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Tvååkers
flora

Förord
Efter tre säsonger är det nu tid att avsluta inventeringen av Tvååkers flora och sätta
resultatet på pränt. Det är den sjunde boken i en serie, som startade med Spannarps flora 1997
och sedan fortsatte med Träslöv, Varberg, Gödestad/Hunnestad, Lindberg och Torpa.
Vid början av undersökningen tycktes det inte vara mycket att upptäcka i denna nya trakt.
Jättelika åkrar med vindpinade dungar på slätten var det dominerande intrycket. Det fanns
inga sjöar och de rinnande vattendragen tycktes vara igenkorkade av en trivial högörtsflora.
Men med tiden blev det allt mer intressant att ströva (eller cykla!) runt i Tvååker. Särskilt den
långa stranden från Lerjan ner till Sik bjöd på många överraskningar och ett stort tillskott i
växtlistan. Sammanlagt har 666 växter noterats, inklusive underarter och hybrider.
Fortfarande efter tre år påträffas nya växter, men någonstans måste man sätta punkt, avsluta
inventeringen och sammanfatta resultatet.
Det är naturligt att man mest intresserar sig för de ovanliga växterna. De har fått det största
utrymmet och de flesta bilderna. De ”vanliga” växterna är ofta minst lika intressanta och
värda att beskrivas, men utrymmet räcker inte till. Det blir alltså ett urval efter författarens
intressen och därmed ganska subjektivt. Med växtlistor inströdda i texten har jag försökt
fånga de aktuella växterna för just den biotopen.
Vi har nästan alltid varit tre personer ute i fält under denna tid. Utom författaren har det
varit Lennart Hansson, Varberg och Lennart Svensson, Träslöv. Och som vanligt har Kjell
Georgson, Halmstad och Erik Ljungstrand, Göteborg lämnat all assistans när det gällde
växtbestämningar. Per Wahlén, Halmstad, har bidragit med växtuppgifter. Ett hjärtligt tack för
alla dessa insatser!
Varberg i oktober 2005
Ingvar Lenfors

Tvååkers karta

Tvååkers samhälle ligger cirka 15
km SO om Varberg. Socknens area är 52
km2 och består till största del, c:a 75 %, av
jordbruksmark. C:a 10 % är skogsmark.
Tvååker avvattnas huvudsakligen via
Tvååkers kanal, så kallad efter den genom
gripande omläggning och fördjupning som
gjordes av Tvååkersån eller Uttran på
1800- talet (mer därom på s.12). Andra ån
i storlek är Törlan med dess biflöde
Sannabäcken.
Västkustbanan och motorvägen går nära
varandra genom Tvååker, parallellt med
dem går gamla Västkustvägen närmare
havet.
Tvååker lär ha sitt namn efter det gamla
namnet för lin = to. Tvååker betyder alltså
”linåker”. Men fler tydningar finns.

Bild 1. Tvååker mot söder, sett från Höråsen. I bakgrun
den till vänster syns Borrås.
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Natur i Tvååker
Tvååker tillhör helt den halländska kustslätten. Den västra delen av socknen, ungefär fram till
motorvägen, är helt flack och ligger under 10 m.ö.h. Först i öster går nivån upp mot 25 m.
Två berg avtecknar sig i detta slättland. Det ena är Höråsen i norr, med toppen 80 m.ö.h, det
andra är Borrås i söder (65 m.ö.h.). Borrås, som betyder borgås, har tydligen förr varit en
tillflykt i ofärdstider för traktens befolkning. Det stupar brant mot öster. I våra dagar är toppen
praktiskt taget omöjlig att nå, så kraftigt har berget växt igen.
Ett berg söder om Höråsen, Värabjär, är också rätt markant men inte alls så högt. Till slut
kan nämnas ett par små kullar, dels i Övreby, dels i Gunnagård.
Berggrunden i hela Västsverige och därmed Tvååker består av granitgnejser, som är mycket
gamla. De representerar eventuellt
Sveriges äldsta urberg, med åldrar
högre än 2500 miljoner år (Karl-Olov
Gustavsson i ”Tvååkersboken”). Det
rör sig om olika ”sura” bergarter,
som vid sin vittring inte är så gynn
samma för växtligheten.
Den halländska kustslätten är geolo
gisk sett också mycket gammal. En
vanlig uppfattning är att den utfor
mades redan under kritatiden, d.v.s.
under den epok då de stora dinosauriema fortfarande levde på jorden.
Havet har då rullat fram över landet
och brutit sig mot urberget i öster.
Landet utjämnades och ett s.k.
Bild 2. Bortom Tvååkersslätten reser sig sydsvenska
abrasionshak utbildades mot den
höglandet, här representerat av Nackhällebergen.
urbergsyta, som vi kallar sydsvenska
höglandet (bild 2). De ovan nämnda
bergen är s.k. restberg, som stod
emot de nedbrytande krafterna. Troligen låg sedan slätten över havsnivån, åtminstone östra
delen, ända fram till kvartär, då landet sänktes på nytt, denna gång av de väldiga inlandsisarna.
Rejäla mängder av sten har isen vräkt av i trakten av Galtabäck (mer därom på s. 7,
Galtabäcksskär). Stora mängder block har också hamnat vid Järnmölle (s. 17) och utgör där
grunden för den förnämliga naturbetesmarken.
På kartan kan man se svaga förhöjningar eller åsar i riktningen NNV - SSO. Det är den
riktningen som fronten på inlandsisen hade. Västkustvägen ligger vissa sträckor, t.ex. vid
Smedsgård, på en sådan ås. De utgör resultatet av isens förmåga att skjuta ihop eller lasta av
material vid sin front och kallas ändmoräner. En del åsar har skapats av havet, det gäller de
s. k. strandvallarna. De har sedan ytterligare svallats av havet, som täckte landet under efteristiden.
Efter istiden låg alltså hela Tvååker under havets yta och bara Höråsen stack upp som ett lågt
skär över vattenytan. Man kan hitta strandlinjer så högt upp som på 75-metersnivån i dessa
trakter, t.ex på Nackhällebjär (bild 2) i Spannarp. Man talar då om den högsta kustlinjen.
Men allt eftersom trycket lättade började landet höja sig. Kustlinjen flyttade sig då utåt, t.o.m.
ett stycke utanför nuvarande kustlinje.
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Tapesvallen vid Moarna.

Bild 3. När man närmar sig Tvååker från väster, färdas man på den gamla havsbottnen. I bakgrunden
avtecknar sig strandvallen från efteristiden, markerad av ett bryn av tall och björk. På denna vall,
Tapesvallen, ligger de flesta av traktens gårdar och här går den gamla vägen fram.
Isavsmältningen i Norden och runt hela nordkalotten fortsatte. Stora mängder vatten rann ut i
havet när isen smälte under denna varmare period. Havsytan steg igen, denna gång till ungefär
15-metersnivån (gäller Varbergstrakten) och blev stående där. Land- och vattenhöjning hade
nämligen börjat matcha varandra och nått ett jämviktsläge. Man talar om den postglaciala
gränsen eller Tapesgränsen. Namnet är taget efter en värmeberoende mussla Tapes decussatus,
vars skal man funnit i dessa strandvallar. Kustlinjen låg då vid Åhs - Moarna - Tyllered, och
just där finner man än i dag stora strandvallar, som innehåller svallade och finslipade stenar
(bild 4). Och där har också sand och grovmo hopat sig i påfallande mängder (grovmo är en
något finare fraktion av sand).
Tapesvallen är mycket påtaglig, särskilt när man från slätten skall upp på den nya nivån. På
dess torra sydvästsida har sedan urminnes tider vägen
mellan Åhs och Tvååker gått.
Floran är mycket mager. Under tall och björk växer
mest kruståtel Deschampsia flexuosa, storrams
Polygonatum multiflorum, krypvide Salix repens,
klockljung Erica tetralix och andra ljungväxter.
En effekt av vallen är att vattnet från Pixsjöområdet
dämts in och tvingats göra en omväg bakom dynerna.
Detta kunde man dra nytta av när golfbanan anlades.
Utom naturliga bunkrar i sanden har man en bäck
genom området som kunde utvidgas till ett antal små
vattensamlingar, som nu ligger som på ett pärlband
längs denna bäck.
En del intressanta växter har observerats inom
golfområdet. Greenerna ger inte så mycket, det gör
däremot de nämnda vattenhålen. I dessa växer t.ex.
hårslinga Myriophyllum alterniflorum samt tre
natearter: gäddnate Potamogeton natans, gropnate
P. berchtoldii och rostnate P. alpinus. I två av hålen
finns det rödlistade klotgräset Pilularia globulifera, en
Bild 4. Mycket välslipade stenar från
växt som gärna slår sig ned i utgrävda småvatten.
efteristiden ligger fortfarande kvar efter 6 7000 år på samma ställe. Moarna juli 2005.
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Sand, sand, sand....
När havet dragit sig till
baka, kom sanden i rörelse
över slätten. Särskilt hopades
den där något hinder fanns.
Vid strövtåg i socknen möter
man sanden överallt, från
badstränderna nere vid havet
till de stora inlandsdynerna
mellan Moarna och Tyllered.
De resande på Västkustvägen
passerar t.ex. genom en stor
inlandsdyn strax söder om
Åhs smedja. Kulmen är den
väldiga dynen inne i Två
åker, bakom Sannagården
(bild 5). Den har ett skarpt
Bild 5. Den stora sanddynen bakom Sannagården har branta
krön, är brant på båda
sidor, är ”getryggsformad” och når upp till 6 m i höjd.
sidorna och når på sina
ställen en höjd av c:a 6 m över omgivande mark. Många gamla träd växer på dynen, flera av
dem med imponerande tjocklek.
Än i dag leker vinden med den lättrörliga sanden och packar den utefter gärdsgårdarna på
slätten, särskilt under torra vårar.
Dynerna vid Moarna blev ett hot genom att sanden lätt spreds över åkrama längre in. De
planterades därför tidigt med tall Pinus sylvestris (bild 31) och bergtall P. mugo. Träden har
vuxit mycket långsamt och tallama är mycket utsatta för väder och vind.
Bakom dynerna har en vattensamling dämts in (man passerar den, när man kör in i Tvååker
från väster), som utvecklats till ett fattigkärr (bild 32, 34, 59). På vänstra sidan av vägen finns
gott om vitmossor, som har också gått ner och täckt bottnen, vilket är ett tecken på att vattnet
är starkt försurat. Antalet arter för övrigt är så litet att de direkt kan räknas upp: brunven
Agrostis canina (bild 59), löktåg Juncus bulbosus, ryltåg J. articulatus, trådtåg J. filiformis,
blåtåtel Molinia caerulea samt i mindre mängd småsileshår Drosera intermedia och ängsull
Eriophorum angustifolium. Sommaren
2005 upptäcktes att brunag (bild 57)
kommit in i på norra stranden. Det är en
växt som man sällan finner på kustlätten.
På högra sidan av vägen är vattnet
djupare och floran mer omväxlande.
Bl.a. ingår vit näckros Nymphea alba,
intressant nog med skiftning i rosa.

Torrängar vid Tyllered.
Botanister besöker gärna de kända
torrängarna i östra Skåne, vid Brösarp
söder om Vitemölla. Även där har stora
mängder av sand hopats under tidernas
lopp och bildat sandfält och dyner. De
kalkrika sandjordarna där har en mycket

Bild 6. Sandig mark mellan Brogård och Tyllered.
Gulsporre och styvmorsviol, i bakgrunden gråbinka.
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speciell flora. Man kommer att tänka på denna
Tabell 1. Några mycket vanliga arter i
skånska natur, när man går på de sandiga mar
Brogård - Tylleredområdet.
kerna kring Tomossen, Brogård och Tyllered.
Blåklocka Campanula rotundifolia
De är mycket örtrika, men det rör sig mest om
Gulsporre Linaria vulgaris
tämligen triviala arter. En viktig faktor saknas,
Röllika Achillea millefolium
nämligen kalk. Om artantalet inte är så stort, så är
Grässtjärnblomma Stellaria graminea
individantalet det. Skall några speciella växter
Gråfibbla Hieracium pilosella
nämnas kan man välja gråbinka Erigeron acer,
Flockfibbla H. umbellatum
rödtoppa Odontites vulgaris, Skogsnoppa
Renfana Tanacetum vulgare
Gnaphalium sylvaticum, rotfibbla Hypochoeris
Kruståtel Deschampsia flexuosa
radicata, och grådunört Epilobium lamyi.
Rödven Agrostis capillaris
Där växttäcket glesnar eller där sanden ligger i
Ängsviol Viola canina
dagen hittar man ofta borsttåtel Corynephorus
Vårarv Cerastium semidecandrum
canescens (bild 60) och backtimjan Thymus
Hönsarv C. fontanum
serpyllum samt tre typiska växter, som man f.ö.
Käringtand Lotus corniculatus
finner på vägkanterna i hela Tvååkersområdet,
Vitklöver Trifolium repens
nämligen fältmalört Artemisia campestris,
Ärenpris Veronica officinalis
kanadabinka Conyza canadensis och sandstarr
Fyrkantig johannesört Hypericum
Carex arenaria. Tabell 1 ger ytterligare några
maculatum
arter i denna för Varbergsområdet högst ovanliga
biotop.

En ö med rik triftblomning - Galtabäcksskär.
Inlandsisen har en gång fört med sig mängder av
morän mot kusten. Och särskilt rikligt hopade den
sig i området utanför Galtabäck, alltså Galtabäcks
skär. Skäret skiljs från fastlandet genom ett smalt
sund. I anslutning till den ligger den lilla hamnen,
som är utbyggd med pir och kajer och som åtmins
tone förr hade en stor betydelse för kustfisket. Nu
ligger det mest fritidsbåtar där.
En smal spång leder över till ön.
Stranden på denna sida har torkat ut och marken
består till stor del av hård och ojämn lera. I den
växer glasört Salicornia europaea och saltört
Suaeda maritima. I sitt sällskap har de växter som
trivs i halvt uttorkad, salt dy, såsom havssäv
Bolboschoenus maritimus, saltnarv Spergularia
salina, strandaster Aster tripolium och havssälting
Triglochin maritimum samt olika arter av mållor
(som alla återkommer söderut längs kusten, se s.
10).
Mot söder har området en liten sandstrand som
granne. I sanden växer saltarv Honckenya
peploides, som i högsommarvärmen (juli 2005)
blivit knastertorr och krasar under fötterna. Där
Bild 7. Sydvästspetsen av Galtabäcksskär med
den trots allt har överlevt blommar den och
strandglim och trift.
sprider sin söta honungsdoft i hettan.
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Närmare stranden, där sanden är blötare, trivs en rad växter, såsom Strandskräppa Rumex
maritimus, blåmålla Chenopodium glaucum, etternässla Urtica urens, rödmålla Chenopodium
rubrum, åkermolke Sonchus arvensis, marviol Cakile maritima, saltgräs Puccinellia capillaris
samt spjutmålla Atriplex prostrata. Den senare i de mest fantastiska variationer: upprätt, kry
pande, med starkt flikiga blad, andra nästan helbräddade, en del mjöliga, andra inte alls etc. Kvick
rot Elytrigia repens är vanlig. En del har mycket
stora småax, upp till 28 mm, varför man kan misstänka
inblandning av strandkvickrot Elytrigia juncea.
Denna hybrid är vanligare än strandkvickrot.
Skäret är till största del en stor grässlätt, som betas
hela sommaren. Det ingår ju i ett naturreservat, som
sträcker sig upp till Södra Näs i Träslöv. Att sommar
tid trampa sig genom ön är en ganska enformig syssel
sättning, eftersom man måste ta sig fram genom högt,
visset gräs. Mest rör det sig om smågröe Poa irrigata

Bild 8. Krypfloka, som har finflikiga
blad, tillsammans med spikblad, som har
stora runda blad. De båda växte rikligt
runt en grävd göl i NV delen av Galta
bäcksskär ijuni 2004.
och rödven Agrostis capillaris.. Man söker sig
då hellre ner i svackorna, där variationen av
växter ökar något. Man har t.ex. inslag av kryp
ven Agrostis stolonifera, agnsäv Eleocharis
uniglumis, Sumpfräne Rorippa palustris, sköld
möja Ranunculus peltatus, skörbjuggsört
Cochlearea officinalis, spikblad Hydrocotyle
vulgaris (bild 8) och strandkämpar Plantago
coronopus. Där vattnet håller sig kvar under
merparten av sommaren kan man göra större Bild 9. Galtabäcksskär i söder, med strandupptäckter, såsom rödlånke Lythrum portula hak av klappersten och grus.
samt den rödlistade krypflokan Apium inun
datum (bild 8). Den senare tycks vara på upphällningen i Varbergstrakten, där den försvunnit
från många tidigare växtplatser.
Helst går man på Galtabäcksskär under våren, när växtlivet är rikt och fräscht och helst på
strandvallen längs havet i söder. Vågorna från sydväst har där format ett litet strandhak (bild 9)
och både i gruset nedanför och i grässvålen ovanför kan man se både de vid kusten vanliga
växterna men också göra en del överraskande fynd. Tabell 2 ger en översikt över de aktuella
artema.
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Tabell 2. Växter på sydsidan av
Galtabäcksskär, urval.

