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Bästa botanikvänner
Halland är ett botaniskt intressant landskap med sitt vidsträckta kustlandskap, sina unika 
hedrester från en svunnen tid, sitt jordbruks- och skogslandskap. Denna blandning av olika 
växtmiljöer gör Halland spännande och varierande att besöka och lära känna.

Hallands Botaniska Förening är sedan länge en aktiv och livskraftig botanisk förening, som 
genomför ett flertal exkursioner varje år och som bedriver en ambitiös floraväktarverksamhet. 
Floraväktare gör en vällovlig insats genom att följa växter som är eller har blivit ovanliga och 
riskerar att försvinna, d.v.s. de är rödlistade.

Föreningen deltar aktivt i arbetet med att bekämpa invasiva växter som inte hör hemma i 
vår del av världen som t.ex. blomsterlupin, jätteloka, parkslide, sjögull, skunkkalla och vresros. Vårt 
landskap utarmas tyvärr på växter i takt med att markerna obönhörligen växer igen i brist på 
traditionellt bete och slåtter. Gör som vi, gör en insats för Hallands natur genom att bli med-
lem i vår förening och även bli floraväktare. Det är lärorikt, meningsfyllt och mycket trevligt!

Föreningens syfte är att, i Halland
•  öka och sprida kunskapen om den botaniska mångfalden
•  arbeta för bevarande av denna mångfald
•  stimulera intresset för botanik 
•  bedriva floraväkteri av rödlistade arter
•  bedriva praktisk floravård 
•  aktivt sprida kunskap om och delta i arbetet mot invasiva arter i samarbete med  
   berörda markägare och myndigheter 
Föreningen ordnar många exkursioner och föredrag liksom studiecirklar.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kronor. Föreningens bankgiro är 202-6342. Ange alltid namn, adress 
och e-postadress vid betalning, samt ev. om dina uppgifter är ändrade. Föreningens Swishkon-
to är 123 050 5446. Föreningen ser gärna att betalning sker senast 30 april 2022.

Hemsidan
På föreningens hemsida, www.hallandsbotan.org , finns aktuell information om föreningens 
verksamhet, referat och bilder från genomförda programaktiviteter. Från hemsidan kan du 
ladda ner digitala versioner av Hallands Flora (4 delar), Ingvar Lenfors 11 sockenfloror över 
Varberg och den första floran för Halland av Alfvengren från 1920-talet. Från våren 2022 kan 
du även kostnadsfritt ladda ner en ny Utflyktsguide för Halland med ett 60-tal besöksvärda och 
botaniskt intressanta lokaler från Hallands alla kommuner.
På hemsidan finns även information hur du gör om du vill bli medlem
Bidra gärna med synpunkter och genom att skicka in egna rapporter och bilder. På hemsidan 
kan du även läsa eventuella nyheter på den botaniska fronten. Besök gärna hemsidan regel-
bundet för uppdatering.

Floravårdspriset
Varje år delar föreningen ut ett floravårdspris till någon enskild eller organisation som gjort en 
särskild ideell insats för ökad kunskap och vård av flora och miljö i Halland samt den biolo-
giska mångfalden. Priset består av ett diplom och en prissumma. I år tilldelas floravårdspriset 
Kjell Georgson, Halmstad (läs mer på sida 10).



Väl mött i naturen!
Fältbotanik i Halmstadstrakten
Cirkeln går för tolfte året och bedrivs på liknande sätt som de föregående. Ledare är 
Per Wahlén och Lars Andersson. Inga förkunskaper krävs, men ta gärna med flora 
och lupp om du har och glöm inte fikat. Nya deltagare är hjärtligt välkomna. Anmä-
lan till Lars Andersson (tfn 070-418 44 24, lars.andersson@halmstad.biz) senast den 
1 april. Starten av cirkelverksamheten beror på pandemiläget. Studiecirkeln genom-
förs i samarbete med Studiefrämjandet. 

