
  

Aleskogen/Västra stranden – strand, sanddyner och sumpskog  
Säsong: maj-september 

Området utgörs till större delen av naturreservatet Alet, det första kommunala reservatet i Halmstad. 
Reservatet omfattar sandstrand, dynområde och bakomliggande alsumpskog samt öppna gräsmarker. 
Till besöksmålet hör också området kring reningsverksdammarna. Vandringsleden Prins Bertils stig 
går igenom hela området och själva Aleskogen genomkorsas av flera stigar. 

På sandstranden kan man med lite tur finna den rödlistade sandmållan. Hösten 2021 påträffades här 
också för första gången ett litet exemplar av martorn. Dynkanten domineras av sandrör och strandråg, 
och här finns även gott om strandkvickrot. På dynheden bakom finns typiska arter som borsttåtel, blå-
munkar, fältmalört och sandstarr. Här har tidigare funnits huvudtåg och genom olika åtgärder i reser-
vatet hoppas man att denna och andra arter som trivs i samma miljö på sikt ska återkomma. 

Bakom dynheden är de botaniska värdena främst knutna till alsumpskogen, dynvåtmarkerna och de 
bäckar som förenar dessa. Brunstarr, dyblad, rankstarr, slokstarr, strutbräken och svärdslilja är några 
av de arter som kan nämnas. På de öppna gräsmarkerna ska man hålla ögonen öppna efter månlåsbrä-
ken. Den har visserligen inte setts sedan 2013 men det bör finnas god chans att den finns kvar. 

Vid reningsverksdammarna finns en hel del förvildade växter, bl.a. pimpinellros och havtorn utmed 
Prins Bertils stig, och daggros, parkolvon och rosentry längst i öster. De bestånd som finns inne i na-
turreservatet ska dock enligt skötselplanen på sikt tas bort. Det kan också bli aktuellt med åtgärder mot 
invasiva främmande arter i området. Exempel på sådana är parkslide, tysklönn och vresros.   

Hitta hit: området ligger på promenadavstånd från Halmstad centrum och passeras av Prins Bertils stig som bör-
jar vid Halmstad slott. Området nås också lätt med buss. 

Reservatsparkering WGS84 56,6663 12,8405; RT90 6286051-1318248, Knebildstorp WGS84 56,6652 12,8291; 
RT90 6285966-1317544, småbåtshamnen WGS84 56,6595 12,8487; RT90 6285275-1318721. 

 
I och kring bäckarna i alsumpskogen finner man bl.a. slokstarr och dyblad  



  

 

1 våtmark 
brunstarr 

2 bäck 
bäckmärke, dyblad, missne, skärmstarr, 
slokstarr, stor andmat, svärdslilja 

3 bäck 
rankstarr, slokstarr 

4 dynheden 
blåmunkar, borsttåtel, fältmalört, flockfibbla, 
gul fetknopp, kärleksört, rotfibbla, sandstarr, 
sandvita, vanligt gullris, vårkorsört 

5 stranden 
martorn, sandmålla, strandkvickrot 

6 Prins Bertils stig 
havtorn, pimpinellros 

7 reningsverksdammarna  
daggros, måbär, oxtunga, parkolvon, rosentry, 
ryssgubbe, snöbär 

8 ängsmark 
månlåsbräken  

Slokstarr 