Strandlosta Bromus hordeaceus
ssp. thominei
Vårstarr Carex caryophyllea
Borsttåg Juncus squarrosus
Vårarv Cerastium semidecandrum
Strandglim Silene uniflora ssp. uniflora
(bild 7)
Nagelört Erophila verna
Knölsmörblomma Ranunculus bulbosus
Gul fetknopp Sedum acre
Strandkål Crambe maritima
Gåsört Potentilla anserina
Käringtand Lotus corniculatus
Smal käringtand Lotus tenuis
Styvmorsviol Viola tricolor
Ängsviol Viola canina
Mjuknäva Geranium molle
Odört Conium maculatum (bild 10)
Kråkvicker Vicia cracca
Sandmaskros Taraxacum sect.
Erythrosperma
Backtimjan Thymus serpyllum

Bild 10. Odört på stranden av Galtabäcksskär.
Odört, som är en oerhört giftig växt, förekommer
sparsamt här och var längs kusten. Största före
komsten i Varbergstrakten finns vid Fästningen.

Tvååkers strandängar - från Utterås till Sik.
Tämligen abrupt tar den steniga delen
av kusten slut strax norr om mynningen
av Tvååkers kanal i Utterås. Söderut
därifrån sträcker sig en bred strandäng,
som går långt förbi kommungränsen.
Övre delen av strandängen är huvudsak
ligen beväxt med gräs. Över hela strand
ängen går en del kor på bete, men dessa
är för fåtaliga för dessa väldiga ytor,
vilket gör att gräset under sommaren står
visset och högt.
Nedre delen, stranden närmast havet,
är intressantare. Denna zon är marskartad. Marsk är en ganska ovanlig
natur-typ på Västkusten eller i Sverige
över-huvudtaget. Äkta marsk finns ju i
Danmark-Holland och är betingad av
ständiga översvämningar med tidvatten
över lågt liggande mark. I Halland kan
det inte vara fråga om tidvatten, men
eftersom kustremsan är mycket flack
Bild 11. Strandängen nedanför Smedsgård. Ijuni
domineras bilden av smörblommor.

sker ändå en stark påverkan av havsvatten. Efter en
kraftig storm ligger driftvallar flera hundra meter in från
havsstranden. Driftvallar består av anhopningar av
växtdelar och bråte från havet. Spolning ut och in av
havsvatten ger kraftiga rännor i marken, eller håligheter
(”skonor”) varav en del är permanent vattenfyllda
(”gölar”). Till det kommer så sötvatten inifrån land i
bäckar och diken. Resultatet har blivit en ojämn, tuvig
och ofta blöt strand, där gräs och halvgräs dominerar.
Utanför marsken tar en flack och mycket långgrund
sandstrand vid. En kilometer utanför Smedsgård är
vattendjupet bara cirka 3 m.
I Björkäng, den populäraste badplatsen, finns bara
sand och stranden avslutas inåt med låga dyner. Bilderna
11, 12, 14, 33, 37, 52 och 56 ger olika aspekter av
Tvååkers havsstrand.

Bild 12. Styv glasört vid stranden utanför
Björkäng.
Aug. 2004
Det speciella med denna natur vid kusten är
mållorna. Mållorna är en växtfamilj som
specialiserat sig på saltrika miljöer längs
havet eller i saltstäpper. De har ofta köttiga,
ibland mjöliga, blad och stammar. Det har
Bild 13. Sandmålla nära Törlans mynning i
sina problem att bestämma dem eftersom de
Björkäng
varierar i sitt utseende. Tabell 3 ger en över
sikt över de mållor som växer vid Tvååkersstranden.
Av dessa är strandmållan Atriplex littoralis den vanligaste. Den står på många ställen som en
meterhög ridå ovanför den egentliga stranden. De övriga finner man i den blöta sanden (särskilt där
det finns gamla tångbäddar under) eller i strandängens många gropar och håligheter. Styv glasört
Salicornia dolichostachya ssp. strictissima (bild 12) föredrar grunt vatten medan sandmållan
Atriplex laciniata (bild 13), som namnet antyder, har valt den torraste växtplatsen, liksom också den
stickiga sodaörten Salsola kali. Båda växer framför dynerna i Björkäng. Sandmållan är mycket
sällsynt och fanns bara i ett par exemplar vid Törlans mynning i Björkäng (2004). Den är ganska
nyckfull och visar sig inte varje år.

Tabell 3. Mållor vid Tvååkerskusten, ungefär ordnade efter frekvens.
Blåmålla Chenopodium glaucum
Broskmålla Atriplex glabriuscula
Flikmålla Atriplex hastata
Sodaört Salsola kali
Skaftmålla Atriplex longipes ssp. longipes
Vägmålla Atriplex patula
Sandmålla Atriplex laciniata (bild 13)

Strandmålla Atriplex littoralis
Spjutmålla Atriplex prostrata
Saltört Suaeda maritima
Glasört Salicornia europaea
Styv glasört Salicornia dolichostachya
ssp. strictissima (bild 12)
Strandbeta Beta vulgaris ssp. maritima
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Denna typ av strandäng sträcker sig från Galtabäck till Sik och vidare söderut in i Morup.
Det är sällan någon ger sig ut i detta landskap, trots att det har en viss charm. Havet, himlen och
den vida strandängen gör att man har en rymd omkring sig som man inte upplever annars.
Tystnaden bryts bara av fåglarnas ljud, en storspovs drill, en beckasins sträva läte eller några
snäppor som lyfter från en göl.
Att beskriva de olika arter som man möter skulle föra för långt. I tabell 4 finns dock en stomme
av växter, som är mycket vanliga och som man hela tiden träffar på.

Tabell 4. Växter på marskstranden i Tvååker
I torrare partier.
Smågröe Poa irrigata
Rödsvingel Festuca rubra
Krypven Agrostis stolonifera
Salttåg Juncus gerardii
Rödsäv Blysmus rufus
Kärrsälting Triglochin palustre
Krusskräppa Rumex crispus
Strandskräppa R. maritimus
Smultronklöver Trifolium fragiferum
Smörblomma Ranunculus acris
Kärrkavle Alopecurus geniculatus

Ifuktig miljö:
Blåsäv Schoenoplectus tabernaemontani (bild 14)
Havssäv Bolboschoenus maritimus
Dvärgsäv Eleocharis parvula
Vägtåg Juncus bufonius
Saltnarv Spergularia salina
Bitterpilört Persicaria hydropiper
Blomvass Butomus umbellatus (bild 56)
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus (bild 37)
Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides
Sumpförgätmigej M. laxa ssp. caespitosa

Gärna söker man sig ner till gölar, sänkor, åstränder (Tvååkers kanal och Törlan) eller mer eller
mindre uttorkade bäckar i strandängen. Här kan en del fynd göras, t.ex de rödlistade arterna
ävjebrodd Limosella aquatica och källgräs Catabroza aquatica, båda på strandängen i Sik. Vidare
finner man på några ställen efter kusten kärr
stjärnblomma Stellaria palustris, kransslinga
Myriophyllum verticillatum, hästsvans Hippurus
vulgaris, blomvass Butomus umbellatus (bild
55), ängsruta Thalictrum flavum, kalmus
Acorus calamus, gökblomster Lychnis floxcuculi (bild 36), källört Montia fontana, hampflockel Eupatorium cannabinum, bäckmärke
Berula erecta, nickskära Bidens cernua,
blågrönt mannagräs Glyceria declinata,
Jättegröe G. maxima, rosenpilört Persicaria
minor, dvärgsäv Eleocharis parvula, dyblad
Hydrocharis morsus-ranae, vattenstäkra
Oenanthe aquatica m. fl. Sammanlagt har c:a
270 arter noterats vid denna kust, då räknat från
Lerjan i norr till Sik i söder, och från stranden i
väster upp till Västkustvägen, bebyggelsen och
de gärdsgårdar, där åkrarna tar vid i öster.

Avlutningsvis:
Bild 14. Stämningsbildfrån kusten
vid Sik. Blåsäv i strandkanten.
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Åar, bäckar och raviner i Tvååker.
Gamla handlingar från 1800-talet visar att stora delar av Tvååkersområdet förr varit sanka
och ”vattensjuka”. Hela Tvååkers socken är ju mycket låglänt och flack och dessutom dämdes de
ringlande åarna och bäckarna på
den tiden ofta upp av anläggningar
såsom kvarnar och ålgårdar. De
många namnen på ”mossa”, ”mad”
och ”kärr” tyder också på sank
mark. Men utdikningsarbetet satte
fart i mitten av 1800-talet. Så
småningom var Tvååker totalt
dränerat och vattnet rinner numera
i djupa rännor över slätten. Särskilt
uppmärksammad blev fördjup
ningen och uträtningen av Två
åkers kanal, som var färdig 1859,
eftersom det var ett jättelikt företag
med den tidens enkla redskap. Ån
förkortades med 2 km. Där den
passerar Tvååkers samhälle ligger
numera vattenytan 4-6 meter under
kringliggande mark!
Att undersöka floran i Tvååkers
vattendrag har alltså sina problem,
eftersom de är grävda med en
mycket smal fåra. Nästan överallt
får man vid inventering ta sig ned
längs mycket branta sidor. Utbytet
är också magert. Mindre bäckar
och diken är proppade av en trivial
högörtsflora (bild 15), som sällan
ger en tillfälle att se någon
Bild 15. Bäck vid Rönnås. De röda blommorna är mjölke
vattenyta. Större åar omges ofta
och jättebalsamin.
av en ”galleriskog” av al, som
hindrar ljuset och hämmar växtligheten. Undersökningen har därför fått begränsas till meditation
från någon bro och ibland en kort utflykt längs någon bäck- eller åstrand.
Men också vid flyktig besiktning kan man konstatera några typiska växter. Röda vinbär Ribes
rubrum växer rikligt vid alla Tvååkers åar. Jättebalsamin Impatiens glandulifera (bild 15) har
spritt sig i många vattendrag och lyser överallt med sina vackra röda eller rosa blommor. Dess
mindre släkting springkorn I. noli-tangere växer särskilt vid Sannaån, dock rätt sparsamt.
Hampflockel Eupatoria cannabinum kan man se redan uppe vid Strömma damm, den följer
sedan Tvååkers kanal längs hela dess sträckning och de sista exemplaren står i bräckt vatten nära
havet. En annan frekvent växt vid åarna är flädervänderot Valeriana sambucifolia.
En del avsnitt är emellertid intressantare än andra. Vid Nils Mårtensgård kan man gå ner vid
den nyrestaurerade skvaltkvarnen och följa Sannabäcken uppströms till Järnmölle gård. Ån är så
grund i detta avsnitt, att man kan vada i den. Stränderna är branta och leriga och marken är helt
genomsatt av vatten. Stövlar är alltså nödvändiga. Hela ravinen skuggas av klibbal Alnus
glutinosa, en skugga som blir allt tätare under sommaren. Vår och försommar är alltså den
gynnsammaste årstiden för att besöka den cirka 500 m långa ravinen.
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Under denna tid har man på ravinens sidor en över
väldigande blomning i vitt och gult, med andra ord av
vitsippa Anemone nemorosa, svalört Ranunculus ficaria och
maj smörblomma R. auricomus. Runt själva bäckfåran
dominerar däremot bäckbräsman Cardamine amara.
Man finner också vackra bestånd av Skogsbingel
Mercurialis perennis, ängsfräken Equisetum pratense,
skärmstarr Carex remota och ormbär Paris quadrifolia, på
ett ställe även gullpudra Chrysosplenium alternifolium, f.ö.
den enda lokalen i Tvååker, där den har påträffats. Tyvärr har
mycket skräp slängts ner och förfulat ravinen en hel del.
En antydan till ravin finns också i Tvååkers kanal, mellan
Strömma gård
och Strömma
damm. Ovanför
gården utbreder
sig ofantliga
mängder av
praktgulplister Bild 16. Praktgulplister ovanför
Strömma i Tvååkersån.
Lamiastrum
galeobdolon
ssp. argentatum (bild 16). Den är ursprungligen en
trädgårdsväxt, men när den väl börjat breda ut sig i
omgivningarna, tycks det inte finnas några gränser för
den. Den sprider sig mest vegetativt med upp till en
meter långa revor, som ständigt erövrar ny mark. Men
både de gula blommorna och de silverfläckade bladen
är mycket dekorativa; man kan därför acceptera detta
nya tillskott till vår flora. Den har troligen börjat sin
expansion från Strömma gård.
Bild 17. Getapel Rhamnus cathartica
Vid ån finner man för första gången i socknen missne
heter en i Sydhalland ovanlig buske eller
Calla palustris och högre upp, vid Strömma damm, den
träd. Tio stycken gamla träd växer vid en
giftiga växten sprängört Cicuta virosa var. virosa.
utbuktning av ån ovanför Strömma.
Till sist kan
Blommorna är oansenliga men de svarta
nämnas en egen
och glänsande bären är desto vackrare.
domlig möja som
De rekommenderas inte att äta eftersom
hittades i en bäck,
de är starkt laxerande. Därav namnet
som mynnar i
cathartica = renande, rensande.
Törlan vid Hermanslycke.
Möjan har flikiga blad som mycket liknar bladen av en möja
på Jylland, som heter penselmöja Ranunculus penicillatus ssp.
penicillatus (bild 18). Men beståndet är litet och plantorna är
svaga och utan blommor, så det går inte helt säkert att avgöra
saken. Kommande undersökningar kan eventuellt ge besked.

Bild 18. Penselmöja (event.) i
bäck vid Törlan. Skannad bild.
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Växter längs en järnvägslinje - från Tvååkers station till Brogård.
Till för några år sedan gick Västkustbanan genom Tvååkers
samhälle. Den löper nu i stället ett par kilometer längre väster ut,
parallellt med motorvägen. Stationsområdet ligger fortfarande till
stor del intakt, likaså banvallen söderut, men rälsen finns inte kvar
längre. Denna bana byggdes på 1880-talet; i långt över 100 år har
alltså tågen svept förbi Tvååker. I fantasin kan man föreställa sig vad
dessa tusentals tåg virvlat upp och tagit med sig i det kraftiga
vinddraget, bl.a. när det gäller frukter, frön eller andra växtdelar.
Givetvis har också växter från angränsande fält och trädgårdar kom
mit in och rotat sig. De öppna, grusiga ytorna har varit en utmärkt
grobädd.
En ny växt fick Tvååkers stationsområde direkt vid anläggning
en. När områdena runt järnvägsstationerna skulle planeras, använde
man gräsfrö utifrån, som bl.a. innehöll frön av rödkämpar Planta
go media . Under järnvägstiden växte de ymnigt söder om statio
Bild 19. Knytling. Juni 2005
nen, men har starkt begränsats efter omläggning av gräsmattorna.
Det märkliga är att de inte alls har spridit sig under alla år, inte ens
in på bangården. Å andra sidan verkar de inte helt dö ut. Deras krafti
ga bladrosetter ligger tätt efter marken och verkar helt onåbara för alla
gräsklippare.
Rödkämpar har annars inte påträffats någonstans i Varbergstrakten,
med undantag för en betesmark i Träslöv 1998 (”Träslövs flora”, sid
9).
En annan raritet för området är knytling Herniaria glabra (bild 19).
Den är ljuskrävande, men konkurrenssvag och växer tätt intill marken
på öppna, grusiga ställen med hårt slitage. Den är mycket sällsynt i
den norra delen av landskapet.
I övrigt behöver man bara gå ett stycke för att finna de typiska
”järnvägsväxterna”, de växter som troget följer järnvägslinjerna
genom landskapet. Det är lättast att upptäcka blåelden Echium
vulgare (bild 38), som på långt håll markerar närvaron med sina
Bild 20. Småsporre i makadam.
kraftiga blomställningar, himmelsblå till färgen som det passande
namnet säger. Länge behöver man inte heller leta efter strimTabell 5. Växter längs banvallen i
sporre Linaria repens, en växt som ökat mycket starkt utefter
Tvååker, i urval:
vägar och banvallar under de senaste åren.
Det är ett rent nöje att gå från stationen längs spåret söderut.
Åkerfibbla Hypochoeris glabra
Makadamen är visserligen lite knagglig, men vegetationen på
Gullklöver Trifolium aureum
sidorna är omväxlande och spännande. Över 250 arter har
Palsternacka Pastinaca sativa
noterats utefter sträckan, inklusive stationsområdet. Alla kan
Styv fingerört Potentilla recta
naturligtvis inte räknas upp här, men några av de ovanligare finns
Krustistel Carduus crispus
förtecknade i tabell 5.
Äppelros Rosa rubiginosa
Tillvaron för dessa växter är givetvis mycket vansklig. Ändrade
Kamtchatkaros R. x kamtchatica
dispositioner för bangård och banvall kan medföra att hela denna
Rödkörvel Torilis japonica
övervägande torrflora försvinner. Dessa rader får tjäna som ett
Hundrova Bryonia alba
slags eftermäle och tillika en beskrivning över hur en artrik natur
Vårkorsört Senecio vernalis
kan uppstå på den mest trafikerade platsen, mitt inne i ett
Gråbinka Erigeron acer
samhälle.
Sandnarv Arenaria serpyllifolia
Hönshirs Echinochloa crus-galli
Harris Cytisus scoparius
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Växter i Åhs.
På den första skogskartan över Halland, som
upprättades av Kietell Claesson 1652, finns en
en stor ekskog inplacerad i trakten av Åhs. Även
på senare karta, från 1720, finns en markering
på denna plats. En liten ekdunge finns fortfarande
kvar med några träd av hög ålder ett stycke söder
om Åhs smedja. Om ett samband finns är osäkert,
men troligtvis är dungen en rest av detta bestånd
(se texten bild 21!).

