
  

Ringenäs – massor av möja 
Säsong: maj-oktober 

Den långa sandstranden med början i Tylösand avslutas i norr vid Ringenäs. Här har området innanför 
stranden skyddats genom naturvårdsavtal mellan Länsstyrelsen och markägaren. Avtalet gäller för pe-
rioden 2015–2040. Området är varierande och innehåller bl.a. mindre sanddyner, torr och fuktig hed, 
betesmark, en liten damm och en mindre bäck. 

Börja gärna med en tur runt dammen norr om parkeringen. I dammen finns bl.a. blåsstarr, gles igel-
knopp, krypfloka och vattenpilört, och på stranden i norr kan man hitta borstsäv. Vid parkeringens 
nordöstra hörn finns en övergång in i det betade området. På heden växer granspira, jungfrulin, klock-
ljung, stagg och ängsvädd och på några ställen på torrare mark finner man kattfot. I bäcken finns ett 
rikt bestånd av murgrönsmöja, en art som har sina enda svenska förekomster i Halland. Av andra arter 
i och kring bäcken kan nämnas borstsäv, bäcknate, bäckveronika, källört, plattstarr, strimtåg och 
ängsbräsma. Strimtåg noterades första gången 2006 och har sedan rapporterats årligen mellan 2010 
och 2020. Den kunde dock inte återfinnas 2021 så leta gärna lite extra efter den! I bäckens nedre del, 
uppströms stigen, tillkommer bl.a. blågrönt mannagräs, bäckmärke, källgräs och vippstarr. 

På dynheden och bland de små sandkullarna finns ovanligare arter som dvärglin, dvärgmaskros, hu-
vudtåg, höstlåsbräken och knutört. Det kan också löna sig att hålla ögonen öppna för strandlummer. 
Den observerades senast 2019 men har tidigare periodvis förekommit rikligt. Tidvis fuktiga blottade 
sandgropar är en viktig biotop för flera av dessa arter. Avsluta turen med en vandring på strandäng-
arna, där man finner gulkämpar, havsnarv, havssälting, smal käringtand, salttåg, strandkrypa och 
strandkål, och sandstranden med bl.a. sandmålla, saltarv, strandbeta och strandskräppa. 

Hitta hit: Från Halmstad kör mot Tylösand och sedan vidare mot Vilshärad. I höjd med Ringenäs golfbana går 
Ringenäsvägen ner mot stranden och parkeringen. 

Parkering i Ringenäs nere vid stranden WGS84 56,6813 12,7126; RT90 6288075-1310486. 

 
Murgrönsmöjan täcker delvis bäckens yta  



  

1 damm 
besksöta, blåsstarr, borstsäv, 
gles igelknopp, krypfloka, 
kråkklöver, kärrsilja, 
spikblad, strandlysing, 
vasstarr, vattenpilört 

2 hed 
granspira, jungfrulin, kattfot, 
klockljung, stagg, ängsvädd 

3 bäck 
borstsäv, bäcknate, 
bäckveronika, källört, 
murgrönsmöja, plattstarr, 
strimtåg, ängsbräsma 

4 bäck 
borstsäv, blågrönt 
mannagräs, bäckmärke, 
jättegröe, kabbleka, källgräs, 
murgrönsmöja, svärdslilja, 
vippstarr 

5 hed 
granspira, kattfot 

6 dynhed 
borstsäv, dvärglin, dvärgmaskros, huvudtåg, 
höstlåsbräken, sandkrassing, strandlummer 

7 dynhed 
blåmunkar, dvärglin, huvudtåg, höstlåsbräken, 
knutört, strandlummer 

8 kring stig 
gulkämpar, havsnarv, havssälting, smal käringtand, 
saltarv, salttåg, strandkrypa, strandkål 

9 sandstrand 
sandmålla, strandbeta, strandskräppa  

Dvärglin 

Borstsäv Källgräs 