Studie av ljungögontröst på Hagön.
Foto: Lars Andersson

3



4

Floraväkterivandringar
Vi har gemensamma floraväkterivandringar i Hallands kommuner. Att vara med 
på dessa är ett bra sätt att lära sig mer. Om du är intresserad att delta, hör av dig till 
någon av kontaktpersonerna nedan.

Bli floraväktare
En av föreningens viktigaste uppgifter 
är att bevaka lokaler med hotade arter. 
Här kan alla hjälpa till. Om du vill ha 
en meningsfull uppgift och samtidigt 
komma ut i naturen är du välkommen 
att medverka i floraväkteriet.

Att bli floraväktare kräver inga 
förkunskaper. Om du vill kan du välja 
en lokal, ett område eller en art och 
du kan också vid behov få hjälp av en 
kunnig botanist. Uppgiften är att varje 
år rapportera aktuell status genom att 
räkna antalet plantor och notera even-
tuella hot mot lokalen.

Är du intresserad, kontakta floraväktaransvarig för Hallands län, Lars-Erik 
Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53, lars.erik.magnusson@gmail.com eller  
kommunansvarig enl. nedan:

Laholm: Lars-Erik Larsson, 073-089 84 02 eller  
 Margareta Lindgren, 073-087 48 90

Halmstad: Lars Andersson, 070-418 44 24 eller  
 Lars-Erik Magnusson 035-401 54  
 alternativt 070-540 73 53

Falkenberg: Nils-Gustaf Nilsson 0346-808 96 eller  
 Arne Lysell 070-552 49 15

Varberg:  Börje Wernersson 073-725 56 78 eller  
 Christer Andersson 070-575 71 43
Kungsbacka:  Jan Kuylenstierna 073-063 00 49 eller  
 Jan Johansson 070-866 98 64

Hylte: Margit Andersson 076-851 34 08 eller  
 Birgitta Strömblad 070-643 40 08

Backsippa.
Foto: Christer Andersson
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Floraväkteriet 2021
Under 2021 rapporterade 60 personer in 125 rödlistade kärlväxtarter på 1973 lokaler 
till Artportalen. 
Lokalerna är fördelade enligt följande:

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Totalt Åter- 
besökta

Varav ej 
återfunna

Nya

Laholm 603 525 71 78 644 418 425 423 378

Halmstad 529 436 79 93 543 307 360 397 279

Falkenberg 346 261 44 85 272 177 200 185 84

Varberg 303 219 81 84 123 50 98 123 98

Kungsbacka 73 68 14 5 89 53 61 63 59

Hylte 119 97 11 22 129 114 128 113 95

Totalt  
Halland 1973 1606 300 367 1800 1119 1272 1304 993

Fördelningen av hotkategorier

Nationellt  
utdöd RE

Akut hotade CR Starkt 
 hotade EN

Sårbara VU Missgynnade NT

2 5 216 1391 359

För Halland rapporterades även rödlistade mossarter på 11 lokaler, rödlistade lavar-
ter på 320 lokaler samt rödlistade svampar på 162 lokaler.

Citronfjäril på fältgentiana.
Foto: Christer Andersson
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Årets växt 2021 
var Tibast (Årets växt utses av Svenska Botaniska Föreningen).

För Halland en stor succé! Inför året var cirka 140 lokaler noterade historiskt, de 
flesta från 1980/1990-talen. Under 2021 besöktes 255 lokaler, varav 19 var utan före-
komst. Värt att notera, är att den största tibasten som hittades (Ugglarp) var 220 cm 
hög med en stamdiameter på 5 cm. En kombination bidrog till det goda resultatet: 
1) Välkänd art 2) Lätt att känna igen 3) Lätt att nå 4) Vacker 5) Blommar i mars/
april när konkurrens från andra aktiviteter är liten.

Fältbotanik under 2021
För elfte året ledde Per Wahlén cirkeln i Halmstadstrakten. Det blev fem exkursioner 
efter återstarten 1 augusti.