Bild 21. En av ekarna vid Åhs. Från början var
de fler till antalet. Ägaren, Lasse Johansson i
Åhs berättar, att när några av dem fälldes på
1930-talet, konstaterade man att de var c:a 300
år gamla. Det är en fascinerande tanke att dessa
träd har grott någon gång på Gustav II Adolfs
eller Kristinas tid och fortfarande står kvar.
Dessa ekar är dock inte de största i Tvååker:
vid Tyllereds gård står en ek med en omkrets på
nära 6 m!

I Åhs löper flera vägar samman och bebyggelsen bildar
åtminstone en antydan till tätort. En fotbollsplan ligger på
västra
sidan av Västkustvägen. På och kring denna växer
Bild 22. Den största eken har en omkrets
det
talrikt
av Vallkrassing Lepidium heterophyllum (år
av c:a 4 m, den näst största 3,70 m. På
2004). Denna växt härstammar från Västeuropa och kom
stammen sitter Länstyrelsens plakett med
till
Sverige under senare hälften av 1800-talet. Går man
inskriften ”Naturminne”.
runt planen ser man på flera ställen en stor, rikt blommande ärtväxt, blålusern Medicago sativa (bild 41). Som
namnet sativa (= sådd) anger, är den en odlad växt, men har som många andra nyttoväxter spritt sig i
omgivande natur. I Varbergstrakten är den dock mycket sällsynt. En annan vacker växt är den lilla
rödmiren Anagallis arvensis (bild 46), som man skall ha stor tur för att träffa på. Den är ursprunglig
på sandiga eller grusiga havsstränder, men har även tagit sig in på kulturmark av olika slag.
Men den mest remarkabla växten i Åhs är ändå hårginsten Genista pilosa, vår landskapsblomma.(se
bokens omslagsbild!). Den växer i och bredvid stenläggningen på en plats i Åhs. Hela året står den där
helt obemärkt, utom i slutet av maj, då den blommar helt fantastiskt.
Hårginsten är ju speciell för Halland, dels är den nästan helt begränsad till detta landskap, dels står
den som en påminnelse om en tid då stora delar av landskapet var bevuxet med ljung. Särskilt söderut
dominerades Halland av stora, enformiga ljunghedar, som under några veckor på våren lystes upp av
ginstens intensivt gula blommor. Växten gynnades av att man brände heden regelbundet. I våra dagar
har heden nästan helt försvunnit och följaktligen har hårginsten minskat kraftigt.
Denna lokal är troligen Hallands, och därmed också Sveriges nordligaste.

15

Nordväst om Åhs smedja finns ett stort jord
upplag. Det är alltid lika spännande att gå in
och botanisera i en sådan miljö, eftersom man
där kan träffa på för trakten ovanliga växter,
hittransporterade med jord från fält och träd
gårdar. T. ex. är det ett av de få ställen i Två
åker där man har möjlighet att se vallmo, både
den klarröda kornvallmon Papaver rhoeas
(bild 23) och den tegelfärgade rågvallmon P.
dubium ssp. dubium.
Ytterligare två vallmoväxter på platsen är gul
nunneört Pseudofumaria lutea och Skelört
Chelidonium majus. Också potatisfamiljen är
väl företrädd med fem arter, besksöta Solanum
dulcamara, nattskatta Solanum nigrum, en
bägarnattskatta Solanum sp., vit spikklubba
Datura stramonium var. stramonium och
ballongblomma Nicandra physalodes (bild
49). Ytterligare några exempel på växter, varav
några är unika för Tvååker, är blåhallon Rubus
caesius, lövbinda Fallopia dumetorum, ullig
kardborre Arctium tomentosum, blåklint
Centaurea cyanus och mörk dunört
Bild 23. Om man vill se den vackra kornvallmon
Epilobium
obscurum.
i Varbergstrakten, måste man ut på jord- eller
En tipp är en mycket osäker plats för växter.
andra avfallstippar. Här tillsammans med
Skildringen
och bilden är gjorda 2004. Genom
baldersbrå på tippen i Åhs.
omlagringar och påfyllningar av jord var det
mesta borta följande år.
Sic transit gloria mundi!
Denna jordtipp är ursprungligen placerad som fyllnad i ett
alkärr. Utanför kanten finns fortfarande en del av kärret
kvar. Här hittar man kalmus Acorus calamus, Strand
gyllen Barbarea stricta samt flera starrarter, t.ex. rank
starr Carex elongata, gråstarr C. canescens, flaskstarr C.
rostrata och blåsstarr C. vesicaria.
Till sist: vid Trulsagården i Åhs växer skär kattost
Malva neglecta (bild 24).
Därmed kan konstateras att
Tvååkers socken rymmer
fyra malvaarter, främst då
myskmalva Malva mosch
ata, som växer på många
ställen vid dikesrenar och i
gräsmark. I Siktrakten har
också hittats rödmalva M.
sylvestris (på en jordhög)
samt den ytterst ovanliga vit
Bild 24. Skär kattost växer bara på
kattost M. pusillum (bild
ett fåtal ställen i södra Halland.
25), vid en ladugårdsvägg
Trulsagården 29.5 2005
vid Östergård.
Bild 25. Vit kattost
Östergård Sik. 10.82005
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En gammal naturbetesmark- Järnmölle.

Bild 26. Järnmölles betesmark i juni 2005. Slåttergubben dominerar men man ser även kattfot i
förgrunden.
På den geologiska kartan över jordarterna i Tvååker
(Tore Påsse 1989) kan man se att mellan Järnmölle och
Borrås ligger Tvååkers största moränområde. Morän
innebär att istransporterat material har avsatts på marken,
ibland i tydliga åsar, s.k. ändmoräner. C:a 1 km SV om
Järnmölle ligger fem sådana åsar i tätt följd Rätt mycket
grus, sten och större block hamnade också på den plats,
som många botanister i Halland känner under namnet
Järnmölles naturbetesmark
Stenmängden gjorde området tämligen värdelöst som
åker men däremot lämpligt som betesmark. Den har fått
ligga där, troligen under århundraden, med djurens
spillning som enda gödsling. Att konstgödsel inte tillförts
gjorde att den gamla tidens flora har kunnat leva kvar. Ett
paradexempel är då fältgentiana Gentiana campestris ssp.
campestris (bild 27), som blivit ytterst sällsynt i landet
genom igenväxning och ändrade jordbruksmetoder under
förra århundradet. Tolv exemplar observerades här 1993
(Gunnar Gustavsson, Varberg), sedan dess har den inte
setts, trots ivrigt sökande. Men gentianor är nyckfulla i sitt
Bild 27. Fältgentiana.
uppträdande; det är möjligt att den återkommer.
Foto: Gunnar Gustavsson, 1993.
17

Terrängen är starkt tuvig, som den gärna blir där kreaturen trampar kring i stenig mark. På många
tuvor hittar man spåtistel Carlina vulgaris (bild 28). Den växer
sällsynt i norra Halland och minskar för varje år i landskapet. Man
lägger märke till den ymniga förekomsten av darrgräs Briza media
(bild 58), fårsvingel Festuca ovina, slåttergubbe Arnica montana
(bild 26), backtimjan Thymus serpyllum (bild 30), grönstarr Carex
demissa och Stenmåra Galium saxatile. Många andra växter, som
saknas i övriga Tvååker, kan man se här. I vissa delar är praktiskt
taget varje tuva klädd med kattfot Antennaria dioica (bild 30).
Ovanliga för socknen är också fläckigt nyckelblomster Dactylorhiza
maculata ssp. maculata, nattviol Platanthera bifolia, rosling
Andromeda polifolia, tätört Pinguicula vulgaris (bild 29), hedfryle
Luzula congesta, kärrfräken Equisetum palustre, stenbräken
Cystopteris fragilis, Sumpmåra Galium uliginosum, ljungögontröst
Euphrasia micrantha, granspira Pedicularis sylvatica, blåsuga Ajuga
pyramidalis, revfibbla Hieracium lactucella, nålstarr Carex dioica,
loppstarr C. pulicaris och hönsbär Cornus suecica. Till sist kan
nämnas några ovanliga maskrosor: Nordstedts maskros Taraxacum
nordstedtii, tåtmaskros T. bracteatum och fläckmaskros T.
maculigerum.
Bild 28. Spåtisteln Carlina
I Övreby finns också mycket vackra hagmarker, särskilt mellan
vulgaris har fått sitt namn av
Klevagården och motorvägen. De hävdas också med betande djur och
att holkfjällen sluter sig vid
är i mycket gott skick.
regnigt väder; ganska dåligt
En nackdel är att det är
som prognos, kan man tycka,
svårt att komma in i
”vulgaris ” = vanlig stämmer
dem, eftersom de är
inte längre i våra dagars
kraftigt instängslade
Halland.
med taggtråd.
Övreby har f.ö. en
natur som liknar den
runt Varberg med
kullar, backar och
berg som går i dagen
och har därför flera
växter som nästan
helt saknas i de
sandiga centrala och
södra delarna av
Tvååker. Dit räknas
ängsstarr Carex
hostiana, ärtstarr C.
viridula var. viridula,
desmeknopp Adoxa
Bild 30. Tuva med backtimjan och kattfot.
moschatellina, häckApelhult juli 2005.
vicker Vicia sepium,

Bild 29. Tätört. Tätörten
drygar ut näringen genom att
fånga insekter på sina klibbiga
blad. Slemmet löser upp deras
kroppar och tätörten kan på så
sätt tillgodogöra sig näringen.

vårlök Gagea lutea, lövbinda Fallopia dumetorum, mandelblom
Saxifraga granulata, liten fetknopp Sedum annuum, ormbär Paris
quadrifolia m.fl.
Vid Borrås finns också hagmarker. De hävdas inte längre och
växer alltmer igen, liksom för övrigt hela berget gör.
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Hur undersökningen genomförts.

Moarna

Höråsen
Övreby

Åhs
Tvååker

Galtabäcksskär

Järnmölle
Tyllered

Smedsgård
Björkäng

Sik

Ovanstående karta ger en förenklad bild av Tvååkers socken eller församling. Kartan har inte som
vid tidigare utgivna floror delats in i rutor. Jordbruksområdena är så stora att det inte varit menings
fullt att söka genom varje kvadratkilometer var för sig ute på slätten. I stället har vissa intressanta
områden valts ut och inventerats tämligen noga. Några av dem är markerade på kartan ovan.
Exempel på sådana områden är stationsområdet i Tvååker, Tvååkers samhälle, Åhsområdet, Galta
bäcksskär, Sikområdet, Moarna etc.(se också den egentliga kartan s. 3). Slättlandet har genomkorsats
per cykel och då med avstickare i de närmaste omgivningarna.
Växten i fråga har markerats en gång för varje område, efter principen finns/finns ej. När sedan
frekvensen skall uppskattas, har bedömningen skett dels efter antalet områden den funnits i, dels en
uppskattning i fält över hur vanlig den är i dessa områden. 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”.
Mycket vanlig
Vanlig
Ganska vanlig
Ovanlig
Sällsynt.

(Mktvanl.)
(Vanl.)
(Ganska vanl.)
(Ovanl.)
(Sälls.)

Finns rikligt i praktisk taget alla områden
Finns ganska rikligt i många områden
Saknas i flera områden, men ses då och då
Finns i några områden, i ett fåtal exemplar
Finns bara på en eller två lokaler. Ibland ersatt med tillf.
(tillfällig) om så uppenbarligen är fallet.
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 inåt land. I så fall har (kusten), (stranden), (traktvis) eller liknande
tillfogats efter texten. Under en del arter står dess växtplats angiven.
Längst till höger står sidhänvisning med fet stil.
Växterna står i systematisk ordning, med ormbunksväxterna först och gräsen sist. Namnsättningen
är densamma som i ”Hallands flora”. På s. 35-42 finns en lista med svenska namn i bokstavsordning.
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Växtlista - systematisk ordning
Art

Art

Sidhänvisning

Ormbunksväxter - Pteridophyta

Bild 31. Tallskogen vid Moarna. När en
storm sveper fram över slätten, som
skedde den 8 jan. 2005, skadas barren
svårt av saltet. Men träden dör inte; i
grenarnas spetsar kommer nya barr
fram. De hämmas dock i sin utveckling
och skogen växer mycket långsamt.

Lycopodium annotinum
revlummer
Equisetum arvense
åkerfräken
Equisetum fluviatile
Sjöfräken
Equisetum palustre
kärrfräken
Equisetum pratense
ängsfräken
Equisetum sylvaticum
Skogsfräken
Asplenium septentrionale gaffelbräken
Växtplats: berg vid Klevagården
Athyrium filix-femina
majbräken
Cystopteris fragilis
stenbräken
Pteridium aquilinum
örnbräken
Phegopteris connectilis
Hultbräken
Gymnocarpium dryopteris
ekbräken
Matteuccia struthiopteris Strutbräken
skogsbräken
Dryopteris carthusiana
lundbräken
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
träjon
Polypodium vulgare
stensöta
Pilularia globulifera
klotgräs

Sällsynt
Mkt. vanl.
Vanlig
Sällsynt
Sällsynt
Vanlig
Sällsynt

18
13

Mkt. vanl.
Sällsynt
18
Ovanlig
Vanlig
Ganska vanlig
Ovanlig
Mkt. vanl.
Mkt. vanl.
Mkt. vanl
Mkt. vanl.
Sällsynt
5

Barrträd - Gymnospermae
Abies alba
Picea abies
Picea glauca
Pinus mugo
Pinus sylvestris
Juniperus communis
Taxus sp.

silvergran
gran
vitgran
bergtall
tall
en
idegran

Sällsynt
Mkt. vanlig
Ovanlig
Ganska vanlig 6
Mkt. vanlig
6
Mkt. vanlig
Ovanlig

Videväxter - Salicaceae m fl
Populus tremula
Populus canescens
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix x rubens
(S. fragilis)
Salix pentandra
Salix x smithiana
Salix repens var. repens
Salix viminalis
Myrica gale

asp
gråpoppel
bindvide
sälg
gråvide
grönpil
(knäckepil)
jolster
häckvide
krypvide
korgvide
pors

Mkt vanlig
Sällsynt
Vanlig
Vanlig
Vanlig
Ganska vanlig

Ovanlig
Ganska vanlig
Vanlig
5
Ovanlig
Ovanlig

Övriga hängeväxter - Betulaceae m fl
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Corylus avellana
Fagus sylvatica

Bild 32. Krypvide i kärret vid Moarna.
20

klibbal
vårtbjörk
glasbjörk
hassel
bok

Mkt vanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Vanlig
Vanlig

12

Quercus petraea
bergek
Quercus robur
ek
Quercus petraea x robur hybridek
Ulmus glabra
alm

Ganska vanl.
Mkt vanlig 15
Ganska vanl.

Vanlig.

Nässelväxter - Urticaceae m fl
Humulus lupulus
Urtica dioica

Urtica urens

humle
brännässla

etternässla

Ganska vanl.
Mkt vanlig

Ovanlig

8

Slidknäväxter - Polygonaceae
Fallopia convolvulus
Fallopia dumetorum
Fallopia japonica
Fallopia sachalinensis
Persicaria amphibia
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
ssp. lapathifolia
Persicaria lapathifolia
ssp. pallida
Persicaria maculosa
Persicaria minor
Polygonum aviculare
Rheum x rhabarbarum
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex longifolius
Rumex maritimus
Rumex obtusifolius
Rumex thyrsiflorus

åkerbinda
lövbinda
Parkslide
Jätteslide
vattenpilört
bitterpilört
strandpilört

Mkt vanlig

pilört

Mkt vanlig

åkerpilört
rosenpilört
trampört
rabarber
ängssyra
bergsyra
krusskräppa
gårdsskräppa
Strandskräppa
tomtskräppa
stor ängssyra

Mkt vanlig

Sällsynt

16

Ganska vanl.

