
Stensjöstrand – kusthed möter amfibolitstråk 
Säsong: juni-september 

Området ligger i den norra delen av Steningekustens naturreservat. Reservatet består av en kuststräcka 
som delas mellan Halmstad och Falkenberg och är en sammanslagning av de tidigare reservaten 
Stensjöstrand och Steninge. Naturen är karg men ändå storslagen och bjuder på betade strandängar, 
ljunghedar, klapperstensfält, badstränder och kala klippor med jättegrytor från istiden. 

Gå från parkeringen mot havet. Till vänster om vägen finns sandig kusthed med backtimjan och längre 
ner en liten bukt med sandstrand där det växer sandmålla de flesta år. Fortsätter man vägen norrut 
passerar man en liten bäck med bäckmärke och därefter en färist. Gå sen över färisten. Efter ett par 
hundra meter går en stig upp åt höger mot gården Stora Stensjö. I sluttningen där finns, på grund av ett 
amfibolitstråk, kalkgynnade arter som blodnäva och spåtistel, vilka annars är ovanliga i trakten. Längs 
stigen kan du i september vissa år se kustgentiana. Fortsätt uppför stigen och vidare upp på klipp-
höjden till höger där det finns slåttergubbe. Härifrån är det lätt att ta sig ner till bäcken i söder där en 
spång leder över till parkeringen. 

Söderut från sandstranden, efter att man passerat ett stängsel, finns en klippstrand. Innanför denna 
finns ett intressant kärr med bl.a. granspira, loppstarr, myrlilja, nålstarr, tätört och ängsstarr. I 
nordligaste delen av reservatet, i en grund vattensamling som ibland torkar ut, växer krypfloka och 
ormbunken klotgräs. I närheten finns också klockgentiana. 

Hitta hit: Från kustvägen Falkenberg-Halmstad ta av mot ”Naturreservat” vid Lilla Stensjö i Steninge. Kör 
grusvägen fram till parkeringsplats med informationstavla. Toalett, bord och vattenkran finns. Busshållplats 
finns uppe vid kustvägen. Obs! Grusvägen från parkeringen mot havet är stängd för motorfordon utan särskilt 
tillstånd. 

Reservatsparkering WGS84 56,7895 12,6196; RT90 6300371-1305348. 

 
 
 

 
Klotgräset grönskar i en uttorkad vattensamling i Stensjöstrand  



1 sandig kusthed 
backtimjan, bergsyra, borsttåtel, trift, 
sandstarr 

2 sandstrand 
marviol, saltarv, saltört, sandmålla, 
sodaört, strandkål 

3 bäck 
besksöta, bäckmärke, flädervänderot, 
gul svärdslilja, kalmus 

4 sluttning 
blodnäva, brudbröd, hirsstarr, krusfrö, 
kustgentiana, slankstarr, spåtistel, 
vildlin 

5 kusthed på höjden 
hedsäv, pors, slåttergubbe 

6 havsnära kärr 
bäcknate, granspira, loppstarr, 
myrlilja, nålstarr, rundsileshår, 
småsileshår, tätört, ängsstarr 

7 vattensamling i norr 
klotgräs, klockgentiana, krypfloka, 
myrlilja 
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