällsynt 14
Svinmolke Sonchus asper Vanlig (bild 37)
Svinmålla Chenopodium album Mkt vanlig Veketåg Juncus effusus Mkt vanlig
Svinrot Scorzonera humilis Ovanlig Vildapel Malus sylvestris Ovanlig
Sylnarv Sagina subulata Sällsynt Vildkaprifol Lonicera periclymenum Mkt vanl.
Syltåg Juncus tenuis Ganska vanl. Vildpersilja Aethusa cynapium Sällsynt
Syren Syringa vulgaris Ganska vanl. Vildvin Parthenocissus inserta Sällsynt
Såpnejlika Saponaria officinalis Ovanlig



Vintergröna Vinca minor Ganska vanl Åkerveronika Veronica agrestis Sällsynt
Vit björnfloka Heracleum sphondylium Ovanlig Åkervinda Convolvulus arvensis Sällsynt

ssp. sphondylium Åkerviol Viola arvensis Mkt vanlig
Vit dunört Epilobium ciliatum Ovanlig Åkervädd Knautia arvensis Mkt vanl.
Vit fetknopp Sedum album Sällsynt Åkerfibbla Hypochoeris glabra Ovanlig
Vit näckros Nymphea alba Sällsynt Äkta Myosotis scorpioides Ovanlig
Vitag Rhynchospora alba Sällsynt 10 förgätmigej
Vitblära Silene latifolia ssp. alba Sällsynt Äkta Hypericum perforatum Mkt vanlig
Vitgröe Poa annua Mkt vanlig johannesört
Vitklöver Trifolium repens Mkt vanlig Ålandsrot Inula helenium (bild 49) Sällsynt 12
Vitknavel Scleranthus perennis Ovanlig Älggräs Filipendula ulmaria Mkt vanlig
Vitmåra Galium boreale Vanlig Ältranunkel Ranunculus flammula Ganska
Vitoxel Sorbus aria Sällsynt vanl.
Vitsippa Anemone nemorosa Mkt. vanlig Åkermolke Sonchus arvensis Vanlig
Vresros Rosa rugosa Vanl. Åkermynta Mentha arvensis Ganska

(kusten) vanl.
Vårarv Cerastium Ganska Åkerpilört Persicaria maculosa Mkt vanlig

semidecandrum vanl. 17 Åkerrödtoppa Odontites vernus Sällsynt
Vårbrodd Anthoxanthum Vanlig Åkersenap Sinapis arvensis Ovanlig

odoratum Åkerspärgel Spergula arvensis Mkt. vanlig
Vårfryle Luzula pilosa Vanlig Åkersyska Stachys arvensis Ovanlig
Vårklynne Valerianella locusta Ovanlig 9 Åkertistel Cirscium arvense Mkt vanl.
Vårspärgel Spergula morisonii Ovanlig Åkerveronika Veronica agrestis Sällsynt
Vårstjärna Chionodoxa sp. Ovanlig Åkervinda Convolvulus arvensis Sällsynt
Vårtbjörk Betula pendula Mkt. vanlig Åkerviol Viola arvensis Mkt vanlig
Vårförgät- Myosotis stricta Vanlig Åkervädd Knautia arvensis Mkt vanl.
migej Åkerfibbla Hypochoeris glabra Ovanlig
Vårtåtel Aira praecox Ovanlig Äkta Myosotis scorpioides Ovanlig
Vårstarr Carex caryophyllea Ovanlig förgätmigej
Vårvicker Vicia lathyroides Sällsynt Äkta Hypericum perforatum Mkt vanlig
Våtarv Stellaria media Mkt vanlig johannesört
Väddklint Centaurea scabiosa Ovanlig Ålandsrot Inula helenium (bild 49) Sällsynt 12
Vägmålla Atriplex patula Ovanlig Älggräs Filipendula ulmaria Mkt vanlig
Vägsenap Sisymbrium officinale Vanlig Ältranunkel Ranunculus flammula Ganska
Vägtistel Cirsium vulgare Mkt vanl. vanl.
Vägtåg Juncus bufonius Mkt vanlig Ängsbräsma Cardamine pratensis Vanlig
Västkustros Rosa elliptica ssp. Sällsynt Ängsfryle Luzula multiflora Vanlig

inodora Ängsfräken Equisetum pratense Sällsynt
Åkerbinda Fallopia convolvulus Mkt vanl. Ängsgröe Poa pratensis ssp. Mkt vanlig
Åkerfibbla Hypochoeris glabra Ovanlig pratensis
Åkerfräken Equisetum arvense Mkt vanl. Ängshaverrot Tragopogon pratensis Ganska
Åkerförgät- Myosotyis arvensis Mkt vanl. vanl.
migej Ängshavre Helictotrichon pratense Sällsynt
Åkergroblad Plantago major ssp. Ganska vanl. Ängskavle Alopecurus pratensis Ovanlig

intermedia Ängskovall Melampyrum pratense Vanlig
Åkerkårel Erysimum Ovanlig Ängsskallra Rhinanthus minor Sällsynt

cheiranthoides Ängssvingel Festuca pratensis Vanlig
Åkerkösa Apera spica-venti Ovanlig Ängssyra Rumex acetosa Mkt vanlig
Åkermolke Sonchus arvensis Vanlig Ängsull Eriophorum Vanlig 5
Åkermynta Mentha arvensis Ganska angustifolium

vanl. Ängsviol Viola canina Mkt vanl. 6
Åkerpilört Persicaria maculosa Mkt vanlig ssp. canina
Åkerrödtoppa Odontites vernus Sällsynt Ängsvädd Succisa pratensis Vanlig
Åkersenap Sinapis arvensis Ovanlig Äppelros Rosa rubiginosa Sällsynt 14
Åkerspärgel Spergula arvensis Mkt. vanlig Växtplats: Kärrastrand
Åkersyska Stachys arvensis Ovanlig Ärenpris Veronica officinalis Mkt vanlig
Åkertistel Cirscium arvense Mkt vanl. Örnbräken Pteridium aquilinum Vanlig
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