
Ljungsjön – näringsfattig sjö med oväntade arter 
Säsong: maj-augusti 

Skogssjöar i trakten är oftast försurade brunvattensjöar med dybotten och artfattig flora. Ljungsjön har 
trots brunt vatten ett pH-värde på cirka 6. Sjön omges av barr- och blandskog. Du följer stigen längs 
sjöns södra strand. Där ser du bladvass och säv med blåtåtel och pors innanför. Gå spången över sjöns 
utlopp till Lilla Ljungsjön. Där finns tätare vassar och bunkestarr som oftare finns i rikare miljöer. 

Längre österut omges stigen av torvgravar med starkt surt och brunt vatten och som är delvis över-
växta av vitmossor. Här trivs rundsileshår och vitag. I torrare partier växer lingon och ljung. Nära 
sjöns sydöstra del finns större torvgravar med bläddror och missne. 

Du kan också gå från parkeringen till sjöns sydvästra vik. Där växer flask- och trådstarr och blommar 
notblomster på sommaren. På lite djupare vatten växer strandpryl liksom gäddnate och näckrosor. I 
strandkanten finns kråkklöver, topplösa och vattenklöver. 

På sjöns västra sida finns en brygga där det växer vattenpilört. På bottnen lite längre ut växer vekt och 
styvt braxengräs. Vid sjöns nordvästra strand har ag sin enda nutida förekomst i Halland. Där finns 
också smalkaveldun, syd-, dy- och dvärgbläddra. 

Hitta hit: Från väg 154 tar du av i Ljungby mot Långås. Efter samhället ta höger mot Badplats. Efter cirka 1 km 
ta till höger mot Badplats. En liten gropig väg leder ner till en kommunal badplats där du kan parkera. Toalett, 
grillplats och bord finns. Närliggande kollektivtrafik saknas. 

Parkering WGS84 56,9919 12,5548; RT90 6323085-1302464. 

 
 
 

 
Ljungsjön  



1 södra stranden 
blåtåtel, brakved, glasbjörk, pors, säv, vass, viden  

2 torvgravar 
klockljung, rosling, rundsileshår, tranbär, tuvull, vitag, ängsull 

3 torrare partier 
blåbär, kråkbär, lingon, ljung, odon  

4 större torvgravar 
dybläddra, missne, sydbläddra  

5 sydvästra viken 
flaskstarr, gul näckros, gäddnate, kråkklöver, notblomster, strandpryl, 
trådstarr, topplösa, vattenklöver, vit näckros 

6 utanför brygga på västsidan 
styvt braxengräs, vattenpilört, vekt braxengräs 

7 nordvästra viken 
ag, dvärgbläddra, dybläddra, smalkaveldun, sydbläddra 
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