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

Föredrag och guidade vandringar

Pga. den pågående covid-19 pandemin har föreningen inte genomfört några exkursioner eller
inomhusaktiviteter under 2020 och har av försiktighetsskäl beslutat att inte genomföra sådana
före augusti 2021 (kan ändras).
Alla är välkomna att delta i våra sammankomster och utflykter, såväl medlemmar i föreningen som de som ännu inte är medlemmar. Inga förkunskaper behövs och heller ingen
föranmälan om det inte anges i programmet.
Välj kläder efter väder och terräng. Om det behövs stövlar brukar det anges i programmet.
Vi brukar stanna för en fikapaus i samband med vandringen. En kontaktperson som svarar på
eventuella frågor finns för varje programpunkt.
Samåkning rekommenderas av miljöskäl och på grund av svårigheter att parkera i terrängen.
Föreningen rekommenderar att varje passagerare betalar 7 kronor per mil till bilägaren.
Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet.Flera programpunkter är samordnade med Naturskyddsföreningens kretsar i Halland, Botaniska Föreningen i Göteborg,
Hallands kommuner och Länsstyrelsen Hallands län.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kronor. Föreningens bankgiro är 202-6342. Ange alltid namn, adress
och e-postadress vid betalning, samt ev. om dina uppgifter är ändrade. Det går också bra att
använda Swish. Föreningens Swishkonto är 123 050 5446. Föreningen ser gärna att betalning
sker senast 15 juli 2021.

Hemsidan

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

Floravårdspriset

Varje år delar föreningen ut ett floravårdspris till någon enskild eller organisation som gjort
en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden. Priset består av ett
diplom och en prissumma. I år går floravårdspriset till Ebba Werner, Halmstad (se sidan 8).
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Väl mött i naturen!
Fältbotanik i Halmstadstrakten
Under 2020 ställdes cirkelverksamheten in på grund av pandemin.
Vi gör nu ett omtag.
Cirkeln går för elfte året och bedrivs på liknande sätt som de föregående.
Ledare är Per Wahlén och Lars Andersson. Inga förkunskaper krävs, men ta gärna
med flora och lupp om du har och glöm inte fikat. Nya deltagare är hjärtligt
välkomna.
Anmälan till Lars Andersson (tfn 070-418 44 24, lars.andersson@halmstad.biz) senast den 1 juni. Eftersom pandemin ännu inte har släppt sitt grepp om oss och med
nuvarande prognos för vaccinationer kommer exkursioner att ske först efter
1 augusti. Skulle något ändra sig går meddelande ut till dem som har anmält sig.
Studiecirkeln genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.
Vad är det för art? Foto: Lars Andersson
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Floraväkterivandringar
Vi har gemensamma floraväkterivandringar i Hallands kommuner. Att vara med
på dessa är ett bra sätt att lära sig mer. Om du är intresserad att delta, hör av dig till
någon av kontaktpersonerna nedan.

Med anledning av den nya rödlistan…

Då vi har begåvats med 25 nya rödlistade arter i Halland, har vi tänkt oss att göra
någon eller några utflykter för att hitta och lära oss dem. De som är intresserade,
anmäl till Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53,
lars.erik.magnusson@gmail.com. När sedan omständigheterna är okej, bra väder,
covidläget bl.a. skickar vi ut ett meddelande via e-post någon eller några dagar innan.
Vilka arter det rör sig om kan du se på föreningen hemsida, www.hallandsbotan.org,
under fliken Floraväkteri.

Bli floraväktare

En av föreningens viktigaste uppgifter är att bevaka lokaler med hotade arter. Här
kan alla hjälpa till. Om du vill ha en meningsfull uppgift och samtidigt komma ut i
naturen är du välkommen att medverka i floraväkteriet.
Att bli floraväktare kräver inga förkunskaper. Om du vill kan du välja en lokal,
ett område eller en art och du kan också vid behov få hjälp av en kunnig botanist.
Uppgiften är att varje år rapportera aktuell status genom att räkna antalet plantor
och notera eventuella hot mot lokalen.
Är du intresserad, kontakta floraväktaransvarig för Hallands län, Lars-Erik
Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53, lars.erik.magnusson@gmail.com eller kommunansvarig enl. nedan:
Laholm

Lars-Erik Larsson, 073-089 84 02 eller
Margareta Lindgren, 0430-630 44

Halmstad

Lars Andersson, 070-418 44 24 eller
Lars-Erik Magnusson 035-401 54
alternativt 070-540 73 53

Falkenberg Nils-Gustaf Nilsson 0346-808 96 eller
Arne Lysell 070-552 49 15
Varberg

Börje Wernersson 073-725 56 78 eller
Christer Andersson 070-575 71 43

Backsippa. Foto: Lars-Erik Magnusson

Kungsbacka Jan Kuylenstierna 0300-54 08 70 eller Jan Johansson 070-866 98 64
Hylte
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Margit Andersson 076-851 34 08 eller Birgitta Strömblad 0371-600 91

Floraväkteriet 2020

För några år sedan fick
alla då aktiva floraväktare
en genomgång om hur
man floraväktar samt vilka
lokaler/arter som finns i
hemmiljön, sockenvis.
Under 2020 rapporterade 55 personer 125
rödlistade kärlväxtarter på
1800 lokaler (nytt rekord)
till Artportalen.
Lokalerna är fördelade
enligt följande:

Hjorttunga. Foto: Christer Andersson

2020
Totalt

Laholm		644
Halmstad
543
Falkenberg
272
Varberg
123
Kungsbacka		
89
Hylte
129
Totalt Halland

Återbesökta

438
404
205
95
65
110

1800 1317

Varav ej
återfunna

2019
Nya

84 206
110 139
42 67
14		 28
2 24
22 19
274

2018 2017 2016 2015

483

418
307
177
50
53
114

1119

425
360
200
98
61
128

423 378
397 279
185 84
123 98
63 59
113 95

1272 1304

993

419
298
119
108
100
93

1137

Fördelningen av hotkategorier
Försvunna RE
2

Akut hotade CR
2

Starkt hotade EN
169

Sårbara VU
1131

Missgynnade NT
496

För Halland rapporterades även rödlistade mossarter på 10 lokaler, rödlistade lavarter
på 216 lokaler och rödlistade svampar på 88 lokaler.
Årets växter 2020 var balsaminer
Springkorn – 187 lokaler är registrerade i länet, de flesta från 1980/90-talen. 12
lokaler är rapporterade. Konstaterades 8 lokaler med och 4 lokaler utan
förekomster. Mycket tyder på att springkorn har gått starkt tillbaka. Där den har
försvunnit tror vi på att andra växter, bland annat jättebalsamin har tagit över.
Blekbalsamin – 53 lokaler rapporterade av totalt ca 230 i Halland.
Jättebalsamin – 114 lokaler rapporterade av totalt ca 400 i Halland.
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Yttra Berg. Foto: Christer Andersson

