
Ätran Falkenberg – stadsnära botanik 
Säsong: maj-september 

Längs Ågatan uppströms från Tullbron växer havssäv, som sällan förekommer i rent sötvatten. Vid 
Garvareforsen börjar Laxpromenaden. Bland stenarna vid ån finns gatkrassing och rödkörvel. Ån 
kantas av gråal och klibbal och deras hybrid. Längs vattnet finns kransmynta och skärvinda. I slänten 
växer lindblomsbjörnbär och skogsklematis. Vid Gruebäckens utlopp kan du göra en avstickare åt 
norr. På våren finns här gott om spansk klockhyacint och stor nunneört. Längre uppströms mot 
Hertingsforsen växer alm, med sjuka träd, och ask men tyvärr också jätteslide och parkslide. Vid 
Laxbron finns säv. Gå över bron ovanför forsen och ner till ån igen. Här börjar Doktorspromenaden. 
Åbrinken har framsipprande vatten på flera ställen med majbräken och lundstjärnblomma och vid ån 
finns kärrfibbla och springkorn. Vid promenadens slut vid Tullbron blommar blåstjärnor och 
krokusar på våren. 

Nedströms Tullbron vidtar Strandpromenaden. Vid ruinen av Falkenbergshus kan man hitta vårvicker, 
och i sluttningen växer pestskråp. Utmed Hålan, den utvidgade delen av ån, växer lundelm och 
vasstarr och i brinken ser du gulsippa och strutbräken, båda förvildade. I vattnet finns ålnate och 
utmed promenaden förekommer liten kardborre, lundkardborre och deras hybrid. När du passerat 
Söderbron är det slut med de natursköna omgivningarna; du är inne i ett industriområde med asfalt. 
Även här kan det finnas intressanta arter. Vid det gamla industrispåret har fältkrassing en av sina få 
växtplatser i trakten. Du kan sen gå över Söderbron och följa ån utmed Hamngatan upp mot Tullbron. 
Utanför kajen växer kalmus och vildris, som finns här och var inom hela området. De har här sin sista 
växtplats nedströms. 

Hitta hit: På stadssidan av Ätran kan du gå från avspärrningen vid hamnen längs Hamngatan-Ågatan-
Laxpromenaden till Hertingsforsen och på andra sidan längs Doktorspromenaden och Strandpromenaden nästan 
ända till mynningen. Ett antal broar (Söderbron, Tullbron, Fajansbron, Laxbron och bron ovanför Hertingforsen) 
gör att man kan anpassa och variera efter smak. Parkering finns på många ställen. Närliggande kollektivtrafik 
och toaletter finns. 

 
Ätran i Falkenberg  



1 Tullbron 
bladvass, bredkaveldun, 
grenrör, gul svärdslilja, 
havssäv, rörflen 

2 från Garvareforsen 
gatkrassing, gråal, 
jättebalsamin, klibbal, 
kransmynta, 
lindblomsbjörnbär, 
parksallat, pil, rödkörvel, 
skogsklematis, skärvinda, 
strandveronika 

3 utmed Gruebäcken 
bäckbräsma, fläckig 
lungört, rysk blåstjärna, 
spansk klockhyacint, stor 
nunneört, vårstjärnor 

4 Laxpromenaden 
mot Hertingsforsen 
alm, ask, jätteslide, 
knäckepil, olvon, 
parkslide, rödplister, skärmstarr, 
säv 

5 utmed 
Doktorspromenaden 
besksöta, blekbalsamin, 
fackelblomster, hultbräken, 
kärrfibbla, kärrviol, lundbräken, 
lundarv, majbräken, rörflen, 
strandlysing, springkorn, vasstarr 

6 strax uppströms 
Tullbron 
blåstjärnor, vårstjärnor, krokusar 

7 kring ruinen 
oxtunga, narcisser, pestskråp, 
praktkungsljus, skuggveronika, 
småborre, vildtulpan, vårvicker 

8 utmed Hålan 
backlök, gulsippa, kabbleka, 
liten kardborre, lundelm, 
lundkardborre, strätta, 
strutbräken, svalört, vasstarr, 
vårlök, ålnate 

9 längs industrispåret 
fältkrassing, gråbinka, harklöver, 
styvfibbla 

10 utmed Hamngatan 
kalmus, vildris 
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