För 13:e året ledde Nils-Gustaf Nilsson cirkeln i Falkenbergstrakten. Det blev 11 
exkursioner med 15 deltagare i snitt.

Tibast över huvudet.
Foto: Lars-Erik Magnusson
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Praktisk naturvård
Information och kommunikation är viktig och sker mellan lantbrukare, markägare, 
kommunerna, Länsstyrelsen och Hallands Botaniska Förening. Speciellt Länsstyrel-
sen har vi ett gott samarbete med, de är kunniga, hjälpsamma och intresserade.

Floravård
Föreningen kan också agera om det kommer rapporter om t ex att en lokal med en 
hotad växt håller på att växa igen. Vi försöker då skapa en floravårdsgrupp som gör 
en insats med röjning, bränning eller annan lämplig åtgärd. Vi kontaktar alltid mar-
kägare, kommun eller länsstyrelse innan vi agerar.

Kontakta respektive kommunansvarig floraväktare om du vill rapportera eller hjäl-
pa till (se ovan eller på föreningens hemsida).
Nedan följer en kort sammanfattning av föreningens arbete med praktisk naturvård 
under 2021.
Cypresslummer  fem lokaler bränns regelbundet
Mellanlummer  tre lokaler bränns regelbundet
Glansbräken  försiktig röjning.
Källblekvide  försiktig röjning runt denna Hallands enda lokal  
 (har ändå minskat från fem ex. till två ex.)
Knippnejlika  en lokal har röjts försiktigt medan en annan lokal  
 bränns regelbundet
Praktnejlika  lokalen slås med trimmer och mossa krattas försiktigt bort
Mosippa  åtta lokaler bränns regelbundet. Ytterligare utsättning har gjorts  
 på tre lokaler 
Murgrönsmöja  har tagit sig bra efter förra årets dikesrensning och utsättning
Hårginst  bränning och slyryckning har skett på några lokaler

Bete på Vendelsö. Foto: Christer Andersson
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Nålginst  bränning på fyra lokaler
Tysk ginst  årlig bränning
Kustgentiana  lokalen inhägnad på grund av fårbete. Inhägnad medför tyvärr  
 högre växtlighet som kväver den.
Fältgentiana  lämplig regelbunden kreatursbetning efter blomning
Klockgentiana  även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning
Vityxne  de två lokalerna bränns och röjs regelbundet, en nygammal  
 lokal håller på att restaureras
Fläckmaskros, bredbladig fläckmaskros, svarttandad maskros och liten  
kärrmaskros lämplig regelbunden kreatursbetning
Skevmaskros  markstörning, genomgrävning och röjning av vresros.
Strimtåg  bäckarna rensas kontinuerligt
Martorn har svarat bra på förra årets utsättning
Backsippa Har gått tillbaka, i de flesta fallen p.g.a. utebliven betning.
 Några lokaler bränns regelbundet med gott resultat.
 Dessutom krattar vi vissa lokaler för att luckra upp växttäcket
Kattfot befinner sig ungefär i samma situation som backsippa

Reflektioner över annan praktisk naturvård
Vattendrag – skunkkalla, smal vattenpest och sjögull har börjat sprida sig, främst i de 
södra delarna Olika åtgärder har vidtagits för att förhindra spridning.
Kusten – helt nyligen har kotula börjat sprida sig på strandängarna, främst i Varbergs 
kommun. I viken nedanför Naturum vid Getterön finns det en stor förekomst. Sedan 
tidigare försöker vi hålla tillbaka vresros.
Strandvegetationen vid insjöar och åar – ett bekymmer, växer igen pga. ändrade betes-
förhållanden.
Ålstorps grustag – blomsterlupin håller på att växa över bl.a. huvudtåg och åkerfibbla. 
Vi har ryckt upp merparten men en fortsatt årlig insats är nödvändig. Vi samarbetar 
med ägaren, som skrapar kanterna på dammen för att gynna det stora beståndet av 
klotgräs.
Strandvegetationen på Påarps klapperstensfält – tillsammans med Halmstads Ornitolo-
giska Förening, Villaföreningen och markägaren har vi röjt under året, främst stånds, 
men även armeniskt björnbär m.fl. för att gynna mångfalden. Lokalen hyser bland 
annat åtta rödlistade kärlväxter.
Invasiva arter – tillsammans med de halländska kommunerna har vi, med hjälp av 
LONA-bidrag, startat ett projekt för att bekämpa arter som jätteloka, vresros, gul 
skunkkalla, sjögull, stånds, kotula, parkslide med flera. Se vidare slutversionen av 
strategin invasiva främmande växter på vår hemsida (www.hallandsbotan.org).



