
Morups tånge – fågellokal med rik flora 
Säsong: maj-september 

Morups tånge är kanske mest känt som en av Sveriges finaste fågellokaler. Under sensommaren och 
hösten kan man här se de flesta av landets vadare, ofta i stora mängder. Reservatet ligger precis söder 
om Glommen och domineras av en udde som sträcker sig långt ut i havet. Naturen är varierad med 
sanka blomsterrika gräsmarker, betade dynhedar och mängder av klappersten och block utmed 
stränderna.  

Vid parkeringsplatsen finns en utdikad våtmark med vattenmöja och ängsbräsma, förr kallad 
”Pölsefloen” eller ”Fyrfloen”, som Länsstyrelsen planerar att återställa. Omkring fyren finns torrängs-
vegetation med backsippa. Beståndet var nästan sönderbetat, men har inhägnats och återhämtat sig 
betydligt. Går du från parkeringen mot havet passerar du en torr, sandig kusthed med backtimjan. 
Andra vanliga arter här är blåmunkar, borsttåtel, fårsvingel, och sandstarr. Utmed stigen och 
parkeringen växer brok- och vårförgätmigej. 

I kanten av heden mot havet växer ett långsträckt bestånd av martorn. Det är den rikligaste före-
komsten i Halland och de senaste åren har mellan 500 och 700 plantor noterats. Vid blomningen i 
slutet av juli finns här mycket humlor, bin, blomflugor och fjärilar. På stranden finner man vissa år 
gott om sandmålla, och på några platser trivs även glasört och strandskräppa. Längre söderut är 
kustheden mer sluten med en fantastisk blomning av strandtrift i maj. Mot havet finns klappersten och 
strandängsfragment med strandkål. En strandäng med strandmalört breder ut sig mot udden. 

Hitta hit: Kör kustvägen Falkenberg-Glommen och ta av mot Morups Tånge. Inhägnad parkeringsplats finns vid 
fyren. Toalett, bord och informationstavla finns. Närliggande kollektivtrafik saknas. 

Reservatsparkering WGS84 56,9231 12,3611; RT90 6316003-1290309. 

 

 
Strandtriften blommar på strandängen   



1 våtmark vid parkeringen 
kärrviol, sjöfräken, vattenmöja, 
ängsbräsma 

2 torräng kring fyren 
backsippa, luddhavre, 
knölsmörblomma, ängshavre 

3 utmed stig och parkering 
brokförgätmigej, råttsvans, 
vårförgätmigej  

4 torr sandhed 
backtimjan, bergsyra, borsttåtel, 
fårsvingel, gulmåra, blåmunkar, 
sandstarr 

5 sandstrand 
dvärgmaskros, martorn, saltarv, 
sandmaskrosor, sodaört 

6 sandstrand 
sandmålla 

7 stenstrand 
glasört, strandbeta, strandskräppa 

8 kusthed 
fårsvingel, styvmorsviol, strandlosta, 
strandtrift, ängsviol 

9 klappersten 
kråkvicker, strandglim, strandkål, 
vägtistel 

10 strandäng 
gulkämpar, havsnarv, smultronklöver, strandkämpar, 
strandmalört 
  

Martorn 

Dvärgmaskros 


