
  

Särdal – en symfoni i rosa 
Säsong: hela året men särskilt i maj-juni (strandtriften blommar) 

Området domineras av strand- och ljunghed med geologiska formationer som bär spår från istiden. En 
mindre bäck rinner genom området och här finns dammar som minner om äldre tiders lertäkt. En stor 
del är skyddad som naturreservat.  

På hedens finner man arter som backsippa, kattfot, kråkbär, ljung, ljungögontröst och månlåsbräken. 
Där det blir fuktigare dyker granspira, odon, klockljung och tranbär upp. I partier med utströmmande 
grundvatten kan man även hitta loppstarr. Strandängen färgas på våren rosa av strandtrift som växer 
tillsammans med bl.a. backtimjan, blåmunkar, sandnarv och sandstarr. Här kan man också finna vall-
krassing och vårklynne. Bäcken hyser rödlistade arter som borstsäv, blågrönt mannagräs, källgräs, 
murgrönsmöja och strimtåg. Andra arter som kan noteras är frossört, källarv, källört, nickskära och 
spikblad. Murgrönsmöja finns också i dammarna söder om reservatet tillsammans med arter som 
bredkaveldun, bäckmärke, bäckveronika, hästsvans, sjöfräken och svalting. I anslutning till dammarna 
växer också borstsäv, fläckmaskros, kattfot, korallrot, loppstarr, månlåsbräken och tagelsäv. 

I ett sötvattensutflöde på stranden finner man mera källgräs och i närheten kan man titta efter bl.a. blå-
målla, rödmålla, saltört, sandmålla, sodaört och strandbeta. Andra typiska strandväxter att hålla utkik 
efter är agnsäv, havssälting, havssäv, marviol, saltarv, strandaster, strandkrypa, strandkvanne och 
strandkål. 

Hitta hit: Tag av från kustvägen Halmstad-Falkenberg vid Särdals kvarn och följ smal grusväg förbi Slätter en 
kilometer ner mot havet. Buss till hållplats ”Särdals kvarn” och sedan grusvägen ner mot havet. 

Reservatsparkering WGS84 56,7337 12,6443; RT90 6294088-1306570, Skallkrokens hamn WGS84 56,7291 
12,6464; RT90 6293579-1306675, badplatsen i norr WGS84 56,7363 12,6394; RT90 6294399-1306288. 

 

 
På våren lyser strandheden rosa av blommande strandtrift  



  

1 hed 
granspira, odon, tranbär 

2 bäck 
borstsäv, borsttåg, murgrönsmöja, 
källarv, spikblad, strimtåg 

3 betesmark 
backsippa 

4 hed 
månlåsbräken 

5 ljunghed 
fläckmaskros, granspira, klockljung, 
ljungögontröst 

6 bäcken mot stranden 
borstsäv, blågrönt mannagräs, källgräs, 
murgrönsmöja, nickskära, strimtåg 

7 sötvattenutflöde 
blåmålla, bäckmärke, källgräs, saltört, 
sandmålla, rödmålla, sodaört, strandbeta 

8 strand 
agnsäv, havssälting, havssäv, marviol, 
saltarv, strandaster, strandkrypa, 
strandkvanne, strandkål 

9 strandhed 
vallkrassing, vårklynne 

10 strandhed 
backtimjan, blåmunkar, sandnarv, 
sandstarr, strandtrift 

11 kärr 
dyveronika, klockljung, loppstarr  

12 i och kring dammarna 
borstsäv, bäckmärke, bäckveronika, 
hästsvans, kattfot, korallrot, loppstarr, 
murgrönsmöja, månlåsbräken, 
sjöfräken, svalting, tagelsäv 

  

Murgrönsmöja 

Strimtåg 