Praktisk naturvård
Information och kommunikation är viktig och sker mellan lantbrukare, markägare,
kommunerna, Länsstyrelsen och Hallands Botaniska Förening. Speciellt Länsstyrelsen har vi ett gott samarbete med, de är kunniga, hjälpsamma och intresserade.
Floravård
Föreningen kan också agera om det kommer rapporter om t ex att en lokal med en
hotad växt håller på att växa igen. Vi försöker då skapa en floravårdsgrupp som gör
en insats med röjning, bränning eller annan lämplig åtgärd. Vi kontaktar alltid markägare och länsstyrelse innan vi agerar.
Kontakta respektive kommunansvarig floraväktare om du vill rapportera eller
hjälpa till (se ovan eller på föreningens hemsida).
Nedan följer en kort sammanfattning av föreningens arbete med praktisk naturvård
under 2020.
Cypresslummer 5 lokaler har genomgått bränning.
Mellanlummer 3 lokaler har genomgått bränning.
Glansbräken
försiktig röjning.
Källblekvide
försiktig röjning runt denna Hallands enda lokal
		
(har minskat från 5 ex till 2)
Knippnejlika
en lokal har röjts försiktigt medan en annan lokal
		bränns regelbundet
Praktnejlika
lokalen slås med trimmer och mossa krattas försiktigt bort
Mosippa
åtta lokaler bränns regelbundet. Utsättning i tre naturreservat har
		
inte slagit väl ut
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Murgrönsmöja har satts ut på sju ställen i Halland. Sex bäckar har rensats
Hårginst
bränning och slyryckning har skett på några lokaler
Nålginst
bränning på fyra lokaler
Tysk ginst
årlig bränning
Kustgentiana lokalen inhägnad pga fårbete runtom. Inhägnad medför tyvärr 		
		
högre växtlighet som kväver den
Fältgentiana
lämplig regelbunden kreatursbetning efter blomning
Klockgentiana även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning
Vityxne 		
de två lokalerna bränns och röjs regelbundet, en nygammal lokal
		
håller på att restaureras
Fläckmaskros, bredbladig fläckmaskros, svarttandad maskros och liten
kärrmaskros
lämplig regelbunden kreatursbetning
Skevmaskros
markstörning, genomgrävning och röjning av vresros.
Strimtåg
två bäckar har rensats
Martorn		
martorn har satts ut på tre ställen längs hallandskusten
Backsippa
har gått tillbaka, i de flesta fallen p.g.a. utebliven betning.
		
Några lokaler bränns regelbundet med gott resultat.
		
Dessutom krattar vi vissa lokaler för att luckra upp växttäcket
Kattfot		
befinner sig ungefär i samma situation som backsippa

Reflektioner över annan praktisk naturvård

Vattendrag – skunkkalla, sjögull och smal vattenpest har börjat sprida sig,
främst i de södra delarna. Olika åtgärder har vidtagits för att förhindra spridning.

Kusten – helt nyligen har kotula börjat sprida sig på strandängarna, främst i Varbergs
kommun. Sedan tidigare försöker vi hålla tillbaka vresros.
Strandvegetationen i insjöar och åar – ett bekymmer, växer igen på grund av ändrade
betesförhållanden.

Ålstorps grustag – blomsterlupin håller på att växa över bl.a. huvudtåg och åkerfibbla.
Vi har ryckt upp merparten men en fortsatt årlig insats är nödvändig. Vi samarbetar
med ägaren, som skrapar kanterna på dammen för att gynna det stora beståndet av
klotgräs.
Strandvegetationen på Påarps klapperstensfält – tillsammans med Halmstads
Ornitologiska Förening och markägaren har vi röjt två gånger under året, främst
stånds, men även armeniskt björnbär m.fl. för att gynna mångfalden. Bland annat
hyser lokalen åtta rödlistade kärlväxter.

Invasiva arter – tillsammans med de halländska kommunerna har vi, med hjälp av
LONA-bidrag, startat ett projekt för att bekämpa arter som jätteloka, vresros, gul
skunkkalla, sjögull, stånds, kotula, parkslide m fl. Projektet sträcker sig över åren
2018 – 2021.
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Årets floravårdspristagare
Hallands Botaniska Förenings Floravårdspris delas ut varje år till person(er)
eller organisation(er) som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och
den biologiska mångfalden. Priset består av, förutom äran, ett diplom och en
kontantsumma.
Styrelsen för föreningen har beslutat att 2021 års pris ska utdelas till Ebba Werner,
Halmstad. Ebba har under de senaste åren oroats över utarmning av ängsväxter från
sina naturliga ängsmarker och insett betydelsen av reträttplatser till vägkanterna som
dessvärre inte har skötts på rätt sätt. Därför drog hon igång ett rikstäckande projekt
med föredrag, seminarium, broschyrer, m.m.
Prisutdelning kommer att ske i Skedala, Halmstad torsdag 14 augusti.
Se närmare i programmet på sida 18.
På föreningens hemsida, www.hallandsbotan.org finns en länk till en folder om
Blomrika vägkanter.

Illustration: Frida Nettelbladt
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Facebookgruppen Botanik i Väst startade i februari 2015 som ett samar
betsprojekt mellan de botaniska föreningarna i Göteborg, Västergötland,
Halland, Bohuslän och Dalsland. Målet med gruppen är att skapa ett forum för
dialog och spridning av kunskap om vilda kärlväxter i vår region.
Botanik i Väst är idag väl fungerande, väletablerad och välkänd långt utanför
vår region. I mars 2021 hade Botanik i Väst 1625 medlemmar, en ökning med över
300 nya medlemmar senaste året. Denna ökning är dubbelt så stor som under
2018 respektive 2019. Inläggen kan vara presentation av aktuella exkursioner,
vackra naturbilder och bilder på roliga växtfynd. Många skickar växtbilder för
hjälp med artbestämning. Flera professionella botanister är aktiva i gruppen och
svar på frågor och kommentarer brukar komma mycket snabbt. Under 2020 har
Botanik i Väst inte lagt ut information om Hallands Botaniska Förenings planerade
exkursioner eftersom dessa varit inställda pga. covid-19 pandemin. Denna information återkommer när sådana kan upptas igen.
Är du redan med på Facebook kan du söka på Botanik i Väst och anmäla dig
som medlem i gruppen. Är du inte med på Facebook måste du registrera dig.
Instruktioner hur man gör finns på Facebook.
Rapportera vårtecken och bidra till Hallands miljöövervakning!
När våren närmar sig är det många som håller utkik efter de första
vårtecknen. Även i fortsättningen kan du bidra med vätdefull information genom
att rapportera (se nedan) in både vår- och hösttecken från just dina hemtrakter.
Dina observationer av när björkens löv spricker ut och när vitsippan går i blom
kan bidra till forskning och miljöövervakning av klimatförändringens biologiska
effekter. Observationerna samlas in av Svenska fenologinätverket som är ett samarbete mellan myndigheter, universitet och frivilliga där Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman. Rapportera dina observationer på www.naturenskalender.se.
Vill du vara med och göra växtobservationer?
På www.naturenskalender.se kan du även läsa mer om naturens kalender
och hur det går till att bli fenologiväktare.
Naturens kalender finns också som app till smartphone och du kan även följa
naturens kalender på Facebook.
Man kan också vara med i facebook-gruppen ”blommar.nu” som tillhör naturens
kalender. Där lägger man in egna bilder på vad som händer i naturen.