Sällsynt
Vanlig
Vanlig
Vanlig
(kusten)

Ovanlig

11

11

Mkt vanlig

Ovanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig 11
Mkt vanlig
Ovanlig
8

Bild 33. Rödmålla vid Sikstranden. Detta
är ett ståtligt upprätt exemplar men mesta
dels är växten krypande.
13 aug. 2004

Ovanlig
Sällsynt

Mållor - Chenopodiaceae m.fl.
Atriplex glabriuscula
Atriplex hastata
Atriplex hortensis
Atriplex laciniata
Atriplex littoralis
Atriplex longipes
Atriplex patula
Atriplex prostrata
Beta vulgaris ssp.
maritima
Växtplats: stranden vid
Chenopodium album
Chenopodium glaucum
Chenopodium rubrum
Chenopodium suecicum
Salsola kali
Salicornia europaea
Salicornia dolichostachya ssp. strictissima
Suaeda maritima
Montia fontana

broskmålla
flikmålla
trädgårdsmålla
sandmål la
strandmålla
skaftmålla
Vägmålla
spjutmålla
strandbeta

Björkäng
Svinmålla
blåmålla
rödmål la
Svenskmålla
sodaört
glasört
styv glasört
saltört
källört

Ganska vanl
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt

10
10
10
10
Vanlig
10
Sällsynt
10
Ganska vanl 10
Vanlig
10
Sällsynt
10

Mkt vanlig
Ganska vanl 10
10
Ovanlig
Mkt vanlig
10
Sällsynt
10
Ovanlig

Ovanlig

10

Vanl.

7

Sällsynt

11
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Bild 34. Rosenpilört vid kärret i Moarna. Den
växer på fuktiga ställen både i inlandet och vid
stranden.
19 juli 2005

Caryophyllaceae - nejlikväxter

Bild 35 Vitknavel i sanden vid
Moarna.
26 juni 2004

Arenaria serpyllifolia
Sandnarv
Cerastium arvense
fältarv
Cerastium arvense x
hybrid fältarv/siltomentosum
verarv
Cerastium fontanum
hönsarv
Cerastium glomeratum knipparv
Växtplats: stig på Borråsberget.
Cerastium semidecandrum vårarv
Cerastium tomentosum silverarv
Dianthus barbatus
borstnejlika
Dianthus deltoides
backnejlika
Herniaria glabra
knytling
Honckenya peploides
saltarv
Lychnis flos-cuculi
gökblomster
Lychnis viscaria
tjärblomster
Moehringia trinervia
Skogsnarv
Sagina nodosa
knutnarv
krypnarv
Sagina procumbens
Sagina subulata
Sylnarv
Saponaria officinalis
såpnejlika
Scleranthus annuus ssp. grönknavel
annuus
Scleranthus annuus ssp. tuvknavel
polycarpus
Scleranthus perennis
vitknavel
Silene dioica
rödblära
Silene latifolia ssp. alba Vitblära
Silene rupestris
bergglim
Silene uniflora ssp.
strandglim
uniflora
Silene vulgaris
Smällglim
Spergula arvensis
åkerspärgel
Spergula morisonii
Vårspärgel
Spergularia maritima
Havsnarv
ssp. angustata
Spergularia rubra
rödnarv
saltnarv
Spergularia salina
Stellaria alsine
källarv
Stellaria graminea
grässtjärnblomma
Stellaria holostea
buskstjärnblomma
Stellaria media
våtarv
Stellaria palustris
kärrstjärnblomma

Ovanlig
Mkt vanlig
Ovanlig

14

Mkt vanlig
Sällsynt

Ganska vanl.7 ,9
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
14
Sällsynt
7
Ovanlig
11
Ovanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
Mkt vanlig
Sällsynt
Ganska vanl.
Vanlig
Mkt. vanlig

Ovanlig
22
Ovanlig
Ganska vanl.
Sällsynt
Ganska vanl. 11
(stranden)
Sällsynt
Mkt vanlig
12
Sällsynt
Ganska vanl.
(kusten)
Mkt vanlig
Vanl. (kusten) 7
Ovanlig
7
Mkt vanlig
Vanl. (traktvis)
Mkt. vanlig
Ovanlig
11

Ranunkelväxter - Ranunculaceae m fl
Bild 36. Gökblomster Lychnis floscuculi. Namnen har den fått efter det
”spott” som man trodde göken hade
placerat på växten. I själva verket är
det klickar av skum, som larven av en
strit (en insekt) har avgivit för att
skydda sig.
Strandängen vid Sik, 2 juli 2005.

Nuphar lutea
Sällsynt
Gul näckros
vit
näckros
Sällsynt
Nymphaea alba
Anemone hepatica
blåsippa
Sällsynt
Växtplats: vid gärdsgård sydost om Skålaberg
vitsippa
Mkt vanlig
Anemone nemorosa
Sällsynt
backsippa
Anemone pulsatilla
Ganska vanl
akleja
Aquilegia vulgaris
Ganska vanl
kabbleka
Caltha palustris
Ovanlig
råttsvans
Myosurus minimus
smörblomma
Mkt vanlig
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus maj smörblomma Ganska vanl.
knölsmörblomma Ovanlig
Ranunculus bulbosus
Ranunculus ficaria
svalört
Ganska vanl.

22

6

13

9
13
9
13

Ranunculus flammula
Ranunculus peltatus
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Thalictrum flavum
Berberis thunbergii
Mahonia aquifolium

ältranunkel
sköldmöja
revsmörblomma
tiggarranunkel
ängsruta
häckberberis
mahonia

Ganska vanl.
Ovanlig
8
Mkt vanlig
Vanlig (kusten) 11
Ovanlig
11
Sällsynt
Sällsynt

Vallmoväxter - Papaveraceae
Chelidonium majus
Fumaria officinalis
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Pseudofumaria lutea

Skelört
jordrök
rågvallmo
kornvallmo
Gul nunneört

Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig
Sällsynt
Tillf.

16

16
16
16

Korsblommiga - Brassicaceae
Arabis glabra
rockentrav
Ovanlig
Arabis thaliana
backtrav
Vanlig
Armoracia rusticana
pepparrot
Sällsynt
Barbarea stricta
Strandgyllen
Sällsynt
18
Barbarea vulgaris var. sommargyllen
Vanlig
arcuata
Berteroa incana
sandvita
Ovanlig
23
Brassica rapa ssp.
åkerkål
Ovanlig
campestris
Cakile maritima
marviol
Vanlig (kusten)
Capsella bursa-pastoris lomme
Mkt vanlig
Cardamine amara
bäckbräsma
Ovanlig
13
Cardamine hirsuta
bergbräsma
Sällsynt
Cardamine pratensis
ängsbräsma
Vanlig
Cochlearia officinalis skörbjuggsört
Vanlig (kusten) 8
Crambe maritima
strandkål
Ovanlig ”
9
Descurainia sophia
stillfrö
Ganska vanl.
Erophila verna
nagelört
Mkt vanlig
9
Erysimum
åkerkårel
Ovanlig
cheiranthoides
Hesperis matronalis
hesperis
Sällsynt
Lunaria annua
Judaspenningar
Sällsynt
Lepidium densiflorum bankrassing
Sällsynt
Lepidium heterophyllum Vallkrassing
Sällsynt
15
Rorippa palustris
Sumpfräne
Ganska vanl.
8
Rorippa sylvestris
strandfräne
Ovanlig
Rorippa x armoracioides vägfräne
Sällsynt
Växtplats: Vägren ovanför (söder om) Strömma elkraftverk
Sinapis arvensis
åkersenap
Ovanlig
Sisymbrium altissimum hamnsenap
Sällsynt
Sisymbrium officinale vägsenap
Vanlig
Teesdalia nudicaulis
Sandkrassing
Ganska vanl.
Thlaspi arvense
penningört
Ganska vanl.

Fetbladsväxter - Crassulaceae m. fl.
Sedum acre
Sedum album
Sedum annuum
Sedum lydium
Sedum spurium
Sedum telephium
Chrysosplenium
alternifolium

gul fetknopp
vit fetknopp
liten fetknopp
lydisk fetknopp
kaukasiskt fetblad
kärleksört
gullpudra

Vanlig
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Ganska vanl.
Vanlig
Sällsynt

23

9
18

13

Bild 37. Tiggarranunkel täcker stora
områden i den blötaste delen av
stranden vid Sik.
23 juli 2004

Bild 38. Sandvita, getväppling samt
(i bakgrunden) blåeld på Tvååkers f.d.
järnvägsstation.
7 juni 2004

Drosera intermedia
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa

småsileshår
måbär
svarta vinbär
röda vinbär
krusbär

Sällsynt
6
Ovanlig
Ovanlig
Mkt vanlig 12
Vanlig

Rosväxter - Rosaceae

Bild 39. Hybrid humleblomster x
nejlikrot. Hybriden har tydliga känne
tecken från båda föräldraarterna.

Bild 40. En dunge av blommande prakt
häggmispel vid Bjällemad. Arten kommer
troligen från NÖ Nordamerika men spreds
till Europa på 1800-talet. Det första svens
ka vildväxande beståndet uppmärksamma
des först 1961 i Göteborg. Numera är den
mycket vanlig, också i Tvååker.
11 maj 2005

Stjärndaggkåpa
Sammetsdaggkåpa
betesdaggkåpa
prakthäggmispel
Häggmispel
spärroxbär
häckoxbär
rundhagtom
trubbhagtorn
älggräs
jordgubbar
smultron
humleblomster
nejlikrot
humleblomster x
nejlikrot
apel
Malus domestica
vildapel
Malus sylvestris
Physocarpus opulifolius Smällspirea
gåsört
Potentilla anserina
femfingerört
Potentilla argentea
blodrot
Potentilla erecta
kråkklöver
Potentilla palustris
styv fingerört
Potentilla recta
Sötkörsbär
Prunus avium
Surkörsbär
Prunus cerasus
krikon
Prunus domestica ssp.
insititia
plommon
Prunus domestica
ssp. domestica
hägg
Prunus padus
slån
Prunus spinosa
päron
Pyrus communis
stenros
Rosa canina
nyponros
Rosa dumalis
daggros
Rosa glauca
kamtjatkaros
Rosax kamtchatica
äppelros
Rosa rubiginosa
Vresros
Rosa rugosa
Rosa villosa ssp. mollis hartsros
Rubus sect. corylifolius krypbjörnbär
armeniskt björnbär
Rubus armeniacus
blåhallon
Rubus caesius
hallon
Rubus idaeus
skogsbjörnbär
Rubus nessensis
sötbjörnbär
Rubus plicatus
pimpinell
Sanguisorba minor
rönnspirea
Sorbaria sorbifolia
rönn
Sorbus aucuparia
oxel
Sorbus intermedia

Alchemilla acutiloba
Alchemilla glaucescens
Alchemilla monticola
Amelanchier lamarckii
Amelanchier spicata
Cotoneaster divaricatus
Cotoneaster lucidus
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Filipendula ulmaria
Fragaris x ananassa
Fragaria vesca
Geum rivale
Geum urbanum
Geum rivale x urbanum

24

Ganska vanl.
Sällsynt
Sällsynt
Vanlig
24
Vanlig
Ovanlig
Sällsynt
Sällsynt
Vanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
Vanlig
Ovanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
24
Vanlig
Ovanlig
Sällsynt
Mkt vanlig 9
Mkt vanlig
Vanlig
Ganska vanl.
Tillf.
14
Mkt vanlig
Ovanlig
Sällsynt

Sällsynt

Vanlig
Vanlig
Ganska vanl.
Ovanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
Sällsynt 14
Sällsynt
14
Vanlig (kusten)
Vanlig
Ovanlig
Sällsynt
Sällsynt
16
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
Sällsynt
Mkt vanlig
Vanlig

Ärtväxter - Fabaceae
Anthyllis vulneraria
getväppling
Caragana arborescens
Häckkaragan
Cytisus scoparius
harris
Genista pilosa
hårginst
Laburnum alpinum
alpgullregn
Laburnum x watereri
hybridgullregn
Lathyrus linifolius
gökärt
Lathyrus pratensis
gulvial
Lotus corniculatus
käringtand
Lotus tenuis
smal käringtand
Lupinus polyphyllus
blomsterlupin
humlelusern
Medicago lupulina
Medicago sativa
blålusern
Melilotus albus
vit sötväppling
sötväppling
Melilotus officinalis
Ononis spinosa ssp.
stallört
arvensis
lupinväppling
Thermopsis montana
harklöver
Trifolium arvense
Trifolium aureum
gullklöver
jordklöver
Trifolium campestre
Trifolium dubium
trådklöver
smultronklöver
Trifolium fragiferum
alsikeklöver
Trifolium hybridum
skogsklöver
Trifolium medium
rödklöver
Trifolium pratense
vitklöver
Trifolium repens
kråkvicker
Vicia cracca
duvvicker
Vicia hirsuta
Vårvicker
Vicia lathyroides
Vicia sativa ssp. segetalis Stor sommarvicker
häckvicker
Vicia sepium
Sparvvicker
Vicia tetrasperma

Ganska vanlig
Sällsynt
Ovanlig
14
Sällsynt
15
Sällsynt
Sällsynt
Vanlig
Vanlig
Mkt. vanlig
Sällsynt
9
Vanlig
Ovanlig
Sällsynt
15
Sällsynt
Tillf.
Sällsynt
25
Sällsynt
Vanlig
Sällsynt
14
Ovanlig
Ganska vanlig
Vanl.(strand) 11
Vanlig
Ganska vanl.
Mkt. vanlig
Mkt. vanlig
Mkt. vanlig 9
Vanlig
Sällsynt
Ganska vanl.
Ovanlig
18
Sällsynt

Bild 41. Blålusern vid Åhs fotbollsplan. Den
hör hemma i Västasien, men odlas nu i stora
delar av världen. I spansktalande länder går
den under namnet alfalfa.
3 sept. 2004

Näveväxter - Geraniaceae m fl
Oxalis acetosella
Oxalis fontana
Erodium cicutarium
Geranium molle
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geranium sanguineum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Mercurialis perennis
Polygala vulgaris
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Euonymus europaeus

harsyra
klöveroxalis
Skatnäva
mjuknäva
Sparvnäva
stinknäva
blodnäva
Vårtörel
revormstörel
rävtörel
Skogsbingel
jungfrulin
lönn
tysklönn
hästkastanj
jättebalsamin
springkorn
blekbalsamin
benved

Vanlig
Sällsynt
Vanlig
Sällsynt
9
Mkt vanlig
Vanlig
Sällsynt
Sällsynt
Mkt vanlig
Vanl. (trädg.)
Sällsynt
7
Sällsynt
Vanlig
Ganska vanl.
Ovanlig
Vanlig
12
Ovanlig 12
Vanlig
Sällsynt

25

Bild 42. Stallört är ganska vanlig på
strandängar, i diken och på åkerrenar i
norra Halland, men avtar abrupt söder
om Varberg. Några få stånd växer vid en
åkerväg vid Högens men har i övrigt inte
hittats i Tvååker. Som namnet antyder är
det en illaluktande ört. 19 juli 2005

Violaceae - violer m.fl.

Bild 43. Myskmalvan har växlande färger
men den röda överväger. Utterås juli 2004.

