
  

Vapnö grustäkt – ett eldorado för sandälskande växter och djur 
Säsong: hela året men särskilt i maj-juni (ginstheden) och juli (knippnejlikan blommar) 

Grustäkten i Vapnö var aktiv fram till omkring 2008. Olika inventeringar visade på stora biologiska 
värden och en plan för återställning togs fram med syfte att bibehålla och utveckla den biologiska 
mångfalden. Området är för närvarande skyddat genom naturvårdsavtal mellan Länsstyrelsen och mar-
kägaren. Avtalet gäller för perioden 2015–2025. 

Hallands landskapsblomma hårginst förekommer på många ställen och särskilt rikligt i slänterna i syd-
östra delen. Tillsammans med gråfibbla, käringtand och rotfibbla färgar den marken gul i juni. Andra 
arter som är typiska för de sandiga markerna är blåmunkar, sandkrassing, sandvita, spenslig ullört och 
tjärblomster. Områdets främsta raritet är den rödlistade knippnejlikan som finns på flera dellokaler 
men som normalt är ymnigast i ängsmarken i nordost. Knippnejlika hittas ibland på ruderatmark men 
finns annars bara på ytterligare en plats i Halland (Sandvad i Laholm). Andra rödlistade arter i områ-
det är backtimjan och gullklöver. 

Som i många andra gamla grustäkter har ett flertal ruderatväxter etablerat sig liksom en del förvildade 
trädgårdsväxter. Några exempel är armeniskt björnbär, blå sommarbinka, eldtorn, mjukt nattljus, pla-
tan, krustistel och vägfräne. Här förekommer även invasiva arter som blomsterlupin, kanadensiskt 
gullris och parkslide.  

Observera att det centralt i området finns en lerduvebana. Respektera de varningar som lämnas i sam-
band med skjutningar! 

Hitta hit: Kör från Halmstad centrum förbi sjukhuset mot Vapnö kyrka. Efter 2,7 km går en liten väg till höger in 
i området. Man kan också ta buss till sjukhuset och därifrån promenera upp mot området. 

Stor parkering centralt i området WGS84 56,6914 12,8322; RT90 6288869-1317861. En alternativ parkering 
finns i norra delen WGS84 56,6934 12,8294; RT90 6289098-1317701. 

 
I juni färgas slänterna i sydost gula av hårginst, gråfibbla och rotfibbla  



  

1 grässlänt 
backtimjan, blåmunkar, fältmalört, 
gråbinka, hårginst, knippnejlika, 
käringtand, spenslig ullört 

2 ginstslänt 
gråfibbla, hårginst, käringtand, 
rotfibbla, sandkrassing, spenslig 
ullört, tjärblomster, ärenpris 

3 ängsmark 
borsttåtel, gul fetknopp, knipp-
nejlika, nysört, vildmorot 

4 grässlänt 
fältkrassing, knippnejlika, präst-
krage, tjärblomster 

5 släntkant 
eldtorn 

6 grusmark 
blåmunkar, fårtunga, knytling, 
mjukt nattljus, sandnarv, sandvita, 
stor getväppling 

7 grässlänt 
gullklöver 

8 Skälms kulle 
backtimjan, backvicker, bockrot, 
hårginst, jungfrulin, skogsnarv, stor-
nunneört, stor vårstjärna, tjärblomster, 
ängsvädd 
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