9

Invasiva växter
Dagens globala samhälle karaktäriseras av stor
rörlighet mellan olika miljöer och länder, inte
bara för människor utan även för alla andra arter som finns på jorden. Med främmande arter
Foto: Christer Andersson
menas arter, underarter av djur, växter, svampar,
eller mikroorganismer som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har
flyttats till ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde. De flesta
främmande arter överlever dock inte i den svenska naturen men en del klarar av att
etablera sig, fortplanta sig och sprida sig.
Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar
problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa
och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas
för ”invasiva främmande arter”. Med början i 2017 års program beskriver Hallands
Botaniska Förening invasiva växter. I år är fokus sjögull.
Sjögull (Nymphoides peltata) tillhör sjögullsläktet (Nymphoides) inom familjen
vattenklöverväxter (Menyanthaceae).
Sjögullsläktet omfattar cirka 50 arter runt om i världen. N. peltata är den enda av
dessa som finns i tempererade delar av världen. Det naturliga utbredningsområdet
för sjögull är Centraleuropa, västra Asien, Kina och Japan. Vi räknar sjögull som invasiv samtidigt som arten är arten rödlistad inom vissa delar av utbredningsområdet
och då ofta VU-klassad.
Sjögull är en flerårig flytbladsväxt, vars flytblad till viss del liknar näckrosens, fast
i mindre storlek. Bladen är rundade med en vågig kant och cirka 8 centimeter långa
med rödprickig undersida. I Sverige blommar sjögull i juli till augusti. Blommorna
är relativt små med en kort pip och fem flikiga kronblad och har en iögonfallande
klargul färg.
Sjögull trivs bäst i stillastående näringsrika vattenmiljöer och sämre i sura vatten,
främst på grund av låga halter av kalcium i dessa miljöer, något som är avgörande för
artens bladutveckling. Arten är känslig för strömmande vatten och vågexponering.
Utbredningen av sjögull begränsas av djupet och i normalfallet växer den inte på
djupare vatten än tre meter.
Sjögull, Viskan
Foto: Christer Andersson
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Sjögull har introducerats i slutet av 1800-talet dels för sitt värde som prydnadsväxt
i dammar och vid badplatser, men även i tron att de täta bestånden skulle utgöra ett
skydd för fiskyngel, och därmed främja fisket, det senare framför allt i Bergslagen på
1930-talet. Sjögull säljs fortfarande som prydnadsväxt till trädgårdsdammar.
Sjögull är mycket snabbväxande och kan bilda täta bestånd som skuggar och
konkurrerar ut inhemska vattenväxter. Bestånden kan bli så täta att de hindrar bad,
fiske och båttrafik. Den har en stor spridningsförmåga då den kan föröka sig både
med frön (dock mindre vanligt i Sverige) och vegetativt. Den vegetativa förökningen
sker antingen med fragmentering av växtdelar, som kan ge upphov till nya plantor på
ett nytt ställe, eller genom att bilda utlöpare där en enda planta kan kolonisera stora
områden på bara några år. Den vegetativa förökningen gör att den är svårsanerad.
I Halland finns fynd noterade i Lagan inkl. Bolmen, Fylleån och Viskan. Sjögull
finns även Stensåns källområden i Skåne.
Bekämpning av sjögull är besvärlig och ska helst göras innan växten har etablerat sig
över ett större område. Det kan ske på tre olika sätt, täckning, mekanisk och kemisk.
Den mest använda metoden idag är flytande täckning med svart plastduk något
ogenomskinligt. Vanligtvis sker det genom att svart plastduk eller väv monteras i
3 x 3 m stora aluminiumramar. Ramarna
läggs ut på vattenytan
och kopplas samman för att bilda ett
heltäckande lager
på ytan. Genom att
mörklägga bottnen
förhindrar man
fotosyntesen i sjögull.
Ramarna tas upp
efter växtsäsongen i
september – oktober.
Metoden med flytramar är effektiv men
Ramar läggs ut. Foto: Lars Schale
resurskrävande. Man
kan även täcka med juteväv, som även har en kemisk växthämmande effekt på sjögull.
Mekanisk bekämpning betyder att man skär av växten mellan rötter och ytan. Det
måste ske upprepade gånger för att så småningom ta död på rötterna. Om man gör
detta måste man var försiktig så att alla lösgjorda växtdelar samlas in för att de inte
ska flyta iväg och ge upphov till nya plantor någon annanstans. Uppsamlade växtdelar bör helst förbrännas eller läggas i sluten plastpåse för att ruttna.
Kemisk bekämpning är i princip förbjuden eftersom kemikalierna kan sprida sig
i vattnet och ta död på andra vattenväxter. Det går att få dispens, som utfärdas av
kemikalieinspektion.
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Intressanta fynd under 2020
Under denna rubrik presenterar Hallands Botaniska Förening fynd av
arter som är nya för Halland, återfynd av arter efter flera års frånvaro,
fynd av arter som har spridit sig utanför kända lokaler med mera.
Klotullört

Fotograf: Börje Wernersson
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Klotullört (Filago vulgaris)

Sommaren 2020 hittade Robert Knubb en riklig förekomst (>100 plantor) av
klotullört på Ästad vingård NO om Tvååker i Varbergs kommun.
Vi återbesökte lokalen för koordinater, fotografering och rapportering. Arten var
spridd i en större, relativt nyanlagd rabatt och i angränsande gräsmattor.
Detta är det första bekräftade fyndet av klotullört i Varberg och det finns endast
ett fåtal rapporterade fynd/lokaler av arten i Halland sedan 2000, flertalet från Särdal
norr om Halmstad. Arten rapporterades första gången 1788 från Hasslöv i södra
Halland av Osbeck och därefter 1929 av Söderberg. Äldre uppgifter från Halland
utöver dessa saknas.
För ett tiotal år sedan uppfattades arten som nästan utgången från Sverige, där
den i äldre tider funnits framför allt i Skåne. Den senaste tioårsperioden har växten
återkommit, speciellt i Skåne, där den lokalt blivit vanlig och där uppfattas som
potentiellt invasiv. Klotullört är en ettårig växt som blommar i juli-augusti och dess
huvudsakliga utbredning är i centrala Europa ner till södra Italien, Storbritannien
och södra Skandinavien.
Man kan fundera över vad som orsakat dess återkomst i södra Sverige. Pågående
uppvärmningen? Ändrade markförhållanden som gynnat spridning av arten?
Rapportör: Robert Knubb, Börje Wernersson