9

Demonstrationsodling av rödlistade växter
På Björkelund, mellan Halmstad och Simlångsdalen, finns sedan några år en träd-
gård som vill inspirera ”vanliga” trädgårdsägare att gynna den biologiska mångfalden. 
I mångfaldsträdgården finns inte bara växter som lockar fjärilar och andra polline-
rande insekter utan även bl.a. stekelhotell, faunadepåer och fågelholkar.

Trädgården har nu utökats med en avdelning där det visas ett urval av kärlväxter, 
som är rödlistade i Halland. Odlingarna startade under 2020 i mindre skala och pla-
neras att utvidgas efter hand. Några av de arter som finns i trädgården är backsippa, 
hjärtstilla, kalvnos, knippnejlika, martorn, mosippa, slåtterfibbla, stor sandlilja, stortim-
jan, trollsmultron och vattenstånds.

Plantorna har i de flesta fall drivits upp från frö och har huvudsakligen sitt ur-
sprung i Halland. I några fall har plantor hämtats från trädgårdar där de antingen 
frösåtts avsiktligt eller dykt upp som ”ogräs”.

HBF samarbetar med Björkelundsgruppen

Demonstrationsodling i vardande. 
Foto: Lars Stibe
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Årets floravårdspristagare
Hallands Botaniska Förenings Floravårdspris delas ut varje år till person(er) eller 
organisation(er) som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biolo-
giska mångfalden. Priset består av, förutom äran, ett diplom och en kontantsumma.
Styrelsen för föreningen har beslutat att 2022 års pris ska utdelas till Kjell Georgson, 
Halmstad. 

Kjell var med om att starta projekt Hallands Flora 1979 och deltog sedan i 
inventeringsarbetet och sammanställningen av materialet fram till utgivningen av 
Hallands Flora 1997. När den svenska floraväktarverksamheten tog sin början 1987 

blev Kjell ansvarig för Hallands län och han fortsatte 
arbetet till 2008. Efter pensionering 2002 började Kjell 
att inventera och samla mossor, maskrosor och hökfibb-
lor i landskapet. Arbetet pågår fortfarande och fynden 
rapporteras fortlöpande till Artportalen. De insamlade 
växterna är deponerade, eller kommer att deponeras, i 
offentliga herbarier. Utöver detta har Kjell i många år 
arbetat med praktisk floravård för bevarande av hotade 
arter/lokaler.

Prisutdelning kommer att ske i samband med mos-
sexkursionen på Näsbokrok lördag 17 september. Se 
närmare programmet på sid. 28.

