
  

Hagön – strand, ljunghed och våtmark 
Säsong: hela året men särskilt juni (kärrknipprot) och augusti (ljungögontröst) 

Naturreservatet Hagön ligger söder om Halmstad och avgränsas i väster av havet och i öster och söder 
av Fylleån. Området domineras av öppen ljunghed och fuktängar. Marken består nästan överallt av 
sand och i övergången till stranden bildas det höga dyner. Det finns inga markerade leder men gott om 
upptrampade stigar att vandra på. 

På hedens torrare partier dominerar ljung, kråkbär och krypvide medan odon och klockljung tar över 
där det blir lite blötare. I mindre sänkor eller upptrampade stigar kan man finna både vanliga arter som 
krypnarv, ryltåg och vägtåg och mera ovanliga som dvärglin och huvudtåg. På ljungheden finner man 
även ljungögontröst på flera ställen. Den är konkurrenssvag och ljusberoende, och kräver kontinuerlig 
hävd genom bete eller bränning.  

Områdets främsta raritet är ett bestånd av kärrknipprot som växer i och kring ett hägn i söder. Här 
växer också vildlin och mera ljungögontröst. Norr om hägnet finns också gott om östersjötåg. I syd-
östra delen finns rester av Fylleåns gamla sträckning kvar som blötare områden där man kan finna bl.a. 
hästsvans, kalmus, kransslinga, nickskära och ormtunga. I sanddynerna dominerar sandrör och 
strandråg. Här kan man också leta efter östersjörör (hybriden mellan sandrör och bergrör). Ner mot 
stranden trivs strandkvickrot, och här finner man också typiska arter som marviol, saltarv och sodaört. 

Observera att stranden och dynerna ner mot Fylleån utgör ett av Halmstads två officiella nakenbad. 
Visa tillbörlig hänsyn! 

Hitta hit: Från Halmstad och Laholmsvägen i höjd med Andersberg följ skyltning mot Hagöns camping. Buss-
förbindelse från centrum. Det tar bara cirka tjugo minuter att cykla till Hagön som ligger sex kilometer från cen-
trala Halmstad. 

Reservatsparkering WGS84 56,6315 12,9034; RT90 6282015-1321941. 

 

 
Ljungheden står i blom på Hagön 



  

1 bakom dynerna 
backtimjan, vårklynne, vårkorsört 

2 stig 
backtimjan, borsttåtel, blåmunkar, 
dvärglin, huvudtåg, krypnarv, sand-
starr, vitknavel 

3 ljunghed 
ljungögontröst 

4 sandstrand och dyner 
klittviol, marviol, saltarv, sandrör, 
sodaört, strandmålla, strandråg, 
(östersjörör) 

5 i och kring hägn 
kärrknipprot, ljungögontröst, vildlin, 
östersjötåg 

6 Fylleån 
kalmus, pilblad, vit näckros 

7 gammal åfåra 
gökblomster, havssäv, hästsvans, 
kalmus, korsandmat, kransslinga, nick-
skära, ormtunga, spikblad, stor 
andmat 

8 betesmark 
fläckmaskros 
  

Kärrknipprot 

Vildlin 


