
  

Gårdshult – slåtterängar och kulturåkrar 
Säsong: hela året men särskilt i juni-juli (granspira, myrlilja, slåttergubbe) och augusti (klockgentiana) 

Området utgör en del av Gårdshults naturreservat och ligger i anslutning till Gårdshults by. Den gamla 
inägomarken hävdas genom bete och lieslåtter, och här bedrivs också ”museijordbruk” med gamla 
lantsorter av råg, havre, korn och lin. Dessa sås för hand tillsammans med åkerogräs som bl.a. blåklint, 
åkerklätt och åkerskallra. Framtiden för insatserna är något osäker, men kommer troligen att drivas 
vidare av Länsstyrelsen (reservatsskötsel och åtgärdsprogram för hotade arter). Tänk också på att åkrar 
tas upp på varierande platser kring den gamla ladan. Det kan därför löna sig att ströva omkring i områ-
det. I ängs- och betesmarken finner man också lundstarr, slåttergubbe, svinrot och åkervädd. 

Från körvägen leder en stig ner mot ruinerna av de gamla skvaltkvarnarna i Assman. I den blöta delen 
öster om stigen finns rester kvar av byns gamla ”surskog”. Denna var en slåtteräng där man förutom 
att skörda hö även tog ut klenvirke av klibbal och björk. Avverkningarna ledde till att träden sköt 
stubbskott och många gamla alar och björkar växer än i dag i buketter vilka vittnar om hur de en gång 
uppstått. I området hittar man bl.a. borsttåg, granspira, hedsäv, Jungfru Marie nycklar, kärrviol, myr-
lilja och rosling. 

Översilningsängen väster om stigen var tidigare på väg att växa igen men har restaurerats. Den slås 
som förr med lie vilket har gynnat arter som darrgräs, granspira, klockgentiana och tätört. Andra ar-
ter som ses i ängen är Jungfru Marie nycklar, loppstarr, myrlilja, nålstarr, rundsileshår, snip, stor-
sileshår, vitag, ängsstarr och ängsvädd. 

Hitta hit: Kör väg 25 österut från Halmstad mot Simlångsdalen. Följ därefter skyltar mot Tönnersjö cirka 5 km 
tills du kommer till Torared. Ta där till vänster mot Gårdshult. Efter cirka 2,5 km ligger naturreservatet på väns-
ter sida. 

Reservatsparkering WGS84 56,6910 13,1493; RT90 6288031-1337279. 

 
Myrliljan blommar i slåtterängen ner mot Assman  



  

1 kulturåkrar 
blåklint, kalvnos, klätt, 
lindådra, linrepe, råg-
losta, åkerskallra, 
åkersyska 

2 ”surskogen” 
borsttåg, granspira, 
hedsäv, Jungfru Marie 
nycklar, klockgentiana, 
krypvide, kärrviol, 
loppstarr, myrlilja, 
nålstarr, rosling 

3 översilad slåtter-
mark 
darrgräs, Jungfru Marie 
nycklar, loppstarr, 
myrlilja, nålstarr, rund-
sileshår, snip, storsileshår, 
tätört, vitag, ängsstarr, 
ängsvädd 

4 Assman 
safsa 

5 betesmark 
slåttergubbe 
  

Granspira 

Loppstarr 