Kjell Georgson  
Foto: Lars-Erik Magnusson

Kjell Georgson Foto: Börje Wernersson
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                Botanik i Väst
Facebookgruppen Botanik i Väst startade i februari 2015 som ett samarbets-
projekt mellan de botaniska föreningarna i Göteborg, Västergötland, Halland, 
Bohuslän och Dalsland. Målet med gruppen är att skapa ett forum för dialog och 
spridning av kunskap om vilda kärlväxter i vår region.
Botanik i Väst är idag väl fungerande, väletablerad och välkänd långt utanför vår 
region. I februari 2022 hade Botanik i Väst cirka 1950 medlemmar. Inläggen kan 
vara presentation av aktuella exkursioner, vackra naturbilder och bilder på roliga 
växtfynd. Många skickar växtbilder för hjälp med artbestämning. Flera professi-
onella botanister och erfarna amatörbotanister är aktiva i gruppen och svar på 
frågor och kommentarer brukar komma mycket snabbt. 
Är du redan med på Facebook kan du söka på Botanik i Väst och anmäla dig som 
medlem i gruppen. Är du inte med på Facebook måste du registrera dig. Instruk-
tioner hur man gör finns på Facebook.

Rapportera vårtecken och bidra till Hallands miljöövervakning!
När våren närmar sig är det många som håller utkik efter de första vårtecknen. 
Även i fortsättningen kan du bidra med värdefull information genom att rappor-
tera in (se nedan) både vår- och hösttecken från just dina hemtrakter.
Dina observationer av när björkens löv spricker ut och när vitsippan går i blom 
kan bidra till forskning och miljöövervakning av klimatförändringens biologiska 
effekter. Observationerna samlas in av Svenska fenologinätverket som är ett sam-
arbete mellan myndigheter, universitet och frivilliga där Sveriges lantbruksuniver-
sitet är huvudman. Rapportera dina observationer på www.naturenskalender.se.

                Vill du vara med och göra växtobservationer?
På www.naturenskalender.se kan du även läsa mer om naturens kalender och hur 
det går till att bli fenologiväktare.
Naturens kalender finns också som app till smartphone och du kan även följa 
naturens kalender på Facebook via facebook-gruppen ”Naturens kalender”. Där 
lägger man in egna bilder på vad som händer i naturen.

Vid frågor hör av dig till länsstyrelsens fenologikoordinator:  
moa.pettersson@lansstyrelsen.se
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Jättebalsamin
Dagens globala samhälle karaktäri-
seras av stor rörlighet mellan olika 
miljöer och länder, inte bara för 
människor utan även för alla andra 
arter som finns på jorden. Med främ-
mande arter menas arter, underarter 
av djur, växter, svampar, eller mikroor-
ganismer som under historisk tid inte 
har förekommit naturligt i Sverige, utan 
som genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till 
ett område utanför organismens naturliga utbredningsområde. De flesta främmande 
arter överlever dock inte i den svenska naturen men en del klarar av att etablera sig, 
fortplanta sig och sprida sig.

Stora problem kan uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar 
problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa 
och för samhället. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för 
”invasiva främmande arter”. Med början i 2017 års program beskriver Hallands Bo-
taniska Förening invasiva växter. I år är fokus jättebalsamin (Impatiens glandulifera). 
Den tillhör balsaminsläktet inom familjen balsaminväxter.

Till balsaminsläktet hör cirka 1000 arter, främst i Asien och Afrika. I Sverige finns 
endast en ursprunglig art, springkorn (I. noli-tangere). Jättebalsamin härstammar 
från västra Himalaya. I artens ursprungsområde används jättebalsamin både som föda 
(unga blad och skott samt frön) och som läkeväxt, då den anses vara slemlösande.

Jättebalsamin är en ettårig ört som kan bli stor, upp till 250 cm hög. Bladen är tan-
dade och de sitter motsatta eller i kransar om 3. Stjälken är ihålig och ofta rödaktig. 
De purpurröda till ljusrosa (sällan vita) blommorna är stora (25–40 mm långa) och 
sitter i klasar om 5–12 stycken. Blomman hänger på undersidan av tunna blomstjäl-
kar. Jättebalsamin blommar i juli–september. 

Jättebalsamin infördes till Storbritannien under 1830-talet. Den blev fort popu-
lär på grund av sin storlek och sina blommor. Den marknadsfördes som ett billigt 
alternativ till orkidéer. Det dröjde dock mer än cirka 10 år innan den hade spritt sig 
utanför trädgårdar och parker. Eftersom jättebalsamin har en hög nektarproduktion 
har den haft ett kommersiellt värde som foderväxt för bin.