Viola arvensis
åkerviol
Viola canina ssp. canina ängsviol
Viola odorata
luktviol
Viola palustris
kärrviol
Viola riviniana
skogsviol
Viola tricolor
styvmorsviol
Viola x wittrockiana
pensé
Buxus sempervirens
buxbom
Växtplats: övergivet torp vid Borrås
Frangula alnus
brakved
Rhamnus cathartica
getapel
Parthenocissus inserta vildvin
lind
Tilia cordata
Tilia x vulgaris
parklind
myskmalva
Malva moschata
skär kattost
Malva neglecta
vit kattost
Malva pusillus
Malva sylvestris ssp.
rödmalva
sylvestris
Hypericum maculatum fyrkantig
johannesört
Hypericum perforatum äkta johannesört
hundrova
Bryonia alba
fackelblomster
Lythrum salicaria
rödlånke
Lythrum portula

Mkt vanlig
Vanlig
7,9
Ovanlig
Ganska vanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig 9
Tillf.
Sällsynt

Mkt vanlig
Sällsynt
13
Sällsynt
Ovanlig
Sällsynt
Ganska vanl. 16
Sällsynt
16
Sällsynt
16
Sällsynt
16
Mkt vanlig

7

Mkt vanlig
Sällsynt
14
Ovanlig
26
Ovanlig
8

Dunörtsväxter - Onagraceae m.fl.
Epilobium adenocaulon
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium lamyi
Epilobium montanum
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium roseum
Oenothera biennis
Myriophyllum
verticillatum
Myriophyllum
alterniflorum
Hippurus vulgaris
Cornus suecica
Hedera helix

amerik. dunört
mjölkört
rosendunört
grådunört
bergdunört
mörk dunört
kärrdunört
grendunört
nattljus
kransslinga

Mkt vanlig
Mkt vanlig
Ganska vanl.
Sällsynt
7
Mkt vanlig
Ovanlig
16
Ovanlig
Sällsynt
Ovanlig
Sällsynt
11

hårslinga

Sällsynt

5

hästsvans
hönsbär
murgröna

Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig

11
18

Flockblomstriga - Apiaceae

Bild 44 Fackelblomster. Vanligast är
fackelblomster vid havsstranden, men ses
också i fuktiga miljöer inåt land, t.ex. diken.
30 juli 2004

Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Angelica sylvestris
Angelica archangelica
ssp. littoralis
Anthriscus sylvestris
Apium inundatum

26

kirskål
vildpersilja
Strätta
strandkvanne

Mkt vanlig
Ovanlig
Mkt vanlig
Mkt vanl. (kusten)

hundloka
krypfloka

Mkt vanlig
Sällsynt

8

Berula erecta
Carum carvi
Cicuta virosa var. virosa
Conium maculatum
Daucus carota
Heracleum
mantegazzianum
Heracleum sphondylium
ssp. sibiricum
Hydrocotyle vulgaris

bäckmärke
kummin
sprängört
odört
morot
Jätteloka

Ovanlig
Vanlig
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt

sibirisk björnloka

Vanlig

11
13
9

spikblad

Ovanlig
(stranden)
Ligusticum scothicum
Strandloka
Sällsynt
Oenanthe aquatica
vattenstäkra
Sällsynt
Pastinaca sativa
Palsternacka
Sällsynt
Peucedanum palustre
kärrsilja
Vanlig
Pimpinella saxifraga
bockrot
Mkt vanlig
Sium latifolium
vattenmärke
Sällsynt
Växtplats; I Törlan vid Hermanslycke, 2 lokaler.
Torilis japonica
rödkörvel
Sällsynt

8
27
11

14

Ljungväxter - Ericaceae
Andromeda polifolia
rosling
Calluna vulgaris
ljung
Empetrum nigrum
kråkbär
Erica tetralix
klockljung
Pyrola minor
klotpyrola
Växtplats; Höråsens västsida
Vaccinium myrtillus
blåbär
Vaccinium uliginosum
odon
Vaccinium vitis-idaea
lingon

Sällsynt
18
Mkt vanlig
Sällsynt
Ovanlig
5
Sällsynt

Bild 45. Strandloka vid Galtabäcks
hamn. Denna flockblomstriga växt är
starkt bunden till steniga havsstränder.

Mkt vanlig
Ovanlig
Ganska vanlig

Viveväxter - Primulaceae m fl
Anagallis arvensis
Glaux maritima
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Trientalis europaea
Armeria maritima
Fraxinus excelsior
Syringa vulgaris
Centaurium pulchellum
Gentiana pneumonanthe

rödmire
strandkrypa
penningblad
praktlysing
topplösa
strandlysing
skogsstjärna
trift
ask
syren
dvärgarun
klockgentiana

Sällsynt
27
Vanl. (kusten)
Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Vanl. (kusten)
Mkt vanlig
Vanlig
Ovanl. (kusten)
Sällsynt

Växtplats: Naturbetesmark SV om Köpsgärde, 5 ex.
Menyanthes trifoliata
Vinca minor

vattenklöver
vintergröna

Sällsynt
Ganska vanl.

Mårväxter - Rubiaceae m fl
Galium album
Galium album x verum
Galium aparine
Galium boreale
Galium palustre

stormåra
Hybridmåra
snärj måra
vitmåra
vattenmåra

Mkt vanlig
Sällsynt
Mkt vanlig
Ovanlig
Mkt vanlig

27

Bild 46. Rödmire trivs på lerig och kalkhaltigjord, men vanligast är den utefter
kusten. Den hör ursprungligen hemma i
Medelhavsområdet, men har spritt sig som
ogräs i de flesta tempererade länderna.

Galium saxatile
Galium uliginosum
Galium verum
Polemonium caeruleum
Calystegia sepium ssp.
sepium
Calystegia sepium ssp.
spectabilis
Convolvulus arvensis

Stenmåra
Sumpmåra
gulmåra
blågull
snårvinda

Ovanlig
Sällsynt
Mkt vanlig
Sällsynt
Vanlig

skär snårvinda

Ovanlig

åkervinda

Sällsynt

Strävbladiga - Boraginaceae m.fl.

Bild 47. Fårtunga eller rast i en åker, om
given av de vita blommorna av åkerspärgel. Fårtungan härstammar från östra
Medelhavsområdet men som ogräs har den
spritt sig vida omkring. 30 juni 2005

Anchusa arvensis
Anchusa officinalis
Borago officinalis
Echium vulgare
Myosotis arvensis
Myosotis discolor
Myosotis laxa ssp.
caespitosa
Myosotis ramosissima
Myosotis scorpioides
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica
Symphytum x
uplandicum

fårtunga
oxtunga
gurkört
blåeld
åkerförgätmigej
brokförgätmigej
Sumpförgätmigej

Vanlig
28
Sällsynt
Tillf.
Ovanlig
14
Mkt vanlig
Ovanlig
Ovanlig

backförgätmigej
äkta förgätmigej
vårförgätmigej
Skogsförgätmigej
uppländsk vallört

Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig

11

Callitrichaceae - lånkeväxter
Callitriche hamulata
Callitriche palustris
Callitriche stagnalis

klolånke
smålånke
dikeslånke

Ganska vanl.
Sällsynt
Vanlig

Kransblommiga - Lamiaceae m fl
Ajuga pyramidalis
Galeopsis bifida
Galeopsis ladanum
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Glechoma hederacea
Lamiastrum galeobdo
lon ssp. argentatum
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium hybridum
Lamium purpureum
Leonurus cardiaca ssp.
cardiaca
Lycopus europaeus
Mentha arvensis
Mentha x verticillata
Bild 48. Hjärtstilla vid Bjällemad. Den odla Prunella vulgaris
des som läkemedelsväxt över hela Europa
Scutellaria galericulata
under medeltiden och har med tiden förvil
Stachys arvensis
dats. Som namnet antyder användes växten
Stachys palustris
mot smärtor i bröstet.
16 juli 2005
Stachys sylvatica

28

blåsuga
toppdån
mjukdån
Hampdån
pipdån
jordreva
praktgulplister

Ovanlig
18
Mkt vanlig
Ovanlig
Ganska vanl.
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
13

Vitplister
mjukplister
flikplister
rödplister
Hjärtstilla

Sällsynt
Sällsynt
Vanlig.
Vanlig.
Sällsynt

strandklo
åkermynta
kransmynta
brunört
frossört
åkersyska
knölsyska
stinksyska

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

28

Datura stramonium var.
stramonium
Nicandra physalodes
Physalis alkekengi
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Solanum sp.

vit spikklubba

Tillf.

16

ballongblomma
judekörs
besksöta
nattskatta
bägarnattskatta

Tillf.
Tillf.
Vanlig
Vanlig
Tillf.

16
16
16
16

Lejongapsväxter - Scrophulariaceaem.fl.
Chaenorrhinum minus
Digitalis purpurea
Limosella aquatica
Linaria repens
Linaria vulgaris
Melampyrum pratense
Odontites vernus
Odontites vulgaris
Pedicularis sylvatica
Rhinanthus minor
Scrophularia nodosa
Verbascum nigrum
Verbascum speciosum
Verbascum thapsus
Veronica agrestis
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
ssp. hederifolia

småsporre
fingerborgsblomma
ävjebrodd
strimsporre
gulsporre
ängskovall
åkerrödtoppa
rödtoppa
granspira
ängsskallra
flenört
mörkt kungsljus
praktkungsljus
kungsljus
åkerveronika
fältveronika
bäckveronika
teveronika
murgrönsveronika

Sällsynt 14
Vanlig
Sällsynt 11
Sällsynt 14
Mkt vanlig 7
Ganska vanl.
Sällsynt
Sällsynt
7
Sällsynt
Ovanlig
Ganska vanl.
Ovanlig
Ovanlig
29
Ganska vanl.
Ovanlig
Mkt vanlig
Ovanlig
Mkt vanlig
Sällsynt

Bild 49. Ballongblomma. Denna växtfrån
Peru dyker ofta upp på jordhögar, i rabatter
och på annan ruderatmark.
Jordtipp i Åhs 27.8 2005

Växtplats: Höråsens plantskola, ogräs.
Veronica hederifolia
ssp. lucorum
Veronica officinalis
Veronica persica
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia
Pinguicula vulgaris

skuggveronika

Sällsynt

ärenpris
trädgårdsveronika
dyveronika
majveronika
tätört

Mkt vanlig
Ovanlig
Ovanlig
Ganska vanl.
Sällsynt 18

Plantaginaceae - grobladsväxter m.fl.
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major ssp.
major
Plantago major ssp.
intermedia
Plantago maritima
Plantago media
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Symphoricarpus albus
Viburnum opulus
Adoxa moschatellina
Valeriana sambucifolia

strandkämpar
svartkämpar
groblad

8
Sällsynt
Mkt vanl.
Mkt vanl.

åkergroblad

Mkt vanl.

gulkämpar
rödkämpar
vildkaprifol
Skogstry
fläder
druvfläder
snöbär
olvon
desmeknopp
flädervänderot

Vanlig
Sällsynt 14
Vanlig
Sällsynt
Vanlig
Vanlig.
Ganska vanl.
Ganska vanl.
Ovanlig
18
Ovanlig
12

29

Bild 50. Praktkungsljus kommer ursprung
ligen från SÖ Europa, Turkiet och Iran. Först
1961 rapporterades den som vildväxande i
Halland (Falkenberg). Nu ser man den allt
oftare i diken och på vägrenar. Bilden är från
en kulle mellan Olsegården och motorvägen.
14.72005

Dipsacaceae - väddväxter
Dipsacus fullonum
Knautia arvensis
Succisa pratensis

kardvädd
åkervädd
ängsvädd

Tillf.
Mkt vanl.
Vanlig

Campanulaceae - klockväxter
Campanula persicifolia
Campanula
rapunculoides
Campanula rotundifolia
Jasione montana

stor blåklocka
knölklocka

Sällsynt
Vanlig

blåklocka
blåmunkar

Mkt vanl.
Mkt vanl.

7
30

Korgblommiga - Asteraceae

Bild 51. Blåmunkar vid vägen till
Moarna.
21 juni 2004

Bild 52. Röllika, Achillea millefolium.
Blommorna är mestadels vita, ibland
rosa men sällan så röda som de på bil
den. Namnet Achillea kommer från
Akilles, den osårbare, och växten använ
des tidigt som sårmedel.
Utterås 23.7 2004

Achillea millefolium
röllika
Mkt vanl. 30
Achillea ptarmica
nysört
Mkt vanl.
Anthemis arvensis
åkerkulla
Sällsynt
Antennaria dioica
kattfot
Ovanlig
9
Arctium minus
kardborre
Ovanlig
Arctium tomentosum
ullig kardborre
Sällsynt
16
Arnica montana
slåttergubbe
Ovanlig
18
Artemisia campestris
fältmalört
Mkt vanlig 7
Artemisia maritima ssp. strandmalört
Sällsynt
maritima
Artemisia vulgaris
gråbo
Mkt vanl.
Aster tripolium
strandaster
Ovanl.(stranden)
Bellis perennis
tusensköna
Sällsynt
Bidens cernua
nickskära
Ovanl.
30
Bidens tripartita
brunskära
Vanlig
Carduus crispus
krustistel
Sällsynt
14
Carlina vulgaris
spåtistel
Sällsynt
18
Centaurea cyanus
blåklint
Ovanlig
Centaurea jacea
rödklint
Sällsynt
Chrysanthemum segetum gullkrage
Ovanlig
Cichorium intybus
cikoria
Sällsynt
31
Cirsium arvense
åkertistel
Mkt vanl.
Cirsium palustre
kärrtistel
Mkt vanl.
Cirsium vulgare
vägtistel
Mkt vanl.
Conyza canadensis
kanadabinka
Mkt vanl. 30
Crepis tectorum
Vanlig
klofibbla
Tillf.
Doronicum orientale
gemsrot
Erigeron acer
gråbinka
Ovanlig
7
Eupatorium
Hampflockel
Ganska vanl. 12
cannabinum
Vanlig
Galinsoga parviflora
gängel
Vanlig
Galinsoga quadriradiata Hårgängel
Ganska vanl 7
Gnaphalium sylvaticum Skogsnoppa
Mkt. vanlig
Gnaphalium uliginosum Sumpnoppa
Tillf.
Helianthus annuus
solros
Hieracium aurantiacum rödfibbla
Sällsynt
Hieracium lactucella
revfibbla
Sällsynt
Hieracium pilosella
Mkt. Vanlig 7
gråfibbla
Hieracium umbellatum flockfibbla
Mkt. vanlig
Hieracium sect Tridentata Styvfibblor
Vanlig
Hieracium sect. Vulgata. skogsfibblor
Sällsynt
subsect. Silvaticiformia
Växtplatser: Höråsens nordsida. och Järnmölle betesmark.

30

Hieracium sect. Vulgata. Hagfibblor
subsect. Vulgatiformia
Hypochoeris glabra
åkerfibbla
Hypochoeris radicata
rotfibbla
Inula helenium
ålandsrot
Lapsana communis
harkål
Leontodon autumnalis
höstfibbla
Leucanthemum vulgare prästkrage
Logfia minima
spenslig ullört
Matricaria matricarioides gatkamomill
Matricaria recutita
kamomill
Mycelis muralis
skogssallat
Petasites hybridus
Pestskråp
Scorzonera humilis
svinrot
Senecio sylvaticus
bergkorsört
Senecio vernalis
vårkorsört
Senecio viscosus
klibbkorsört
Senecio vulgaris
korsört
Solidago canadensis
kanadensiskt gullris
Solidago gigantea
Höstgullris
Solidago virgaurea
gullris
åkermolke
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Svinmolke
Sonchus oleraceus
kålmolke
Tanacetum vulgare
renfana
Taraxacum sect. Celtica Tåtmaskros
sandmaskrosor
Taraxacum sect.
Erythrosperma
T. maculigerum sect.
fläckmaskros
Naevosa
Nordstedts maskros
T. nordstedtii sect.
Celtica
ogräsmaskrosor
T. sect. Ruderalia
ängshaverrot
Tragopogon pratensis
Tripleurospermum ma kustbaldersbrå
ritimum ssp. maritimum
Tripleurospermum
baldersbrå
perforatum
hästhov
Tussilago farfara

Vanlig
Ovanlig
14
Ovanlig
Sällsynt
Mkt. vanlig
Mkt. vanlig
Vanlig
Sällsynt
Mkt. vanlig
Ganska vanlig
Vanlig
Sällsynt
Ovanlig
Mkt. vanlig
Sällsynt
Vanlig
Vanlig
Sällsynt
Ovanlig
Vanlig
Vanlig
Bild 53. Cikoria på en åker norr om Björk
Vanlig
äng. Denna kalkälskande växt är mycket
Vanlig
ovanlig i Varbergstrakten. I biologiskt jord
Mkt. vanlig
Ganska vanl.
bruk sås den dock ibland in i vallarna.
Ovanlig
2.8 2004

Sälls. (KG)
Sälls.. (KG)

Mkt. vanlig
Ganska vanlig
Vanlig (kusten)
Mkt. vanlig

Vanlig

Liljeväxter - Liliaceae m fl
backlök
Allium oleraceum
Allium schoenoprasum gräslök
ormbär
Paris quadrifolia
liljekonvalj
Convallaria majalis
Maianthemum bifolium ekorrbär
Polygonatum multiflorum storrams
dagliljor
Hemerocallis sp.
svärdslilja
Iris pseudacorus
sparris
Asparagus officinalis
Växtplats: vägkant vid Moarna
morgonstjärna
Ornithogalum
umbellatum
vårlök
Gagea lutea
vårstjärna
Chionodoxa sp.
Pärlhyacint
Muscari botryoides
Leucojum vernum
snöklocka
Narcissus pseudonarcissus påsklilja

Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
13
Vanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig 5
Ovanlig
Ganska vanl.
Sällsynt
Sällsynt

Bild 54. Lökväxterna i tabellen, från vårstjär
na till tulpan, har till största delen noterats i
Ovanlig
Tvååkers samhälle. De har hamnat utanför
Ovanlig
trädgårdarna, t.ex. genom att jord slängts i
Sällsynt
Sällsynt
31 omgivningarna. Ett bestånd kan efter en tid
växa sig stort, snöklockan ovan är ett exempel
Ganska vanl.
på detta.
31