Luddmålla (Spirobassia hirsuta)

Vid en av många gemensamma exkursioner under året besökte Per Wahlén, Kirsten
Malmström och undertecknad rapportör den 19 juli 2020 ett grunt havsområde i
norra delen av Vendelsöfjorden, sydväst om Löftaåns mynning. Ett av målen var att
återfinna flockarun som Per hade påträffat i området 2017. Denna lyckades vi inte
finna men i stället föll Pers ögon på en saltörtslik växt som stack ut på något sätt.
Belägg samlades in och efter närmare studier hemma tydde allt på att det var
luddmålla. Bestämningen bekräftades vid senare besök i augusti och september då de
mycket typiska spiralvridna grenarna hade utvecklats.
Luddmålla hör till familjen amarantväxter och förs till släktet luddmållor Spirobassia, där den utgör den enda representanten för släktet. Växten är ettårig och blir
mellan fem och 35 centimeter hög. Den grenar sig oftast från basen och åtminstone
unga exemplar är ljust mjukhåriga. Bladen är smala, halvtrinda och köttiga och åtta
till 20 millimeter långa. Blomställningen är sicksackformad med ett tiotal blommor,
med stödblad som är längre än blommorna. Vid blomningen är blomställningen
ganska kort med tätt sittande blommor, men under fruktmognaden sträcker den sig
och blir utdragen. Blommorna är oansenliga, rundade och gröna. Blomningen kan
pågå från midsommar till sensommar. Hyllebladen blir hårda och växer till något
efter blomningen så att de omsluter frukten. Grenarna blir vid fruktmognaden
spiralvridna vilket är mycket karakteristiskt och gör att det knappast går att ta miste
när man stöter på äldre exemplar. Luddmållan är i unga stadier mycket lik saltört och
eftersom de ofta växer tillsammans kan den då vara lätt att förbise.
Fyndet var det första på nästan hundra år i Sverige. Luddmålla förekom vid
Ottenby på Öland mellan 1816 och 1925. Den har eftersökts vid flera tillfällen i sen
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tid men har aldrig återfunnits. Ett tillfälligt fynd har också gjorts i Skåne, där den
påträffades i Trelleborgs hamn 1928. Luddmålla har av Artdatabanken angetts som
nationellt utdöd i samtliga fem publicerade rödlistor.
I Sveriges närhet finns luddmålla närmast i Danmark, där de rikligaste förekomsterna finns på Ærøs nordkust och på öarna norr om Ærø och söder om Fyn. Den
har i övrigt ett udda utbredningsmönster
med förekomster i norra Tyskland, centrala
Medelhavsområdet, Svartahavsområdet
och Centralasien, samt Novaja Zemlja och
Frans Josefs land i Norra Ishavet. Arten har
introducerats på Kanarieöarna och i flera
delstater på USA:s östkust.
Fyndet beskrivs närmare i Svensk
Botanisk Tidskrift (nummer 6, 2020).
Rapportör: Lars Stibe

Luddmålla. Foto: Lars Stibe
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Årets växt – Tibast
Årets växt 2021 är tibast (Daphne mezereum). Namnen har mytologisk
anknytning. Tibast antas ha koppling till den nordiska guden Tyr. Daphne
var en blyg grekisk nymf som fick gudarnas hjälp med att förvandlas till ett
lagerträd när Apollons uppvaktning blev alltför påträngande. Tibastbladens likhet med lagerns fick Linné att kalla släktet Daphne.
Bland alla gamla eller dialektala namn på tibast är nog källarhals det mest kända.
Namnet torde syfta på den brännande smärta i munnen och halsen som förtäring av
tibast ger upphov till. Hela växten är giftig och artepitetet mezereum syftar på
tibastens förmåga att döda.
30 gram bark eller blad är dödlig
dos för en häst och säkert också för
en människa om hen skulle komma
på den dåliga idén att äta en näve av
tibastens röda stenfrukter. De har
nämligen en vidrig kväljande smak
Tibast
som Sven-Olov Strandhede skriver
Illustration: Margit Andersson
i sin bok Farliga och ofarliga växter.
Förgiftningssymptomen är bland
annat kräkningar, kramper och ibland
sänkt medvetande. Men som så
många andra giftiga växter har
tibast använts för medicinskt
bruk, nämligen utvärtes mot
bland annat gikt.
Drogen Cortex Mezerei,
som bereddes av bark som
lades i ättika, var förr i tiden
obligatorisk på apoteken.
Tibast är vår enda
inhemska art i släktet
Daphne. I världen finns
omkring 50 tibastarter, alla
buskar. Men en hel del
förekommer i odling.
I Svensk kulturväxtdatabas
(SKUD) hittar man i släktet
Daphne utöver vår vanliga tibast
24 arter. (till exempel lagertibast), två
underarter, en varietet och ett 40-tal
former, sorter och hybrider. Av vår
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vanliga tibast finns formerna alba och alba Bowles’s Variety samt sorterna Autumnalis,
Grandiflora, Rubra, Rubra Select, Ruby Glow och Variegata Puh!
Tibast är ursprunglig i större delen av Europa och västra Asien. Den växer i mullrika skogar och lunder i större delen av Sverige men är inte speciellt vanlig. I Västergötlands Flora fanns den noterad i 27 % av rutorna och angavs vara under spridning.
Tibast är fridlyst I vissa län. I exempelvis Västra Götalands län är det förbjudet ”att
gräva eller dra upp exemplar av växten med rötterna och att plocka eller på annat sätt
samla in exemplar av växten för försäljning eller andra kommersiella ändamål”.
Men man kan här tydligen plocka sig en bukett men inte skulle jag vilja få giftet på
mina händer.
Första gången jag noterade tibast i min ”Krok” var 1993. Den växte vid Storpissan
som störtar sig ner på Ombergs västra sida. Fint namn på ett vackert vattenfall!
Redan i mars är det dags att ge sig ut och spana efter denna meterhöga buske med
rosaröda väldoftande blommor på bar kvist och rapportera sina fynd till Artportalen.
”I år skall en Daphne oss locka;
runt henne skall många sig flocka.
Så anmäl ditt fynd!
Dock vore svår synd
att fridlysta skönheten plocka.”
Birgitta Herloff
Skepparegången 6, 413 18 Göteborg,
birgitta.herloff@gmail.com
Texten är hämtad från Calluna årg. 39 2021 nr 1

Komplettering från Hallands Botaniska Förening

I Halland är tibast rapporterad från 135 växtlokaler de senaste 35 åren. Den finns i
alla Hallands kommuner och då främst i inlandet. I Hallands Flora är tibast noterad i 36 % av rutorna och uppgavs ha ökat kraftigt under 1900-talet. Tibast är inte
fridlyst i Hallands län.