Den första svenska noteringen av förvildad jättebalsamin gjordes 1918 i Ängel-
holm. Det finns dock flera herbarieark, som är äldre men de kommer sannolikt från 
odling. Idag är den relativt vanlig i stora delar av södra Sverige samt längs Norr-
landskusten upp till Övertorneå. I Halland finns den noterad i alla sex kommunerna.

Arten bildar mycket frön, upp till 2500 frön per planta finns uppmätt. Fröna sprids 
genom att frökapslarna spricker upp och slungar iväg fröna, upp till fem meter. För 
spridning över längre avstånd är jättebalsamin beroende av rinnande vatten.

Vackra blommor. Foto: Lars Andersson
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Problemet med jättebalsamin är att den kan bilda utbredda och täta bestånd på 
fuktig, näringsrik mark längs vattendrag, sjöar, dammar och i diken samt på rude-
ratmarker kring bebyggelse. Dessutom har det visat sig att jättebalsamin utsöndrar 
ämnen, framför allt från unga plantor, som förhindrar frön från andra växter att gro. 
Eftersom den är ettårig har den ett begränsat rotsystem vilket gör att stränderna blir 
lätteroderade när plantan vissnar ner. Ett annat problem är den rikliga nektartill-
gången som kan göra att pollinerande insekter försummar andra växter, som inte ger 
så mycket nektar.

Jättebalsamin bekämpas med fördel med mekaniska metoder. Arten har ytliga rot-
system och är enkel att bekämpa med rotdragning eller slåtter. Oavsett vilken metod 
som används, måste man alltid se till att förstöra eller ta bort eventuella blomställ-
ningar. Det är därför också en fördel att bekämpa tidigt på säsongen. Om det finns 
utvecklade frökapslar bör åtgärder vidtas för att se till att frön inte sprids när man 
hanterar arten. Lämna inte växtavfall med frukter på marken då frön kan eftermogna 
och göra arbetet ogjort. Vid riktigt stora och täta bestånd kan bete vara ett alternativ.

Jättebalsamin finns med på EU:s lista med invasiva arter, det innebär att det från 
och med 2 augusti 2017 är förbjudet att odla, byta och transportera jättebalsamin 
(EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter (IAS)). 

Tänk på att det kan krävas tillstånd från markägaren för att bekämpa arten.

Jättebalsamin breder ut sig. Foto: Lars Andersson
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Intressanta fynd under 2021
Under denna rubrik presenterar Hallands Botaniska Förening fynd av arter som 
är nya för Halland, återfynd av arter efter flera års frånvaro, fynd av arter som har 
spridit sig utanför kända lokaler med mera.

Hedjohannesört (Hypericum pulchrum)
Den 2 juli i år gick jag uppför en väg som går från gården Furåsen till Iglasjön i 
Ölmevalla. Den går genom halvöppen mark med omväxlande berg, våtmarker och 
mindre trädbestånd, mest av tall. Den sista biten upp mot Iglasjön går genom en tall-
skog. När jag närmade mig den såg jag att det växte johannesört vid sidan av vägen 
strax utanför skogs¬brynet. Först tänkte jag att det var äkta johannesört som var lite 
spinkig, vilket den kan bli på mager mark. När jag kom nära såg jag att det var något 
annat. Nu var det dags att ta fram lupp och Krok & Almquist. När jag fann att jag 
troligen hade hittat hedjohannesört, tog jag några bilder i avsikt att visa någon mera 
kunnig för att få det bekräftat. Hemkommen läste jag på lite i andra floror och på nä-
tet, och då försvann all tvekan. Det var hedjohannesört jag hade hittat åtta plantor av.