Narcissus poëticus
Galanthus nivalis
Scilla siberica
Tulipa x gesneriana

pingstlilja
snödroppar
rysk blåstjärna
tulpan

Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig
Ovanlig

Orkidéer - Orchidaceae m fl
Dactylorhiza maculata

Platanthera bifolia

jungfru Marie
nycklar
nattviol

Ovanlig
Ovanlig

Araceae - Kallaväxter m fl

Bild 55 Missne. De enkönade blommorna
sitter på en kolv som omges av ett stort, vitt
hölsterblad. Missne, som är en kallaväxt,
har endast en känd växtplats i Tvååker:
Tvååkers kanal ovanför gården Strömma.
4.6 2004

Acorus calamus
kalmus
missne
Calla palustris
Butomus umbellatus
blomvass
andmat
Lemna minor
Lemna trisulca
korsandmat
stor igelknopp
Sparganium erectum
dvärgigelknopp
Sparganium natans
Bredkaveldun
Typha latifolia
svalting
Alisma plantagoaquatica
Hydrocharis morsusranae Dyblad
havssälting
Triglochin maritimum
kärrsälting
Triglochin palustre

Ovanlig
11
Sällsynt 13,32
Vanl. (stranden)
Vanlig
Sällsynt
Ovanlig
Sällsynt
Ganska vanl.
Ganska vanl.
Sällsynt
11
Vanl. (kusten)
Ovanlig
11

Nateväxter - Potamogetonaceae
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton natans
Ruppia maritima
Zostera marina

rostnate
gropnate
gäddnate
hårnating
bandtång

5
Ovanlig
Ovanlig
5
Ovanlig
Sällsynt (havet)
Vanlig (havet)

Tågväxter - Juncaceae
Juncus articulatus
ryltåg
Vägtåg
Juncus bufonius
löktåg
Juncus bulbosus ssp.
bulbosus
Juncus compressus
stubbtåg
Växtplats: hamnen i Galtabäck
knapptåg
Juncus conglomeratus
veketåg
Juncus effusus
trådtåg
Juncus filiformis
salttåg
Juncus gerardii
pysslingtåg
Juncus minutulus
borsttåg
Juncus squarrosus
Syltåg
Juncus tenuis
knippfryle
Luzula campestris
hedfryle
Luzula congesta
ängsfryle
Luzula multiflora
Vårfryle
Luzula pilosa

Bild 56. Blomvass vid mynningen av
Juli 2005
Tvååkers kanal.

Vanlig
Mkt vanlig
Vanlig

6

6

Sällsynt
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Ovanlig
6
Mkt vanl (kusten) 10
Ganska vanlig
Ovanlig
32
Ganska vanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
18
Vanlig
Vanlig

Säv - Cyperaceae
Blysmus rufus
rödsäv
Bolboschoenus maritimus havssäv

32

Sällsynt
11
Vanlig (kusten)

Eleocharis acicularis
nålsäv
Eleocharis palustris
knappsäv
Eleocharis parvula
dvärgsäv
Eleocharis uniglumis
agnsäv
ssp. uniglumis
Eriophorum angustifolium ängsull
Rhynchospora fusca
brunag
Schoenoplectus
blåsäv
tabernaemontani
Scirpus sylvaticus
Skogssäv

Sällsynt
Ovanlig
Ovanl.(stranden)
Mkt vanl (kusten)
Ganska vanl.
Sällsynt
Vanlig
(stranden)
Ovanlig

11
8
5
6
11

Starr - Cyperaceae
Carex acuta
vasstarr
Sällsynt
sandstarr
Carex arenaria
Vanl.
7
gråstarr
Carex canescens
Ganska vanl.
16
vårstarr
Ovanlig
Carex caryophyllea
9
Växtplats: Utom Galtabäcksskär rikl. på toppen av Vårabjär
grönstarr
Ovanlig
Carex demissa
18
nålstarr
Carex dioica
Sällsynt
18
stjärnstarr
Ganska vanl.
Carex echinata
rankstarr
Sällsynt
Carex elongata
16
grusstarr
Ovanlig
Carex hirta
ängsstarr
Sällsynt
Carex hostiana
18
Växtplats: Fukthed vid Klevagården, Ö om motorvägen.
Bild 57. Brunag i kärret vid Moarna
Harstarr
Carex ovalis
Mkt vanlig
lundstarr
Sällsynt
Carex montana
Mkt vanlig
Carex nigra var. nigra hundstarr
Sällsynt
Carex nigra var. recta tuvad
hundstarr
Ovanlig
blekstarr
Carex pallescens
4
hirsstarr
Vanlig
Carex panicea
pillerstarr
Mkt vanlig
Carex pilulifera
skärmstarr
Sällsynt
Carex remota
13
flaskstarr
Ovanlig
Carex rostrata
16
piggstarr
Ovanlig
Carex spicata
blåsstarr
Sällsynt
Carex vesicaria
16
Sällsynt
ärtstarr
18
Carex viridula var.
viridula

Gräs - Poaceae
brunven
Agrostis canina
rödven
Agrostis capillaris
storven
Agrostis gigantea
krypven
Agrostis stolonifera
bergven
Agrostis vinealis
Vårtåtel
Aira praecox
Alopecurus geniculatus kärrkavle
ängskavle
Alopecurus pratensis
sandrör
Ammophila arenaria
Växtplats: Björkängs sandstrand.
vårbrodd
Anthoxanthum
odoratum
åkerkösa
Apera spica-venti
Arrhenatherum elatius knylhavre
flyghavre
Avena fatua

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

Ovanlig
Vanlig
Ovanlig

33

33
8

11

Bild 58. Darrgräs växer helst på fuktiga, kalkhaltiga jordar, men också i naturbetesmarker.
Enda kända växtplatsen i Tvååker är Järnmölle.

Briza media
darrgräs
Bromus hordeaceus ssp.
luddlosta
hordeaceus
Bromus hordeaceus ssp.
Strandlosta
thominei
Bromus inermis
foderlosta
Bromus leiostachys (ELj) kal luddlosta
Calamagrostis arundinacea piprör
Växtplats: Höråsen
Calamagrostis canescens grenrör
Calamagrostis epigejos
bergrör
Catabrosa aquatica
källgräs
Växtplats: Uttorkad bäck nedanför Gotters i
Corynephorus canescens borsttåtel
Dactylus glomerata ssp.
hundäxing
glomerata
Danthonia decumbens
knägräs
Deschampsia cespitosa
tuvtåtel
Deschampsia flexuosa
kruståtel
Echinochloa crus-galli
Hönshirs
Elymus caninus
lundelm
Växtplats: Under en bro över Törlan.
Bild 59. Kring hela kärret bakom sand
Elytrigia
repens
kvickrot
dynen i Moarna bildar brunvenen en bård
Elytrigia
juncea
ssp.
Strandkvickrot x
av brunrödfärg. Den liknar mycket den
boreoatlantica x repens
kvickrot
vanliga rödvenen, men har ett litet borst i
Festuca brevipila
Hårdsvingel
småaxet.
Festuca ovina
fårsvingel
Festuca pratensis
ängssvingel
Festuca rubra
rödsvingel
Glyceria declinata
blågrönt
mannagräs
Glyceria fluitans
mannagräs
Glyceria maxima
Jättegröe
Holcus lanatus
luddtåtel
Holcus mollis
lentåtel
Leymus arenarius
strandråg
Lolium perenne
engelskt rajgräs
Melica nutans
bergslok
Molinia caerulea
blåtåtel
Nardus stricta
stagg
Phalaris arundinacea f.
rörflen
arundinacea
Phleum pratense ssp.
timotej
pratense
Phragmites australis
vass
Poa annua
Vitgröe
berggröe
Poa compressa
Poa nemoralis
lundgröe
Sengröe
Poa palustris
Poa pratensis ssp. irrigata
smågröe
Poa pratensis ssp.
ängsgröe
Bild 60. Borsttåtel Corynephorus cane
pratensis
scens växer bara på sura och sandiga
kärrgröe
Poa trivialis
grått saltgräs
Puccinellia distans
jordar. Det är ett av våra vackraste gräs
Puccinellia
maritima
revigt saltgräs
med kombination av blågrå blad och röd-

aktiga bladslidor och en blek blåviolett
vippa, ”canescens ” betyder grånande och
syftar på tuvornas färg.

Puccinellia retroflexa

saltgräs

Setaria viridis

grön kavelhirs

34

Sällsynt
Vanlig

18

Ovanlig
Ovanlig
Sällsynt
Sällsynt

Ovanlig
Mkt vanl.
Sällsynt
11
Sik. Rikligt.
Ovanlig 34
Mkt vanl.
Ovanlig
Mkt vanl.
Mkt vanl.
Ovanlig
Sällsynt

Mkt vanl.
Sällsynt

5

8

Ganska vanl.
Vanlig
Vanlig
Mkt vanl. 11
Ovanlig
11
Mkt vanl.
Ovanlig
11
Mkt vanl.
Ovanlig
Ovanlig
Mkt vanl.
Sällsynt
Vanlig
Ovanlig
Vanlig
Mkt vanl.
Vanlig
Mkt vanl.
Ovanlig
Vanlig
Vanlig
Vanlig
11
Mkt vanl.
Vanlig
Sällsynt
Vanl
(stranden)
Vanl
(stranden)
Ovanlig

Artförteckning, svenska namn
Fet stil: sidhänvisning

Agnsäv

Eleocharis uniglumis

Akleja
Alm
Alpgullregn
Alsikeklöver
Amerikansk
dunört
Andmat
Apel
Armeniskt
björnbär
Ask
Asp

Aquilegia vulgaris
Ulmus glabra
Laburnum alpinum
Trifolium hybridum
Epilobium
adenocaulon
Lemna minor
Malus domestica
Rubus armeniacus

Mkt vanl 10
(kusten)
Ganska vanl
Vanlig.
Sällsynt
Vanlig
Mkt vanlig

Blågrönt
mannagräs
Blåeld
Blågull

Glyceria declinata

Echium vulgare
Polemonium
caeruleum
Blåhallon
Rubus caesius
Blåklint
Centaurea cyanus
Blåklocka
Campanula
Vanlig
rotundifolia
Vanlig
Blålusern
Medicago sativa
Sällsynt 11 Blåmålla
Chenopodium
glaucum
Mkt vanlig
Fraxinus excelsior
Blåmunkar
Jasione montana
Populus tremula
Mkt vanlig
Blåsäv
Schoenoplectus
tabernaemontani
Backför
Myosotis
Ovanlig
Blåsippa
Anemone hepatica
gätmigej
ramosissima
Blåsstarr
Carex vesicaria
Backlök
Allium oleraceum
Sällsynt
Blåsuga
Ajuga pyramidalis
Backnejlika
Blåtåtel
Dianthus deltoides
Molinia caerulea
Sällsynt
Bockrot
Pimpinella saxifraga
Backsippa
Anemone pulsatilla
Sällsynt
Fagus sylvatica
Backtimjan
Thymus serpyllum
Ovanlig 7,18 Bok
Borstnejlika
Dianthus barbatus
Backtrav
Vanlig
Arabis thaliana
Tripleurospermum
Mkt. vanlig
Borsttåg
Baldersbrå
Juncus squarrosus
perforatum
Borsttåtel
Corynephorus
Ballong
Nicandra physalodes Tillf.
16
canescens
Brakved
Frangula alnus
blomma
Typha latifolia
Vanlig (havet) Bredkaveldun
Bandtång
Zostera marina
Myosotis discolor
Lepidium densiflorum Sällsynt
Brokförgät
Bankrassing
migej
Benved
Euonymus europaeus Sällsynt
Broskmålla
Atriplex glabriuscula
Sällsynt
Bergbräsma
Cardamine hirsuta
Rhynchospora fusca
Brunag
Epilobium montanum Mkt vanlig
Bergdunört
Prunella vulgaris
Bergek
Ganska vanl. Brunört
Quercus petraea
Brunskära
Bidens tripartita
Bergglim
Sällsynt
Silene rupestris
Brunven
Ovanlig
Agrostis canina
Berggröe
Poa compressa
Urtica dioica
Mkt. vanlig
Brännässla
Senecio sylvaticus
Bergkorsört
Buskstjärn
Stellaria holostea
Bergrör
Calamagrostis epigejos Mkt vanl.
blomma
Bergslok
Sällsynt
Melica nutans
Buxus sempervirens
Mkt vanlig
Buxbom
Rumex acetosella
Bergsyra
Cardamine amara
Pinus mugo
Ganska vanl. 6 Bäckbräsma
Bergtall
Bäckveronika Veronica beccabunga
Agrostis vinealis
Ganska vanl.
Bergven
Berula erecta
Besksöta
Solanum dulcamara
Ganska vanl. 16 Bäckmärke
Cichorium intybus
Cikoria
Betesdaggkåpa Alchemilla monticola Sällsynt
Vanlig
Bindvide
Salix aurita
Rosa glauca
Persicaria hydropiper
Bitterpilört
Vanlig 11 Daggros
Dagliljor
Hemerocallis sp.
Vanlig
Blekbalsamin Impatiens parviflora
Briza media
Darrgräs
Sällsynt
Blekspirea
Spiraea x rubella
Ovanlig
4 Desmeknopp Adoxa moschatellina
Blekstarr
Carex pallescens
Dikeslånke
Callitriche stagnalis
Geranium sanguineum
Sällsynt
Blodnäva
Druvfläder
Sambucus racemosa
Vanlig
Potentilla erecta
Blodrot
Duvvicker
Vicia hirsuta
Vanlig
Blomsterlupin
Lupinus polyphyllus
Centaurium
Dvärgarun
Vanlig 11
Butomus umbellatus
Blomvass
pulchellum
Vanlig
Blåbär
Vaccinium myrtillus
Ovanlig 14
Echium vulgare
Blåeld
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Ovanlig

11

Ovanlig
Sällsynt

14

Sällsynt
Ovanlig
Mkt vanl.

16
16
7

Sällsynt
15
Ganska vanl 10

Mkt vanl.
Ovanlig

30
11

Sällsynt
Sällsynt
16
Ovanlig
18
Vanlig
6
Mkt vanlig
Vanlig

Sällsynt
Ovanlig
Ovanlig

9
7,34

Mkt vanlig
Ganska vanl.
Ovanlig
Ganska vanl 10
Sällsynt
6
Vanlig
Vanlig
Vanlig
33
Mkt vanlig
Vanl. (traktvis)

Sällsynt
Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig
Sällsynt

13

11
31

Sällsynt
Ovanlig
Sällsynt 18, 33
Ovanlig
18
Vanlig
Ganska vanl.
Vanlig
Ovanl.(kusten)

Dvärgigelknopp
Dvärgsäv
Dyblad
Dyveronika
Ek
Ekbräken

Ekorrbär

En
Engelskt
rajgräs
Etternässla

Fackel
blomster
Femfingerört
Fingerborgs
blomma
Flaskstarr
Flenört
Flikmålla
Flikplister
Flockfibbla
Flyghavre
Fläder
Flädervände
rot
Frossört

Fyrkantig
johannesört
Fårsvingel
Fårtunga
Fältarv
Fältarv/silver
arv hybrid
Fältmalört
Fältveronika
Gaffelbräken
Gatkamomill

Gemsrot
Getapel
Getväppling
Glasbjörk
Glasört
Gran
Granspira
Grendunört
Grenrör
Grusstarr

Sparganium natans

Ovanlig

Eleocharis parvulus
Hydrocharis morsusranae
Veronica scutellata

Sällsynt
Sällsynt

Gråstarr
Grönstarr
Gul fetknopp
Gul näckros
Gulkämpar
Gullklöver
Gullkrage

11
11

Ovanlig

Quercus robur
Gymnocarpium
dryopteris
Maianthemum
bifolium
Juniperus communis
Lolium perenne

Mkt. vanlig
Mkt vanl.

Urtica urens

Ovanlig

Lythrum salicaria

Ovanlig

Potentilla argentea
Digitalis purpurea

Mkt vanlig
Vanlig

Carex rostrata
Scrophularia nodosa
Atriplex hastata
Lamium hybridum
Hieracium umbellatum
Avena fatua
Sambucus nigra
Valeriana
sambucifolia
Scutellaria
galericulata

Ovanlig 16
Ganska vanl.
Sällsynt
10
Vanlig.
Mkt. vanlig 7
Ovanlig
Vanlig
Ovanlig
12

Hypericum
maculatum

Mkt vanlig

Festuca ovina
Anchusa arvensis
Cerastium arvense
Cerastium arvense x
tomentosum
Artemisis campestris
Veronica arvensis

Vanlig
18
Vanlig
Mkt vanlig
Ovanlig

Asplenium
septentrionale
Matricaria
matricarioides
Doronicum orientale
Frangula cathartica
Anthyllis vulneraria
Betula pubescens
Salicornia europaea
Picea abies
Pedicularis sylvatica
Epilobium roseum
Calamagrostis
canescens
Carex hirta

Mkt vanlig 15
Ganska vanl.

