
  

Möllegård – fin blandskog med ängar 
Säsong: april-augusti 

Reservatet som ligger ca 6 km rakt väster om Halmstads centrum utmed Nyrebäcken har på 1800-talet 
till stor del varit magra betesmarker med flygsandsområden och inslag av sanddyner. Området, som 
mest har en sandjordskaraktär, domineras idag av en blandskog med alm, druvfläder, ek, hassel, hägg, 
tall och äkta fläder. Insprängt finns en del kvarstående öppna ängsmarker. I ett smalt stråk utefter Ny-
rebäcken förekommer ett näringsrikare svämsediment där gamla alar dominerar. 

Promenadstigarna är lättgångna och väljer man Möllegårdsslingan (grön slinga ca 2,5 km) på områ-
deskartan, har man fina möjligheter att finna trevliga växter som midsommarblomster, murgröna, 
getrams och ormbär samt mängder av liljekonvalj under stora ekar utefter leden. Små avstickare leder 
till lite öppnare ängar med intressant torrängsflora och riktigt fina bestånd av backsippa. 

På våren kan man även njuta av fantastiskt rikblommande mattor med vitsippa och svalört främst utef-
ter Nyrebäckens östra sida. 

Prins Bertils stig, som startar vid Möllegård är också blomstermässigt intressant att följa ett stycke ner 
mot dammen vid kvarnen där bl.a. nordlundarv och skärmstarr kan ses. Om man fortsätter upp mellan 
ett par åkrar kan man i juli-augusti finna relativt ovanliga ogräs som kösa och åkerfibbla. 

I anslutning till parkeringsplatsen ligger Riccardos Glasscafé som är väl värt ett besök. 

Hitta hit: Från Halmstad kör mot Tylösand. Vid Karlstorps camping sväng höger och följ vägen cirka 1,5 kilo-
meter. Följ därefter skyltning till vänster mot Möllegård. Vill man åka kollektivt finns närmaste busshållplats ca 
1,5 km därifrån (Hållplats Karlstorp). 

Parkering WGS84 56,6688 12,7614; RT90 6286551-1313416. 

 
 

  



  

1 utmed stig 
midsommarblomster 

2 utmed stig 
getrams, murgröna, ormbär  

3 utmed stig 
blekbalsamin, ekorrbär, fläder (flikbladigt), 
liljekonvalj, rödblära,  

4 torräng 
backsippa, desmeknopp, fältmalört 

5 torräng 
backsippa, bockrot, berberis, flockfibbla, 
getrams, gråfibbla, gulmåra, knölsmörblomma, 
kruståtel, sandstarr, skogsklöver, tysk 
fingerört, vårfryle 

6 torräng 
backsippa, brokförgätmigej, gulmåra, 
hallandsbjörnbär, storrams, åkervädd 

7 torräng 
backförgätmigej, bergsyra, harklöver, monke, 
sandkrassing, sommarvicker, styvmorsviol, 
vårvicker, skogsnarv, skogssallat, skogsstjärna, 
knippfryle. 

8 vid dammen 
backlök, flädervänderot, harsyra, jättegröe (i 
dammkanten), nordlundarv, skärmstarr, 
sötkörsbär 

9 åkerkant 
fingerhirs, gängel, kavelhirs, kösa, fårtunga, 
åkerfibbla, åkerkulla 
  

Midsommarblomster 
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