I Hallands flora finns en uppgift om hedjohannesört norr om Ölmevallasjön. Den 
är också rapporterad där i Artportalen 2004 men ej återfunnen 2008. Jag har letat 
där i fjol och i år utan att hitta någon. Där är ganska igenväxt numera, så den kan 
vara bortskuggad. Den lokalen ligger 1,5 km NV om den nya lokalen.

Vägen jag gick finns som en stig på den ekonomiska kartan från 1920-talet. När 
jag 2005 första gången besökte området hade den blivit ett fyrhjulingsspår, och det 

Hedjohannesört.  
Foto: Harald Nordius
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var den fortfarande 2011, men 2013 hade den blivit en anlagd väg. Med vägmateri-
alet har det följt växter som tidigare inte fanns där, t.ex. femfingerört, kråkvicker, 
käringtand, äkta johannesört, fingerborgsblomma, liten blåklocka och blåmunkar.  
År 2013 hittade jag en småsporre också, men den har jag inte funnit igen.

Området är en del av ett stort utmarksområde i östra Ölmevalla som sträcker sig 
in i grannsocknarna Fjärås, Gällinge och Landa. På 1920-talskartan ser man att någ-
ra skiften är skogsplanterade, men det mesta är öppet. I de lägre delarna finns några 
hus med omgivande små åkrar. Numera skär motorvägen igenom området och mera 
skog har planterats, men mycket växer igen av sig själv. Det finns mycket sankmarker 
och kalt berg eller med tunt jordtäcke, där igenväxningen går långsamt så att det 
fortfarande är ganska öppet. Numera är området också påverkat av vindkraftverk 
med tillhörande bastanta vägar, vilket förstås också har fört in många växter. T.ex. så 
fann jag en rosenkronill vid det innersta kraftverket.

Man kan undra hur länge hedjohannesörten har funnits där och hur den har kom-
mit dit. Platsen är lättillgänglig och vägen är en bra väg att gå in t.ex. till Ramnaflåg, 
så den borde ha hittats om den hade funnits där vid inventeringen för Hallands flora. 
Tänkbart är förstås att den har kommit med vägmaterialet, men eftersom den enda 
tidigare kända nutida förekomsten i Halland är den norr om Ölmevallasjön, är det 
också ett litet mysterium.
Rapportör: Harald Nordius

Curryeternell (Helichrysum italicum)
Ett lite udda fynd gjordes av HG Karlsson 
i juli 2021 i Påarps klapperstensfält sö-
der om Halmstad. Efter en del inledande 
tveksamheter konstaterades att rörde sig 
om curryeternell, alltså en nära släkting 
till hedblomster. Det är en trädgårdsväxt 
som odlas främst som prydnadsväxt men 
som också har använts som kryddväxt och 
inom örtmedicinen. Hur den har kommit 
till platsen är oklart. Den växer i kanten av 
klapperstenen och är omgiven av enbus-
kar. Närmaste bebyggelse ligger knappt 
100 meter från lokalen. Fyndet var då det 
gjordes det blott andra i landet. Den har 
tidigare noterats 2018 och 2019 på en lokal i 
Lund där den angetts som kvarstående från 
odling. I augusti 2021 gjordes också ett nytt 
fynd i Malmö. Curryeternell har sin naturli-
ga utbredning i Medelhavsområdet där den 
växer på torr och stenig eller sandig mark.
Rapportör: Lars Stibe Curryeternell. Foto: Lars Stibe
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Vit jordrök (Fumaria capreolata)
Under en tur i början av oktober 2021 för att 
studera ruderatväxter fann Björn Larsson, Kirsten 
Malmström, Per Wahlén och undertecknad rappor-
tör ett fint bestånd av vit jordrök. Fyndet gjordes vid 
Veinge grustäkt i Laholm, öster om motorbanan. 
Enligt Artportalen har den i modern tid bara fun-
nits på en lokal i Lund. Där har den noterats som 
ogräs i Botaniska trädgården mellan 1987 och 2018. 
Det finns också ett gammalt fynd från 1924 (Åby, 
Östergötland) med belägg i Norrköpings herbarium.
Rapportör: Lars Stibe

Taggkörvel (Anthriscus caucalis)
Det fina fyndet upptäcktes i Falkenberg av Per Ranebo. Senaste rapporten från Hal-
land är från 1904, Falkenbergs hamn. Alltså 117 år sedan!