Sveriges nationalblomma

Under 2020 initierade Sveriges Botaniska Förening en omröstning för att utse Sveriges nationalblomma. Efter en nomineringsomgång och omröstning i två omgångar
blev Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) utsedd till Sveriges nationalblomma.
HBF gratulerar! På föreningens hemsida, www.hallandsbotan.org, finns en länk till
mer information.

16

Program 2021
På grund av pandemin och restriktionerna, genomförde Hallands Botaniska
Förening inga exkursioner eller inomhusaktiviteter under 2020 för att inte bidra
till smittspridningen i samhället. Av samma skäl kommer vår förening inte att
genomföra sådana aktiviteter innan augusti i år. Vår förhoppning är att kunna
genomföra följande aktiviteter från augusti. Om de allmänna rekommendationerna omöjliggör detta kommer vi att ställa in aktiviteter. Om detta sker, kommer vi
att meddela detta på vår hemsida (www.hallandsbotan.org).
Vid respektive programpunkt finns koordinater för samlingsplatsen angivna.
WGS betyder WGS84 decimal (lat, lon), RT90 betyder RT90 (nord, öst).
Exkursion till Årnäsuddens naturreservat,
Borstsäv
Åskloster lördag 7 augusti
Foto: ChristerAndersson
I denna rest av det gamla, kustnära hedlandskapet, kommer vi att se en rad rödlistade
växter knutna till denna ovanliga miljö (t.ex.
klockgentiana, klotgräs och borstsäv).
Vandringen tar ca 2 timmar. Området är
mestadels lättgånget men är något ”knöligt”
på sina ställen. Stövlar rekommenderas.
Plats och tid:
Samling på parkeringsplatsen vid Årnäsuddens NR, Sandviksvägen 1 		
		kl. 10.00.
WGS 57,1958, 12,1630; 		
Koordinater:
RT90 6346970, 1279880
		
Vägbeskrivning: Följ kustvägen mellan 		
		
Varberg och Kungsbacka 		
		(gamla E6).
		
Ta av mot ”Årnäshalvön” 		
		mellan Åskloster 			
		och Tångaberg.
		
Följ därefter skyltar mot 		
		Årnäsudden och 			
		naturreservatet.
		
Lämplig avfart från E6: 		
		
Norrifrån avfart 56, söderi		
		
från avfart 55.
Kontaktperson: Börje Wernersson,
		
073-725 56 78,
		borje.wernersson@gmail.com
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Banvallen/cykelbanan,
Skedala, Halmstad
lördag 14 augusti
I samband med att årets
Floravårdspris ska överräckas
till Ebba Werner (se sidan 8),
kommer vi att ta en kortare
promenad för att studera
gamla banvallen, numera
cykelbana, för att studera
floran längs kanterna, då
främst vackra ängsblommor
samt exempel på ett parti,
som visar hur det går om man
misshandlar vägkanterna.
Ta med fika.
Plats och tid: Samling på
anvisad P-plats i Skedala
kl. 13.00.
Koordinater:
WGS 56,6922, 12,9761;
RT90 6288580, 1326680
Kontaktperson: Lars-Erik
Magnusson, 070-540 73 53

Blåmunkar. Foto: Lars Andersson

Blommande marker på Björkelund söndag 15 augusti

Vi vandrar runt och tittar på olika floravärden på
Björkelund. Vandringen kommer att göra stopp vid
hed, äng, betesmark, vägkanter samt i mångfaldsträdgården.
Vi kommer att belysa hur man gynnar, anlägger
och sköter de olika naturtyperna. Ta med fika.
Plats och tid:
Samling på gårdsplanen vid
Björkelund kl. 10.00. Skyltad infart från bilvägen
mellan Marbäck och Simlångsdalen. Nås också via
cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Koordinater:
WGS 56,7053, 13,0937; RT90
		6289760, 1333940
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06;
		
Stefan Anderson, 070-374 13 39
Samarrangemang med Halmstads
naturskyddsförening
Hårginst. Foto: Christer Andersson
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Illustration: Willy Lindström
Slåtter på Björkelund
lördag 28 augusti
Välkommen till en inspirerande
och viktig aktivitet – den årliga
slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund
Det finns räfsor och slipade
liar att låna, men tag gärna med
egna redskap. Kanske vill du ha
hjälp med att slipa ditt lieblad? Här kan du få hjälp med
slipning och liehantering av
våra instruktörer. Ta med hela
familjen och njut av musik och
trevlig slåttersamvaro. Du kan
också passa på att gå vandringsleden längs Fylleån.
Hallands Naturskyddsförening bjuder på enkel förtäring.
Plats och tid:
Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 10.00.
		
Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen.
		
Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Koordinater:
WGS 56,7053, 13,0937; RT90 6289760, 1333940
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06.
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening och
Länsstyrelsen i Hallands län

Svampens dag på Björkelund söndag 5 september
Från kl. 11.00 finns svamputställningen färdig där vi visar de vanligaste svamparna.
Du får gärna ta med egna fynd av svampar. Aktiviteten slutar ca kl. 15.00.
Ta med fika för att njuta av i de fina omgivningarna.
Guidar gör svampkonsulent Kill Persson 0703-21 62 22.
Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 11.00
Plats och tid:
		
Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen.
Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
		
WGS 56,7053, 13,0937; RT90 6289760, 1333940
Koordinater:
Kontaktperson: Kill Persson, 070-321 62 22.
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening
och Länsstyrelsen i Hallands län

Foto: Christer Andersson
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Svampens dag på Getterön söndag 5 september
Nu är det full fart i skogen. Kom till naturum Getterön och besök höstens traditionella svamputställning. Tag gärna med svamp! Svampkännare Sven Dahlbom
berättar och hjälper till med artbestämning. Ingen föranmälan. Fri entré.
Plats och tid:
Naturrum Getterön kl. 14.00 – 16.00
Koordinater:
WGS84 decimal (lat, lon) 57.124567, 12.252181;
		
RT90 (nord, öst) 6338762, 1284851
Sven Dahlbom, 076-784 14 69.
Kontaktperson
Samarrangemang med Länsstyrelsen i Hallands län
Årsmöte onsdag 22 september
Välkommen till föreningens årsmöte. Det inleds med sedvanliga
årsmötesförhandlingar.
Årsmötet 2020 blev, som bekant, inställt på grund av pandemin. Vi kommer
därför att behandla både verksamhetsår 2019 och verksamhetsår 2020.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Hans Ryberg, Göteborg att hålla ett
föredrag om ”Växter och Vatten”.
Plats och tid:
IOGT-lokalen, Stora salen, Torggatan 5 i Falkenberg kl. 18.30.
Kontaktperson: Börje Wernersson, 073-725 56 78
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås.
Mossor på Näsbokrok söndag 3 oktober
Naturen karaktäriseras här av klippor och klappersten med insprängda kärr och småvatten, och är kanske mest känd för den rika vårblomningen på strandängarna.
Men nu när den är över kommer vi att tillbringa ett par timmar med att studera
den intressanta mossfloran. Terrängen är lättgången men ofta blöt så stövlar rekommenderas. Vi gör en kortare fikarast och vandringen tar väl 2-3 timmar.
Plats och tid:
Samling på reservatsparkeringen kl 10.00
Koordinater:
WGS 57,3443, 12,0714; RT90 6363800, 1275260
Kontaktperson
och guide:
Jan Kuylenstierna, 073-063 00 49