Mkt vanlig

8

Ovanlig
Vanlig

Hagfibblor

Vanlig

Hallon
Hamnsenap

Ovanlig.

Mkt vanlig
Mkt vanlig

Hampdån
Hampflockel

7

Harkål
Harklöver
Harris
Harstarr
Harsyra
Hartsros

7

Sällsynt

Hassel
Havsnarv

Mkt. vanlig

Havssälting

Tillf.
Sällsynt
13
Ganska vanlig
Mkt vanlig
Ovanlig 7,10
Mkt. vanlig
Sällsynt
18
Sällsynt
Ovanlig

Havssäv

Ovanlig
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Ganska vanl 16
Ovanlig
18
Vanlig
Sällsynt
Vanlig
Sällsynt
Ovanlig

Carex canescens
Carex demissa
Sedum acre
Nuphar lutea
Plantago maritima
Trifolium aureum
Chrysanthemum
segetum
Gullpudra
Chrysosplenium
alternifolium
Gullris
Solidago virgaurea
Gulmåra
Galium verum
Gul nunneört Pseudofumaria
lutea
Gulsporre
Linaria vulgaris
Gulvial
Lathyrus pratensis
Gurkört
Borago officinalis
Gäddnate
Potamogeton
natans
Gårdsskräppa Rumex longifolius
Gåsört
Potentilla anserina
Gängel
Galinsoga
parviflora
Gökblomster Lychnis flos-cuculi
Gökärt
Lathyrus linifolius

Hedfryle
Hesperis
Hirsstarr
Hjärtstilla

Hultbräken

Humle

Hieracium sect.
Vulgata. subsect.
Vulgatiformia
Rubus idaeus
Sisymbrium
altissimum
Galeopsis speciosa
Eupatorium
cannabifolium
Lapsana communis
Trifolium arvense
Cytisus scoparius
Carex ovalis
Oxalis acetosella
Rosa villosa ssp.
mollis
Corylus avellana
Spergularia mari
tima ssp. angustata
Triglochin
maritimum
Bolboschoenus
maritimus
Luzula congesta
Hesperis matronalis
Carex panicea
Leonurus cardiaca
ssp. cardiaca
Phegopteris
connectilis
Humulus lupulus

Sällsynt

13

Vanlig
Mkt vanlig
Tillf.
16

Mkt vanlig
Vanlig
Tillf.
Ovanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Vanlig

5

9

11

Mkt vanlig
Sällsynt

Ganska vanl.
Ganska vanl.
11,12
Mkt. vanlig
Vanlig
Ovanlig
14
Mkt vanlig
Vanlig
Vanlig

Vanlig
Ganska vanl.
(kusten)
Vanl. (kusten) 7
Vanlig (kusten)
11
Sällsynt
18
Sällsynt
Vanlig
Sällsynt
28

Vanlig
Ganska vanl.

Humle
blomster
Humle
blomster
x nejlikrot
Humlelusern
Hundloka
Hundrova
Hundstarr

Geum rivale

Ovanlig

Jätteloka

Heracleum
mantegazzianum
Fallopia sachalinensis
Caltha palustris
Bromus leiostachys (ELj)
Acorus calamus
Matricaria recutita
Rosax kamtchatica
Conyza canadensis
Solidago canadensis

Jätteslide
Kabbleka
Kal luddlosta
Kalmus
Medicago lupulina
Ovanlig
Kamomill
Anthriscus sylvestris
Mkt vanlig
Kamtjatkaros
Bryonia alba
Sällsynt
Kanadabinka
Carex nigra var.
Mkt vanlig
Kanadensiskt
nigra
gullris
Hundäxing
Dactylus glomerata
Mkt vanl.
Kap
rifol: se vildkaprifol
Hybridek
Quercus petraea x
Ganska vanl.
Kardvädd
Dipsacus fullonum
robur
Kattfot
Antennaria
dioica
HybridLaburnum x watereri Sällsynt
Kaukasiskt
Sedum
spurium
gullregn
fetblad
Hybridmåra
Galium album x
Sällsynt
Kirskål
Aegopodium
verum
podagraria
Hårdsvingel
Festuca brevipila
Ganska vanl.
Klasespirea
Spiraea x billardii
Hårginst
Genista pilosa
Sällsynt
15
Klibbal
Alnus
glutinosa
Hårgängel
Galinsoga
Vanlig
Klibbkorsört
Senecio
viscosus
quadriradiata
Klock

Gentiana
Hårnating
Ruppia maritima
Sällsynt (havet)
gentiana
pneumonanthe
Hårslinga
Myriophyllum
Sällsynt
5
Klockljung
Erica tetralix
alterniflorum
Klofibbla
Crepis tectorum
Häckberberis Berberis thunbergii
Sällsynt
Klolånke
Callitriche hamulata
Häckkaragan Caragana arborescens Sällsynt
Klotgräs
Pilularia
globulifera
Häckoxbär
Cotoneaster lucidus
Sällsynt
Klotpyrola
Pyrola minor
Häckvicker
Vicia sepium
Ovanlig
18
Klöveroxalis
Oxalis fontana
Häckvide
Salix x smithiana
Ganska vanlig
Knappsäv
Eleocharis
palustris
Hägg
Prunus padus
Vanlig
Knapptåg
Juncus
conglomeratus
Häggmispel
Amelanchier spicata
Vanlig
Knipparv
Cerastium glomeratum
Hästhov
Tussilago farfara
Vanlig
Knippfryle
Luzula campestris
Hästkastanj
Aesculus
Ovanlig
Knutnarv
Sagina nodosa
hippocastanum
Knylhavre
Arrhenatherum
elatius
Hästsvans
Hippuris vulgaris
Sällsynt
11
Knytling
Herniaria
glabra
Hönsarv
Cerastium fontanum
Mkt vanlig 7
Knäckepil: se grönpil
Hönsbär
Cornus suecica
Sällsynt
18
Knägräs
Danthonia decumbens
Hönshirs
Echinochloa crus-galli Ovanlig
Knölklocka
Campanula
Höstfibbla
Leontodon
Mkt. vanlig
rapunculoides
autumnalis
Knölsmör
Ranunculus bulbosus
Höstgullris
Ovanlig
Solidago gigantea
blomma
Knölsyska
Stachys palustris
Idegran
Taxus sp.
Ovanlig
Korgvide
Salix viminalis
Ko
rn
vallmo
Papaver
rhoeas
Jolster
Salix pentandra
Ovanlig
Korsandmat
Lemna trisulca
Jordgubbar
Fragaria x ananassa Sällsynt
Korsört
Senecio vulgaris
Jordklöver
Trifolium campestre
Ovanlig
Kransmynta
Mentha x vertcillatum
Jordreva
Glechoma hederacea Mkt vanlig
Kransslinga
Myriophyllum
Jordrök
Ovanlig
Fumaria officinalis
verticillatum
Judaspenningar Lunaria annua
Sällsynt
Krikon
Prunus
domestica ssp.
Judekörs
Physalis alkekengi
Tillf.
16
insititia
Jungfrulin
Polygala vulgaris
Sällsynt
Krusbär
Ribes uva-crispa
Jungfru Ma Dactylorhiza
Ovanlig
18
Krusskräppa Rumex crispus
rie nycklar
maculata
Krustistel
Cardus crispus
Jättebalsamin Impatiens
Vanlig
12
Kruståtel
Deschampsia
flexuosa
glandulifera
Krypbjörnbär
Rubus
sect
.
corylifolius
Jättegröe
Glyceria maxima
Ovanlig
11
Krypfloka
Apium inundatum

Geum rivale x
urbanum

Sällsynt

24

37

Sällsynt

Sällsynt
Ganska vanl
Sällsynt
Ovanlig 11
Ganska vanlig
Sällsynt 14
Mkt vanl. 7
Sällsynt

Tillf.
Ovanlig 9,18
Ganska vanl.
Mkt vanlig

Sällsynt
Mkt vanlig 12
Vanlig
Sällsynt
Ovanlig
5
Vanlig
Ganska vanl.
Sällsynt
5
Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
Mkt. vanlig
Sällsynt
Vanlig
Sällsynt 14
Ovanlig
Vanlig
Ovanlig

9

Ganska vanl
Ovanlig
Sällsynt
16
Sällsynt
Vanlig
Ovanl.
Sällsynt
11
Sällsynt

Vanlig
Mkt vanl.
Sällsynt
14
Mkt vanl. 5
Ovanlig
Sällsynt
8

Krypnarv
Krypven
Krypvide
Kråkbär
Kråkklöver
Kråkvicker
Kummin
Kungsljus
Kustbalders
brå
Kvickrot
Kålmolke
Källarv
Källgräs
Källört
Kärleksört
Käringtand
Kärrdunört
Kärrfräken
Kärrgröe

Kärrkavle
Kärrsälting
Kärrsilja

Kärrstjärn
blomma
Kärrtistel
Kärrviol
Lentåtel
Liljekonvalj
Lind
Lingon
Liten fetknopp
Liten kardborre
Ljung
Ljungögon
tröst

Majbräken
Maj smör
blomma
Majveronika
repens
Mandelblom
Empetrum nigrum
Sällsynt
Mannagräs
Potentilla palustris
Ganska vanl.
Mkt. vanlig 9 Marviol
Vicia cracca
Missne
Carum carvi
Vanlig
Mjukdån
Verbascum thapsus
Ganska vanl.
Vanlig (kusten) Mjuknäva
Tripleurospermum marMjölke
timum ssp. maritimum
Mkt vanl.
Elytrigia repens
Mjukplister
Vanlig
Sonchus oleraceus
Ovanlig
Stellaria alsine
11 Morgon
Sällsynt
Catabrosa aquatica
stjärna
Montia fontana
Sällsynt
11
Morot
Mkt. vanlig
Sedum telephium
Mkt. vanlig 9 Murgröna
Lotus corniculatus
MurgrönsOvanlig
Epilobium palustre
veronika
Equisetum palustre
Sällsynt
18
Myskmalva
Vanlig
Poa trivialis
Måbär
Mkt vanlig 11
Alopecurus
Mörk dunört
geniculatus
Mörkt
Ovanlig
11
Triglochin palustre
kungsljus
Vanlig
Peucedanum palustre
Nagelört
11
Ovanlig
Stellaria palustris
Nattljus
Nattskatta
Mkt vanl.
Cirsium palustre
Nattviol
Ganska vanlig
Viola palustris

Sagina procumbens
Agrostis stolonifera
Salix repens var.

Holcus mollis
Convallaria majalis
Tilia cordata
Vaccinium vitis-idaea
Sedum annuum
Arctium minus
Calluna vulgaris
Euphrasia micrantha

Capsella bursa-pastoris
Carex pulicaris
Bromus hordeaceus
Luddlosta
Holcus lanatus
Luddtåtel
Viola odorata
Luktviol
Lundbräken
Dryopteris dilatata
Lundelm
Elymus caninus
Poa nemoralis
Lundgröe
Carex montana
Lundstarr
Lupinväppling
Thermopsis montana
Sedum lydium
Lydisk
fetknopp
Juncus bulbosus
Löktåg
Acer platanoides
Lönn
Fallopia dumetorum
Lövbinda
Mahonia aquifolium
Mahonia

Lomme
Loppstarr

Mkt vanlig
Vanlig 8,11
Vanlig
5

Ovanlig
Vanlig
Ovanlig
Ganska vanlig

Ovanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
18

Mkt vanlig
Sällsynt
18
Vanlig
Mkt vanl.
Ovanlig
Mkt. vanl.
Sällsynt
Vanlig
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
18

6
Vanlig
Mkt vanlig
Sällsynt 18
Sällsynt

38

Athyrium filix-femina
Ranunculus
auricomus
Veronica serpyllifolia
Saxifraga granulata
Glyceria fluitans
Cakile maritima
Calla palustris
Galeopsis ladanum
Geranium molle
Epilobium
angustifolium
Lamium
amplexicaule
Ornithogalum
umbellatum
Daucus carota
Hedera helix
Veronica hederifolia
ssp. hederifolia
Malva moschata

Ribes alpinum
Epilobium obscurum
Verbascum nigrum
Erophila verna
Oenothera biennis
Solanum nigrum
Platanthera bifolia

Nejlikrot

Geum urbanum

Nickskära
Nyponros
Nysört
Nålsäv
Nål starr
Odon

Bidens cernua
Rosa dumalis
Achillea ptarmica
Eleocharis acicularis
Carex dioica
Vaccinium
uliginosum
Conium maculatum
Taraxacum sect.
Ruderalia
Viburnum opulus
Paris quadrifolia
Sorbus intermedia
Anchusa officinalis
Pastinaca sativa
Tilia x vulgaris
Fallopia japonica
Lysimachia
nummularia
Thlaspi arvense
Viola x wittrockiana
Armoracia rusticana
Petasites hybridus
Carex spicata
Carex pilulifera
Persicaria lapathi
folia ssp. pallida

Odört
Ogräsmask
rosor
Olvon
Ormbär
Oxel
Oxtunga
Palsternacka
Parklind
Parkslide
Penningblad
Penningört
Pensé
Pepparrot
Pestskråp
Piggstarr
Pillerstarr
Pilört

Mkt. vanl.
Ganska vanl 13
Ganska vanl.
Ovanlig
18
Mkt vanl.
Vanlig (kusten)
Sällsynt 13,32
Ovanlig
Sällsynt
9
Mkt vanlig

Sällsynt

Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig
Sällsynt
Ganska vanl. 16
Ovanlig
16
Ovanlig
Ovanlig

Mkt vanlig
Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig
Mkt vanlig
Ovanlig
Mkt vanlig
Mkt vanl.
Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig

9

16
18

11

Sällsynt
Mkt. vanlig

18

9

Ganska vanl.
Sällsynt
13,18
Vanlig
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Ganska vanl.
Sällsynt
Ganska ovanl.
Tillf.
Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig

Pimpinell
Pingstlilja
Pipdån
Piprör

Plommon
Pors
Praktgul
plister
Prakthägg
mispel
Praktkungsljus
Praktlysing
Prästkrage
Pysslingtåg
Påsklilja
Päron
Pärlhyacint

Sanguisorba minor
Narcissus poëticus
Galeopsis tetrahit
Calamagrostis
arundinacea
Prunus domestica
ssp. domestica

Tillf.
Sällsynt
Mkt vanlig
Sällsynt

Myrica gale

Ovanlig
Sällsynt

Lamiastrum galeodo
lon ssp. argentatum
Amelanchier lamarckii
Verbascum
speciosum
Lysimachia punctata
Leucanthemum vulgare
Juncus minutulus
Narcissus
pseudonarcissus
Pyrus communis
Muscari botryoides

Rabarber
Rheum x rhabarbarum
Rankstarr
Carex elongata
Renfana
Tanacetum vulgare
Revfibbla
Hieracium lactucella
Revigt
Puccinellia maritima
saltgräs
Revlummer
Lycopodium annotinum
Revormstörel Euphorbia helioscopia
Revsmör
Ranunculus repens
blomma
Rockentrav
Arabis glabra
Rosendunört Epilobium hirsutum
Rosenpilört
Persicaria minor
Rosling
Andromeda polifolia
Rostnate
Potamogeton alpinus
Rotfibbla
Hypochoeris radicata
Rundhagtorn Crataegus laevigata
Ryltåg
Juncus articulatus
Rysk
Scilla siberica
blåstjärna
Rågvallmo
Papaver dubium
Råttsvans
Myosurus minimus
Rävtörel
Euphorbia peplus
Röda vinbär
Ribes rubrum
Rödblära
Silene dioica
Rödfibbla
Hieracium aurantiacum
Rödklint
Centaurea jacea
Rödklöver
Trifolium pratense
Rödkämpar
Plantago media
Rödkörvel
Torilis japonica
Rödlånke
Lythrum portula
Rödmalva
Malva sylvestris
Rödmire
Anagallis arvensis
Chenopodium rubrum
Rödmålla
Rödnarv
Spergularia rubra

Sällsynt

13

Vanlig

Ovanlig

Sällsynt
Vanlig
Ganska vanlig
Ganska vanl.
Ganska vanl.
Sällsynt

Ovanlig
Sällsynt
16
Mkt. vanlig
Sällsynt
18
Vanl (stranden)
Sällsynt
Mkt vanlig
Mkt vanlig

Ovanlig
Ganska ovanl.
Ovanlig 11
Sällsynt
18
Ovanlig
5
Ovanlig
Sällsynt
Vanlig
6
Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig
Vanl. (trädg.)
Mkt vanlig 12
Ovanlig
Sällsynt
Sällsynt
Mkt. vanlig
Sällsynt
11
Sällsynt
14
Ovanlig
8
Sällsynt
16
Sällsynt
27
Ovanlig 10
Mkt vanlig

