
  

Påarp – källa och klapperstensfält 
Säsong: hela året men särskilt juni-juli (axveronika och källfräne) 

Påarp bjuder på en särpräglad natur med stora klapperstensfält, strandhed och havsstrandängar. 
Centralt i området springer en källa fram och nedanför denna breder en våtmark ut sig. I östra delen 
finns fornlämningen Sänke hög, som består av cirka 200 rösen och 50 stensättningar (markerad med 
orange streckad yta på kartan). 

På strandheden finner man typiska arter som backtimjan, blåmunkar, mattfibbla, gul fetknopp, strand-
trift och sandstarr, och på några ställen kan man hitta vårklynne. På flera ställen i klapperstenen före-
kommer gaffelbräken, och i kanterna trivs axveronika, bockrot, brudbröd och gulmåra. I fuktigare 
partier på heden växer arter som darrgräs, frossört, klockgentiana, kråkklöver och strandklo. Källan 
hyser den sällsynta källfränen som här har en av sina två kända lokaler i Halland. Den växer tillsam-
mans med källört och dikeslånke. I och omkring våtmarken vid källan finner man bl.a. blågrönt man-
nagräs, bäckmärke, loppstarr, missne, spikblad, sprängört, vippstarr, ängsbräsma och ängsstarr. 
Bland klapperstenen väster om källan frodas strandkål och här kan man också hitta bolmört. 

Nere på strandängarna finner man arter som agnsäv, glesstarr, gulkämpar, havssälting, kustarun, smal 
käringtand, smultronklöver, strandglim och strandkrypa. På sandstranden tar marviol, saltarv, sodaört 
och strandbeta vid. Uppe i sanddynerna dominerar sandrör och strandråg och i kanten kan man finna 
strandkvickrot. 

Som mera av ett kuriosum kan nämnas fyndet av curryeternell som gjordes sommaren 2021. En planta 
har förvildats i kanten av en klapperstenshög. 

Hitta hit: Från väg 15 (Halmstadvägen) söder om Trönninge går en väg västerut mot Påarp. Följ denna cirka 3 
km till parkeringen vid Påarps skytteväg. 

Parkering WGS84 56,6014 12,9175; RT90 6278633-1322662. 

 
I klapperstenen ner mot havet trivs strandkål och här kan man också finna bolmört  



  

1 strandhed 
vårklynne 

2 klapperstensfält 
gaffelbräken 

3 strandhed 
axveronika, bockrot, brudbröd, 
gulmåra, jungfrulin 

4 källa 
källfräne, källört 

5 våtmark 
blågrönt mannagräs, bäckmärke, kråkklöver, loppstarr, missne, 
spikblad, sprängört, svalting, svärdslilja, vasstarr, vippstarr, 
ängsbräsma, ängsstarr 

6 klapperstensfält 
curryeternell 

7 strandhed 
klockgentiana 

8 klapperstensfält 
bolmört, strandkål 

9 strandäng 
glesstarr, kustarun, smal käringtand, smultronklöver, strandglim 

10 strand 
marviol, saltarv, sodaört, strandbeta, strandkål  
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