Mossa i bokskog. Foto: Lars Adersson
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Tickor och skinnsvampar, Mellbystrand söndag 17 oktober
Hur ofta har man inte gått förbi trädstammar och funderat vad det är för svampar
som växer på dem. Nu har vi chansen att
lära känna dem under ledning av Gunilla Hederås. Vi gör en kortare vandring i
skogen strax norr om parkeringsplatsen
(Hökafältets naturreservat). Därefter har vi
tänkt oss att förflytta oss till Svarvarskogen
och studerar ytterligare några arter.
Tickor på fallen bok. Foto: Lars Andersson
Ta med fika.
Plats och tid:
Samling på naturreservatets
		
parkering vid Hökagården kl. 10.00
Koordinater:
WGS 56,5212, 12,9531; RT90 6269620, 1324480
Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, 070-540 73 53
Avslutning och medlemskväll onsdag 24 november
Efter glögg och mingel bjuder Börje Wernersson på ”En botanisk vandring i
Vålådalen och Undersåker”.
Vi avslutar mötet med risgrynsgröt/saftsås, kaffe och kaka och i anslutning till
detta lite information om vad som hänt under året och vad vi planerar inför nästa år.
Dessutom hoppas vi på att deltagarna ställer upp med egna bilder och gärna belägg
på intressanta växter. Därför – för dig som har några alster, ta med bilder på ett USB
och pressade växter för bestämning. Förhoppningsvis blir det en trevlig kväll med
mycket diskuterande.
Plats och tid:
IOGT-lokalen, Torggatan 5, Stora salen, Falkenberg, kl. 18.30.
Kontaktperson: Börje Wernersson, 073-725 56 78

Fjällvy. Foto: Lars Andersson
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Kom ut och njut av Hallands
botaniska rikedomar
Både Linné och Selma Lagerlöf glömde Halland, men det
tycker vi är orättvist. Trots en relativt fattig berggrund kan
Halland uppvisa en rik provkarta på naturtyper från hav till
skogsland och myr.
I denna broschyr vill vi ge dig tips på botaniska besöksmål
i landskapet Halland och Hallands län. Mycket mer information kan du få i Hallands Flora, som kom ut 1997. Hallands
Flora finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida, www.hallandsbotan.org.
Hallands Botaniska Förening inledde under 2020 ett arbete
med att ta fram en ny och digital utflyktsguide med ett 70-tal
botaniskt intressanta utflyktsmål i Halland. Vi hoppas kunna
publicera den digitala utflyktsboken på hemsidan under 2022.
Föreningens målsättning är
– att öka kunskaperna om den botaniska mångfalden
i landskapet,
– att arbeta för bevarande av denna mångfald,
– att bedriva praktisk naturvård
– att administrera floraväkteri
– arbete med rödlistade arter
– att stimulera intresset för botanik i allmänhet,
Föreningen ordnar många exkursioner och föredrag liksom
studiecirklar.
– Se föreningens hemsida, www.hallandsbotan.org,
om du vill bli medlem.
Landskapet Halland och Hallands län

Halland blev svenskt under trettio år, genom uppgörelsen vid
freden i Brömsebro (1645) och permanent svenskt genom
freden i Roskilde (1658). Hallands län bildades definitivt 1719.
Fram till 1970 var landskapets och länets gränser identiska.
Från 1971 överfördes Lindome församling till dåvarande Göteborgs och Bohus län (nu Västra Götalands län) och Östra Karups
församling till dåvarande Kristianstads län (nu Skåne län).
Samtidigt överfördes församlingarna Grimmared, Gunnarsjö,
Karl Gustav, Kungsäter och Älvsered från dåvarande Älvsborgs
län till Hallands län. 1974 växte Hallands län ytterligare när församlingarna Femsjö, Färgaryd, Jälluntofta, Långaryd och Södra
Unnaryd överfördes från Jönköpings län.
När vi (Hallands Botaniska Förening) talar om Växtriket
Halland menar vi Bruttohalland, dvs nuvarande Hallands län
samt förlusterna till Västra Götalands län och Skåne län..
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Hallands landskapsblomma
hårginst hittar du
säkrast i reservatet
Hollandsbjär där du
även kan studera
nålginsten.
N6278795
O1335557

Växtriket Halland
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HYLTE

14. Mogölsmyren
15. Hedbokskog, Mårås
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KUNGSBACKA

12. Tjolöholm
13. Särö Västerskog
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VARBERG

9. Järnmölle
10. Toarp, Valinge
11. Vadkärr
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Morups tånge
Stensjöstrand
Påvadalen
Yttra Berg

HALMSTAD

3. Heden, Särdal
4. Insjöstrand, Nybygget

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

Naturreservatet är en värdefull sandmark och en hot spot för biologisk
mångfald med över 100 rödlistade
arter om de närmaste omgivningarna
tas med, de flesta insekter. Blomsterprakten är stor under sommaren och
här finns en mosaik av blommande
ängar och hedar med hårginst. Detta
är Hallands i särklass främsta område
Violett fingersvamp Foto: Krister Larsson
när det gäller insekter som lever på
pollen och nektar och antalet rödlistade vildbin och fjärilar är stort. Bland bina finns
exklusiva arter som monkesolbi, klocksolbi, pärlbi, guldsandbi och väddgökbi.
På ginsthedarna kan man hitta åtta av de totalt elva hotade fjärilar som är helt
knutna till hårginsten. Rödlistade kärlväxter: Hedblomster, månlåsbräken,
slåttergubbe, åkerkulla, rödlånke, hårginst, backtimjan
och nålginst. Bland övriga växter kan nämnas kattfot och grönvit
nattviol samt dessutom violett fingersvamp.
Parkering vid Veinge IP, koordinat WGS84 decimal (lat, lon) 56,549649,
13,084052; RT90 (nord, öst) 6272451, 1332659.

2. Grustag, Ålstorp

Ett vackert grustag med massförekomst av klotgräs – ca 600 m2.
Andra rödlistade arter är bland annat huvudtåg och åkerfibbla. En koloni backsvalor häckar också här.
Kör väg 24 från Laholm mot Våxtorp, efter 7,5 km vik av vänster vid skylt Hishult,
följ vägen 1600 m, tag vänster in på en grusväg och efter 400 m till höger,
parkera strax innan vägbommen och promenera sista biten in till grustaget.
N6261931 – O1336302

Klotgräs. Illustration: Lennart Dahlström

Ålstorp.