39

Rödplister
Rödsvingel
Rödsäv
Rödtoppa
Rödven
Rölleka
Rönn
Rönnspirea
Rörflen

Lamium purpureum
Festuca rubra
Blysmus rufus
Odontites vulgaris
Agrostis capillaris
Achillea millefolium
Sorbus aucuparia
Sorbaria sorbifolia
Phalaris arundinacea

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

Saltarv
Saltgräs
Saltnarv
Salttåg
Saltört
Sammets
daggkåpa
Sandkrassing
Sand
maskrosor
Sandmålla
Sandnarv
Sandrör
Sandstarr
Sandvita
Sengröe
Sibirisk
björnloka

Honckenya peploides
Puccinellia retroflexa
Spergularia salina
Juncus gerardii
Suaeda maritima
Alchemilla glaucescens

Sällsynt

11
11
7
8
30

7
Vanl (stranden)8
Vanl. (kusten) 7
Mkt vanl (kusten
Vanl (stranden)7
Sällsynt

Teesdalia nudicaulis
Ganska vanl.
Taraxacum sect.
Sällsynt
9
Erythrosperma
Atriplex laciniata
Sällsynt
10
Arenaria serpyllifolia
Ovanlig
14
Ammophila arenaria
Sällsynt
Carex arenaria
Vanl.
7
Berteroa incana
Ovanlig
Poa palustris
Vanlig
Heracleum
Vanlig
sphondylium ssp.
sibiricum
Silverarv
Cerastium tomentosum Sällsynt
Silvergran
Abies alba
Sällsynt
Sjöfräken
Vanlig
Equisetum fluviatile
Skaftmålla
Atriplex longipes
Sällsynt
10
Skatnäva
Erodium cicutarium
Vanlig
Skelört
Chelidonium majus
Ovanlig
16
Skogsbingel
Sällsynt
7
Mercurialis perennis
Skogsbjörnbär
Mkt vanlig
Rubus nessensis
Skogsbräken Dryopteris carthusiana Mkt. vanl.
Skogsfibblor Hieracium sect.
Sällsynt
Vulgata, subsect.
Silvaticiformia
Växtplats: nordsidan av Höråsen, intill promenadvägen.
Även Järnmölle naturbetesmark.
Skogsförgät Myosotis sylvatica
Ovanlig
migej
Skogsfräken
Equisetum sylvaticum
Vanlig
Skogsklöver
Trifolium medium
Ganska vanl.
Skogsnarv
Mkt vanlig
Moehringia trinervia
Skogsnoppa
Gnaphalium sylvaticum Ganska vanlig
Skogssallat
Mycelis muralis
Vanlig
Skogssäv
Ovanlig
Scirpus sylvaticus
Skogsstjärna Trientalis europaea
Mkt vanlig
Skogstry
Lonicera xylosteum
Sällsynt
Skogsviol
Mkt vanlig
Viola riviniana
SkuggSällsynt
Veronica hederifolia
veronika
ssp. lucorum
Skär kattost
Malva neglecta
Sällsynt
16

Skär
snårvinda
Skärmstarr
Sköldmöja
Skörbjuggsört
Slån
Slåttergubbe
Smal
käringtand

Calystegia sepium ssp.
spectabilis
Carex remota
Ranunculus peltatus
Cochlearia officinalis
Prunus spinosa
Arnica montana
Lotus tenuis

Smultron

Fragaria vesca

Smultronklöver Trifolium fragiferum
Smågröe
Poa pratensis ssp
irrigata
Smålånke
Callitriche palustris
Småsileshår
Drosera intermedia
Småsporre
Chaenorrhinum minus
Smällglim
Silene vulgaris
Smällspirea
Physocarpus
opulifolius
Smörblomma Ranunculus acris
Snärj måra
Galium aparine
Snårvinda
Calystegia sepium ssp.
sepium
Snöbär
Symphoricarous albus
Snödroppar
Galanthus nivalis
Snöklocka
Leucojum vernum
Sodaört
Salsola kali
Solros
Helianthus annuus
SommarBarbarea vulgaris var.
gyllen
arcuata

Sparris
Sparvnäva
Sparvvicker
Spenslig
ullört
Spikblad
Spikklubba

Asparagus officinalis
Geranium pusillum
Vicia tetrasperma
Logfia minima

Ovanlig

Sällsynt
13
Ovanlig
8
Vanlig (kust.) 8
Vanlig
Ovanlig
18
Sällsynt
13
Vanlig
Vanl. (kusten) 11
Vanlig
8

Stor Sommar
vicker
Storven
Strandaster
Strandbeta

6

Strandfräne
Strandglim

9

Strandgyllen
Strandklo
Strandkrypa
Strandkvanne

Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Sällsynt
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Vanlig

Stor
igelknopp
Stor
ängssyra
Stormåra
Storrams

Ganska vanl.
Sällsynt
Sällsynt
31
Sällsynt
10
Tillf.
Vanlig

Sällsynt
Mkt vanlig
Sällsynt
Sällsynt

Strandkvick
rot x kvickrot
Strandkål
Strandkämpar
Strandloka
Strandlosta

Strandlysing
Strandmålla
Strandmalört
Strandpilört

Strandråg
Strandskräppa
Hydrocotyle vulgaris
Ovanlig (stranden) Strandstarr
Datura stramonium
Tillf.
16
Strimsporre
var. stramonium
Strutbräken
Spjutmålla
Atriplex prostrata
Vanlig
10
Springkorn
Impatiens noli-tangere
Ovanlig
12
Strätta
Sprängört
Cicuta virosa
Sällsynt
13
Stubbtåg
Spärroxbär
Cotoneaster divaricatus Ovanlig
Styv
Spåtistel
Carlina vulgaris
Sällsynt
18
fingerört
Stagg
Nardus stricta
Ovanlig
Styvfibblor
Stallört
Ononis arvensis
Sällsynt
Stenbräken
Cystopteris fragilis
Sällsynt
18
Styv glasört
Stenmåra
Galium saxatile
Ovanlig
18
Stenros
Rosa canina
Ovanlig
Styvmorsviol
Stensöta
Polypodium vulgare
Mkt. vanl.
Sumpfräne
Stillfrö
Descurainia sophia
Ganska vanl.
Sumpför
Stinknäva
Geranium robertianum Vanlig
gätmigej
Stinksyska
Stachys sylvatica
Sällsynt
Sumpmåra
Stjärndaggkåpa Alchemilla acutiloba Ganska vanl.
Sumpnoppa
Stjärnstarr
Carex echinata
Ganska vanl.
Stor
Campanula persicifolia Sällsynt
Surkörsbär
blåklocka
Svalört

40

Sparganium erectum

Ovanlig

Rumex thyrsiflorus

Sällsynt

Galium album
Polygonatum
multiflorum
Vicia sativa ssp.
segetalis
Agrostis gigantea
Aster tripolium
Beta vulgaris ssp.
maritima
Rorippa sylvestris
Silene uniflora ssp.
uniflora
Barbarea stricta
Lycopus europaeus
Glaux maritima
Angelica archangelica
ssp. littoralis
Elytrgia juncea boreoatlantica x repens
Crambe maritima
Plantago coronopus
Ligusticum scothicum
Bromus hordeaceus
ssp. thominei
Lysimachia vulgaris
Atriplex littoralis
Artemisia maritima ssp.
maritima
Persicaria lapathifolia
ssp. lapathifolia
Leymus arenarius
Rumex maritimus
Carex arenaria
Linaria repens
Matteuccia
struthiopteris
Angelica sylvestris
Juncus compressus
Potentilla recta

Mkt vanlig
Mkt vanlig 5

Hieracium sect.
Tridentata
Salicorna
dolichstachya
Viola tricolor
Rorippa palustris
Myosotis laxa ssp.
caespitosa
Galium uliginosum
Gnaphalium
uliginosum
Prunus cerasus
Ranunculus ficaria

Ganska vanl.
Vanlig
Ovanl.
Sällsynt

7
10

Ovanlig
Ganska vanl
(kusten) 9
Sällsynt 16
Vanlig
Vanl. (kusten)
Mkt vanl.
(kusten)
Sällsynt
8
Ovanlig
Sällsynt
Sällsynt
Ovanlig

9
8
27
9

Mkt vanlig
Vanlig
10
Sällsynt

Vanlig (kus
ten)
Ovanlig
Ovanlig
8
Mkt vanlig 7
Sällsynt
14
Ovanlig

Mkt vanlig
Sällsynt
Tillf.
14
Vanlig
Ovanlig

10

Mkt vanlig 9
Ganska vanl. 8
Ovanlig
11
Sällsynt
Mkt. vanlig
Ovanlig
Ganska vanl.13

Svalting

Svarta vinbär

Alisma plantagoaquatica

Ribes nigrum

Svartkämpar
Svenskmålla

Plantago lanceolata
Chenopodium
suecicum
Svinmålla
Chenopodium album
Svinmolke
Sonchus asper
Svinrot
Scorzonera humilis
Svärdslilja
Iris pseudocarus
Sylnarv
Sagina subulata
Syltåg
Juncus tenuis
Syren
Syringa vulgaris
Såpnejlika
Saponaria officinalis
Sälg
Salix caprea
Sötbjörnbär
Rubus plicatus
Sötkörsbär
Prunus avium
Sötväppling
Melilotus officinalis
Tall
Pinus sylvestris
Teveronika
Veronica chamaedrys
Tiggar
Ranunculus
ranunkel
sceleratus
Timotej
Phleum pratense ssp.
pratense
Tjärblomster Lychnis viscaria
Tomtskräppa Rumex obtusifolius
Toppdån
Galeopsis bifida
Topplösa
Lysimachia
thyrsiflora
Trampört
Polygonum aviculare
Trift
Armeria maritima
Trubbhagtorn Crataegus monogyna
Trådklöver
Trifolium dubium
Trådtåg
Juncus filiformis
Trädgårdsmålla Atriplex hortensis
Trädgårds
Veronica persica
veronika
Träjon
Dryopteris filix-mas
Tulpan
Tulipa x gesneriana
Tusensköna
Bellis perennis
Carex nigra var.
Tuvad
hundstarr
recta
Tuvknavel
Scleranthus annuus
ssp. polycarpus
Dechampsia
cespitosa
Tuvtåtel
Acer pseudoplatanus
Tysklönn
Tätört
Pinguicula vulgaris

Ganska vanl.

Vasstarr
Vattenklöver
Vattenmåra
Vattenmärke
Vattenpilört
Vattenstäkra
Veketåg
Vildapel
Vildkaprifol

Ovanlig
Mkt vanl.
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Vanlig
Ovanlig
Ganska vanl.
Sällsynt
Ganska vanlig
Vanlig
Ganska vanl.
Vanlig
Mkt vanlig
Mkt vanlig
Tillf.
Mkt. vanlig 6
Mkt vanlig
Vanlig
11

Vildpersilja
Vildvin

Vintergröna
Vit fetknopp
Vit kattost
Vit näckros
Vit
sötväppling
Vitblära

Silene latifolia ssp.
alba
Vitgran
Picea glauca
Vitgröe
Poa annua
Vitklöver
Trifolium repens
Vitknavel
Scleranthus perennis
Vitmåra
Galium boreale
Vitplister
Lamium album
Vitsippa
Anemone nemorosa
Vresros
Rosa rugosa
Vårarv
Cerastium
semidecandrum
Vårbrodd
Anthoxanthum
odoratum
Vårförgätmigej Myosotis stricta
Vårfryle
Luzula pilosa
Vårkorsört
Senecio vernalis
Vårlök
Gagea lutea
Vårspärgel
Spergula morisonii
Vårstarr
Carex caryophyllea
Chionodoxa sp.
Vårstjärna
Aira praecox
Vårtåtel
Vårtbjörk
Betula pendula
Euphorbia
Vårtörel
cyparissias
Vicia lathyroides
Vårvicker
Stellaria media
Våtarv
Rorippa x
Vägfräne
armoracioides
Atriplex patula
Vägmålla
Sisymbrium officinale
Vägsenap
Juncus bufonius
Vägtåg
Cirsium vulgare
Vägtistel
Fallopia convolvulus
Åkerbinda
Åkerfibbla
Hypochoeris glabra
Åkerfräken
Equisetum arvense
ÅkerförgätMyosotis arvensis
migej

Mkt vanl.
Ovanlig
Ovanlig
Mkt vanlig
Ovanlig

Mkt vanlig
Vanl. (kusten)
Vanlig
Ganska vanlig
Ovanlig
6
Tillf.
10
Ovanlig
Mkt. vanl.
Ovanlig
Sällsynt
Sällsynt
Mkt. vanlig

Mkt vanl.
Ganska vanl.
Sällsynt 18

Ullig
kardborre
Uppländsk
vallört
Vallkrassing

Arctium tomentosum

Sällsynt

Symphytum x
uplandicum
Lepidium
heterophyllum

Ovanlig

Vass

Phragmites
australis

Vanlig

Sällsynt

Carex acuta
Menyanthes trifoliata
Galium palustre
Sium latifolium
Persicaria amphibia
Oenanthe aquatica
Juncus effusus
Malus sylvestris
Lonicera
periclymenum
Aethusa cynapium
Parthenocissus
inserta
Vinca minor
Sedum album
Malva pusillus
Nymphaea alba
Melilotus albus

15

41

Sällsynt
Sällsynt
Mkt vanlig
Sällsynt

Vanlig
Sällsynt 11
Mkt vanlig
Ovanlig
Vanlig
Ovanlig
Sällsynt

Ganska vanl.
Sällsynt
Sällsynt
16
Sällsynt
6
Sällsynt
Ganska vanl.
Ovanlig
Mkt vanl.
Mkt. vanlig
Ovanlig
Ovanlig
Sällsynt
Mkt vanlig 13
Vanlig (kusten)
Ganska vanl.7, 9

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

31
12
9

Sällsynt
Mkt. vanlig
Sällsynt

Ganska vanl. 10
Vanlig
Mkt vanlig
11
Mkt vanl.
Mkt vanlig
Ovanlig
14
Mkt. vanl.
Mkt vanlig

Åkergroblad

Plantago major ssp.
intermedia
Åkerkulla
Anthemis arvensis
Åkerkål
Brassica rapa ssp.
campestris
Åkerkårel
Erysimum
cheiranthoides
Åkerkösa
Apera spica-venti
Åkermolke
Sonchus arvensis
Åkermynta
Mentha arvensis
Åkerpilört
Persicaria maculosa
Åkerrödtoppa Odontites vernus
Åkersenap
Sinapis arvensis
Åkerspärgel
Spergula arvensis
Åkersyska
Stachys arvensis
Åkertistel
Cirsium arvense
Åkervädd
Knautia arvensis
Åkerveronika Veronica agrestis
Åkervinda
Convolvulus arvensis
Åkerviol
Viola arvensis
Ålandsrot
Inula helenium
Äkta
Myosotis scorpioides
förgätmigej
Äkta
Hypericum perforatum
johannesört
Älggräs
Filipendula ulmaria
Ältranunkel
Ranunculus flammula
Ängsbräsma
Cardamine pratensis
Ängsfräken
Equisetum pratense
Luzula multiflora
Ängsfryle
Poapratensis ssp.
Ängsgröe
pratensis
Ängshaverrot Tragopogon pratensis
Ängskavle
Alopecurus pratensis
Melampyrum pratense
Ängskovall
Thalictrum flavum
Ängsruta
Rhinanthus
minor
Ängsskallra
Carex hostiana
Ängsstarr
Festuca pratensis
Ängssvingel
Rumex acetosa
Ängssyra
Eriophorum
Ängsull
angustifolium
Viola canina ssp.
Ängsviol
canina
Succisa pratensis
Ängsvädd
Rosa rubiginosa
Äppelros
Carex viridula var.
Ärtstarr
viridula
Limosella aquatica
Ävjebrodd
Pteridium aquilinum
Örnbräken

Mkt vanlig.

Sällsynt
Ovanlig
Ovanlig
Ovanlig
Vanlig
Ganska vanl.
Mkt vanlig
Sällsynt
Ovanlig
Mkt vanlig
Sällsynt
Mkt vanl.
Mkt vanl.
Ovanlig
Sällsynt
Mkt vanlig
Sällsynt
Ovanlig
11

Mkt vanlig
Mkt vanlig
Ganska vanl.
Vanlig
Sällsynt
13
Vanlig
Mkt vanl.
Ganska vanlig
Sällsynt
Ganska vanl.
Ovanlig
11
Ovanlig
Sällsynt 18
Vanlig
Mkt vanlig
Ganska vanl 6

Vanlig

7,9

Vanlig
Sällsynt
Sällsynt

14
18

Sällsynt
Ovanlig

42

11

