
Särö Västerskog - bland idegranar och pelartallar 
Säsong: kärrtörel och buskstjärnblomma börjar blomma i slutet av maj och sårläka och odört först i 
slutet av juli 

Särö omnämndes redan i Kung Valdemar Sejrs jordebok på 1200-talet. Efter freden i Brömsebro 1645 
blev området svenskt och därefter hölls ägorna samman av en släkt fram till början av 1900-talet. När 
Säröbanan var klar 1903 ökade exploateringstrycket men området kunde räddas och 1974 blev det na-
turreservat. 

Reservatet ligger på en halvö i Kattegatt med idegransskog, 300-åriga veteranekar och pelartallar. Här 
fanns även den sista ”1000-årseken” som levde fram till slutet av 1940-talet. Åldern har uppskattats 
till mer än 500 år. 

Runt halvön finns en delvis stenig strandpromenad med intressant flora och inne i skogen ett antal sti-
gar som ibland kan synas förvirrande. Området har även en intressant lav- och svampflora med flera 
lokaler för lunglav. Andra hotade lavar som påträffats i reservatet är blylav, grynlav och grynig ge-
lélav. 

Exempel på arter efter strandpromenaden är buskstjärnblomma, getapel, gräddmåra, hampflockel, 
idegran, kärrtörel, lundslok, odört, rödkörvel, sandlök, stallört, strandkvanne, strandkål och strand-
molke. Vid parkeringen även löktrav, pestskråp och ramslök. 

Hitta hit: Från riksväg 158 mellan Kungsbacka och Göteborg finns vägvisare mot Särö. I Särö finns skyltar mot 
reservatet. Bussförbindelser med Västtrafik till hållplatsen Särö kyrka, gångväg till reservatsparkeringen 400 m. 

Reservatsparkering WGS84 57,5046 11,9339; RT90 6382096-1267999. 

 
 

 
Kärrtörel på en strandäng i Särö Västerskog 



1 lövskogsbryn 
buskstjärnblomma, 
murgröna, tandrot, 
tusenårseken 

2 bergfot 
vispstarr 

3 barrlindkärret 
idegran 

4 strandklippor 
dvärglin, havssälting, 
kärrsälting 

5 buskage efter stigen 
getapel, gräddmåra, 
lundslok, rödkörvel 

6 Kalvviken 
strandmolke, strandmålla 

7 strandäng-klippor 
kärrtörel, strandkvanne 

8 havsvik 
odört 

9 klippor 
hampflockel, strandkvanne, strandkål  

10 strandklippor 
glesstarr, liten ärtstarr, stallört, sandlök 

11 Halsen, gammal havsvik 
benved, besksöta, liguster, skogstry, 
slokstarr, sårläka, vinbär, vippstarr 

12 klippor, ekskog 
linnea (svårfunnen) 

13 skogsbryn 
hässlebrodd 

14 strand 
hampflockel, kärrtörel 
  

Idegran 

Buskstjärnblomma 