Foto: Lars-Erik Magnusson
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lström

Käringtand, brunört, låsbräken och daggkåpa. Foto: Jesper Lind

Halmstad
3. Kustheden, Särdal

Murgrönsmöja.

En lättillgänglig, artrik och bäckgenomfluten kusthed som
sköts (hävdas) med röjning, kreatursbete och småskalig
bränning. I bäcken växer murgrönsmöja i täta mattor
tillsammans med källgräs. I fuktiga bäckkanter finns
borstsäv och strimtåg. På heden kan man glädjas åt
dvärgmaskros, sandmaskros, fläckmaskros,
ljungögontröst, låsbräken, trift och granspira.

Foto: Mattias Lindström

Tag av från kustvägen Halmstad-Falkenberg vid Särdals
väderkvarn och följ en smal grusväg rakt ner mot havet
till Särdalsreservatets P-plats. N6294060 – O1306560

4. Insjöstrand, Nybygget

Vid Nybygget är strandfloran ovanligt artrik.
Is och vågor hindrar igenväxning och strandlummern kan breda ut sig. Den är fridlyst
liksom den blå klockgentianan, som tillStrandlummer. Foto: Mattias Lindström
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sammans med klockljung, myrlilja, och ängsvädd
skapar en färgrikedom, vilken också de insektätande
växterna tätört, små- och storsileshår bidrar till.
Följ vägen Simlångsdalen-Mahult. 1 km syd Mahult korsar en
banvall, numera cykel- och vandringsled, vägen. Följ leden
söderut. Snart skymtar sjön Simlången nedanför en gles lövskog.
Vik strax (vid stengrindstolpe) av på liten stig som går ner till en
strand med bad- och båtplats.
N6293010 – O1338020
Klockgentiana.

Illustration: Lennart Dahlström

Falkenberg

5. Sandstrand, Morups Tånge

Välkänd fågellokal som också har en intressant flora.
Härlig triftblomning i maj! Exempel på arter:
martorn, strandmalört, sand- och
dvärgmaskrosor samt strandkål.

Följ kustvägen FalkebergGlommen. Ungefär 9 km från
Falkenberg avtagsväg vänster
”Naturreservat”.
Följ vägen i en del krökar c:a
2 km fram till fyren (väl synlig
i det flacka landskapet), där
inhägnad parkeringsplats
med informationstavla finns.
N6315975 – O1290299

Martorn. Foto: Börje Wernersson Wer-

nersson
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6. Kusthed och havsstrand, Stensjöstrand
Artrik flora: klockgentiana, kustgentiana,
låsbräken, spåtistel, brudbröd, vildlin,
krussilja, blodnäva, tätört, granspira,
strandfloka, sandmålla, bäckmärke,
klotgräs och källånke.

Kustgentiana.

Foto: Nils-Gustaf Nilsson

Följ kustvägen Falkenberg-Halmstad. Ungefär 20 km
från Falkenberg avtagsväg höger Naturreservat;
följ lilla vägen så långt det är tillåtet för allmän trafik.
Där finns parkeringsplats med informationstavla.
N6300350 – O1305352

7. Bäckravin, Påvadalen. Detta besöksmål har Hallands Botaniska Förening
strukit på grund av att döende träd gör det farligt att vistas där
8. Yttra Berg – Naturreservat i Gällareds socken, Falkenbergs kommun
Området är 59 hektar och i princip oförändrat sedan 1800-talets skiften. Om man
stannar på den första parkeringen och går upp på höjden Store Bergsåker får man en
bra överblick över det småskaliga området. Vid parkeringen finns en låda med informationsbroschyrer, det är lämpligt att ta en sådan innan man börjar vandra omkring
i reservatet.
Från Aronsgården utgår fyra olika vandringsstigar av varierande längd, från 1–2,5
kilometer. Det finns även ett museum som beskriver den flera tusen år gamla historien på Yttra Berg.
Natt och dag.

Foto: Christer Andersson

Den växtintresserade kan finna många för
området intressanta växter eftersom berggrunden har gångar av lättvittrad grönsten,
dessutom skapar de hävdade och ogödslade
ängarna goda växtbetingelser. Växtarter som
man ser är bland annat skogsnäva (midsommarblomster), kransrams, smörbollar, desmeknopp, sommarfibbla och orkidén Jungfru
Marie nycklar.
Även faunan har mycket att erbjuda med
bland annat hasselmus, stenknäck och ofta
observationer av nötkråka på hösten.
För att hitta till Yttra Berg kör väg 153 från Ullared mot
Gällared, tag av mot höger vid vägskylt; Ekomuseum
Yttra Berg. Följ grusvägen och håll vänster vid första
vägkorsningen, kör upp backen och passera ett par
hus på åsen. Därefter kommer en parkering på höger
sida, eventuellt kör förbi den ner för backen och parkera vid Aronsgården framför museet.
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Varberg
9. Betesmark, Järnmölle

Järnmölle är en förmodligen medeltida,
frisk och ogödslad betesmark.
Här kan man hitta en mängd växter som
blir alltmer sällsynta i dagens gödslade
gräsvallar:
Jungfru Marie nycklar, nattviol, tätört,
darrgräs, granspira, spåtistel, brudbröd, kattfot och hedfryle.
Sydost om Tvååkers samhälle. Från Tvååker kör
mot Sibbarp i rondellen, sedan vidare 3 km.
N6328472 – O1295427
Jungfru Marie nycklar. Foto Christer Andersson

10. Toarp, Valinge

Vill man uppleva det vackra eklandskapet i Valinge är ett besök i Toarp
väl använd tid. Toarp vårdas av Henry
och Gun Svensson som för övrigt fick
föreningens floravårdspris 2016.
Området består av ogödslade ängar
med gamla stora ekar, där kor och hästar sköter betet. Ett besök i början av
maj kommer att belönas av Varbergs
största förekomst av den rödlistade
backsippan. Vissa år är det tusentals
plantor som blommar, området har
även andra ovanliga arter. Blodnäva,
lundstarr, slåtterfibbla, brudbröd och
kattfot för att nämna några.

Kattfot. Foto Christer Andersson
För att hitta till Toarp, kör till Valinge kyrka, sväng mot Skällinge väg 816. Efter 1,2 kilometer, sväng
vänster. Kör 500 meter och fortsätt upp för en backe. Det brukar gå bra att parkera på gårdsplanen,
men kolla så att ni inte stör verksamheten.Koordinater till Toarp är WGS84 DD (lat, long) 57.18606,
12.40123, RT90 6345145, 1294214
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11. Vadkärr

Gården Vadkärr är vackert belägen på
skogsklädda höjder söder om Viskadalen. Omgivningarna är dominerade
av granskog. Vadkärr är ett Natura 2000
område som vårdas av syskonparet
Anna-Greta Sturesson och Göran
Johansson.
Besöker man området runt midsommar slås man av alla slåttergubbar och
jungfru Marie nycklar som blommar
på ängarna. Tidigare på året går det att
hitta både smörbollar, bäckbräsma och
gullpudra Om besöket däremot görs i
augusti kommer man att finna Hallands
största bestånd av sen fältgentiana, då
blommar även ljungen som bäst.

Slåttergubbe. Foto Lars Andersson

För att hitta Vadkärr från väg 41, sväng av mot Kullagård kör mot Älgaslätt. När ni kommer till ett stort
kupolformat växthus med en väntkur i trä, sväng höger och följ vägen till vänster upp för en brant
backe, genom en planterad granskog. Rakt fram så kommer en parkeringsplats på vänster sida.
Lämna bilen och gå upp mot ängarna. Koordinater till parkeringen är WGS84 57.27308, 12.38546 ,
RT90 6354876, 1293748

Kungsbacka

12. Tjolöholm

Ädellövskog med grönstensberg;
ask/alkärr och dammar.
Kransrams, hässlebrodd, tandrot, lundelm, långsvingel, gullpudra, lundvårlök, stor häxört, stinksyska, blåsippa,
bitterskråp, vitfryle, gulplister, lind, bok
ek/bergek, ask.

Från motorvägsavfart 58 vid Fjärås, följ skyltar
mot Tjolöholm. Innan slottet tag åt vänster mot
fågeltornet vid Näsbofjorden. Från parkeringen
där gå förslagsvis stigen åt nordväst, sedan efter
drygt 100 m stigen åt vänster, som leder till
slottet (RT 90: X 6369809, Y 1277541) och dess
övre och nedre dammar. Från den senare går en
stig tillbaks till parkeringen.

Tandrot. Foto: Börje Wernersson
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13. Särö Västerskog; Strandpromenad, pelartallar och idegranskog

Stallört, Foto: Christer Andersson.

Hylte

Reservatet ligger på en halvö i Kattegatt med idegransskog, 300-åriga veteranekar och pelartallar. Runt halvön
finns en delvis stenig strandpromenad
med intressant flora. Området har
även en intressant lavflora. Kärrtörel,
stallört, strandmolke, odört, rödkörvel, getapel, strandkvanne, sandlök,
gräddmåra, hampflokel, buskstjärnblomma, idegran, lundslok, lunglav.
Vid parkeringen även ramslök och
pestskråp.
Man når området enklast från
Kungsbacka via väg 158 norr, tag av
väster ut, till Guntoftavägen fram till
Särö kyrka alternativt från Göteborg
via väg 158 syd, tag av väster ut, till
Västra Särövägen fram till Särö kyrka.
Därifrån väster ut till reservatsparkeringen vid Åleviksvägen.
Koordinater till
parkeringen är:
WGS84 57.504652 11.933910
RT90 1268000 6382100

Myrlilja. Illustration:
Lennart Dahlström

14. Myrmark, Mogölsmyren

En typisk västsvensk mosse med ett öppet mosseplan, en gungflyomkransad göl och en smal övergångszon av kärrkaraktär, s.k.lagg.
Dystarr, kallgräs, klockljung, myrlilja, nålstarr, rosling,
rundsileshår, småsileshår, storsileshår, taggstarr, tranbär,
tuvsäv, tuvull och vitag.
Mossor: Myrbjörnmossa, myrmylia, myrknutmossa samt
vitmossorna flyt-, prakt-, rubin-, rost-, sot- och ullvitmossa.
Mogölsmyren nås lättast från Mogöls-åsen på smålandssidan. Från vägen Bygget –
Femsjö tar du in på en liten väg (ca 300 m norr om landskapsgränsen) åt öster mot
Torsaberga. Efter 600 m väljer du vägen åt höger och följer den ca 1 km åt söder.
Från vägen till den östra reservatsgränsen är det bara 150 m. N6303295 - O1346860
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15. Hedbokskog, Mårås

Området är ett av de större
sammanhängande bokbestånden
i Hallands inland.
Lavar: Almlav, bokvårtlav, rosa lundlav,
liten blekspik, lunglav, havstulpanlav,
bokkantlav,
korallav och traslav.

Kärlväxter: Blåsippa, hässlebrodd,
sydlundarv, piprör,
tandrot, vispstarr.

Lunglav. Foto: Christer Andersson

Vid rondellen, väg 26, mitt emot Hyltebruks
samhälle svänger du av mot Landeryd.
Du passerar en trevägskorsning efter
ca 1 km, men fortsätter mot Landeryd.
Efter ytterligare ett par km står en vägskylt
Naturreservat. Du svänger in på den enskilda
vägen och efter några hundra meter finns en
parkeringsplats med orienteringstavla.
N6326760 - O1344349

Mogölsmyren. Foto: Willy Lindström
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Hallands Flora är nu digitaliserad och
tillgänglig för gratis nedladdning
Tibast
årets växt 2021
Årets växt utses av
Svenska Botaniska
Föreningen. Syftet är
att växtintresserade
personer i hela landet
ska ägna arten särskild
uppmärksamhet och att
arten ska rapporteras i
ökad utsträckning.
För mer information
se sida 15 och Svenska
Botaniska Föreningens
hemsida:
http://svenskbotanik.se/
arets-vaxt.
Tibast finns i Halland.
Observera! Hela växten
är giftig, speciellt bär och
bark.

Framsida: Ljungögontröst
Foto: Börje Wernersson

Grafisk form:
Willy Lindström
Tecknargården
Tryck: Veinge Tryckeri 2021
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Hallands Flora publicerades 1997 som en av de första landskapsflororna i Sverige. Denna flora blev mycket uppskattad och sålde
slut. Tyvärr har omtryckning inte varit möjlig och har därför varit
svår att få tag i.
Hallands Botaniska Förening beslutade därför förra året att digitalisera den 800-sidiga floran och göra den tillgänglig för sökning
och kostnadsfri nedladdning till smartphones, läsplattor och datorer.
Floran delades upp i fyra delar för att göra filstorleken lämplig för
enkel nedladdning. En av dessa delar beskriver ett antal botaniska
pärlor i Halland-Botaniska utflyktsmål i Halland. Eftersom Halland
är ett turistlandskap av rang, är denna utflyktsdel av stort värde för
inte bara växtintresserade hallänningar utan även för turister med
naturintresse.
Hallands Flora, den första digitaliserade moderna landskapsfloran i
Sverige, kan nu enkelt laddas ned från Hallands Botaniska Förenings
hemsida på internet (www.hallandsbotan.org).
Samtidigt har även Ingvar Lenfors elva sockenfloror från Varberg
och Ahlfvengrens Flora (utgiven 1924) digitaliserats och gjorts tillgängliga för nedladdning från samma hemsida.