Taggkörvel är en flockblommig växt som är sällsynt i Sverige. Den liknar hundkäx 
men har mycket små vita blommor. Frukten är avlångt äggrund med små taggar. 
Taggkörvel växer på torr, kväverik och kustnära sand- eller grusmark, som tex 
strandvallar, trädor, vägkanter och ruderatmark. Den är kalkgynnad och förekommer 
på Öland och Gotland och fläckvis utmed kusterna i södra Sverige. Taggkörvel är 
rödlistad (VU) i Sverige. Rapportör: Börje Wernersson

Vit jordrök. Foto: Lars Stibe

Taggkörvel. Foto: Börje Wernersson
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Årets växt - Grönpyrola
Svenska Botaniska Föreningen utser varje år en eller flera växtarter som Årets Växt 
med syftet att öka kunskapen om dessas nutida utbredning i Sverige. Ett upp-
rop görs med uppmaning om inrapportering av fynd av dessa växter. Hallands 
Botaniska Förening deltar i detta återkommande projektet. Årets växt 2022 är 
grönpyrola.

Grönpyrola (Pyrola chlorantha) är en flerårig ört med bladlös stängel och en basal 
bladrosett. Bladen är läderartade och har en ganska liten rund, mörkgrön bladskiva 
och ett långt rödaktigt bladskaft. Grönpyrola blommar i juni-juli med grönaktiga 
blommor som sitter i en gles, vanligen fåblommig klase. Blommorna är öppna med 
breda foderflikar och grönaktiga kronblad, samt ett böjt grönaktigt eller rödaktigt 
stift.

Grönpyrolans grönaktiga blommor, mörkgröna  
läderartade blad och rödaktiga bladskaft gör  
den mycket karaktäristisk. Den närstående  
arten vitpyrola (P. rotundifolia) har också  
böjt stift, men skiljs genom rent vita blommor 
och helt gröna blad. Grönpyrola växer i  
ganska torra, äldre och steniga barrskogar,  
gärna på näringsrikare mark. Den växer  
även i sluttningar, rasbranter, på åsar och  
moar samt utmed skogsbilvägar. Arten  
beskrevs första gången i Sverige av Swartz  
år 1810, men finns omnämnd från Uppland  
redan av Celsius år 1732 (Nyman 1868).  
Artnamnet chlorantha betyder grönblommig  
och kommer av grekiskans chloros (grön)  
och anthos (blomma).

Grönpyrola är ganska vanlig i hela landet  
utom längst i norr och i sydvästra  
Götaland och är mycket ovanlig i  
Halland. Endast ett 20-tal  
lokaler är kända i vårt landskap,  
från Falkenberg och söderut. 

Grönpyrola. 
Illustration: Margit Andersson
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Föredrag och guidade  
vandringar 2022

Alla är välkomna att delta i våra sammankomster och utflykter, såväl medlemmar i 
föreningen som de som inte är medlemmar. Inga förkunskaper behövs och heller 
ingen föranmälan om det inte anges i programmet. Välj kläder efter väder och ter-
räng. Om det behövs stövlar brukar det anges i programmet. Vi brukar stanna för 
en fikapaus i samband med vandringen. En kontaktperson som svarar på eventu-
ella frågor finns för varje programpunkt.

Samåkning rekommenderas av miljöskäl och på grund av svårigheter att parkera i 
terrängen. Föreningen rekommenderar att passagerare betalar 8 kronor per mil till 
bilägaren.

Alla arrangemang sker i samarbete med Studiefrämjandet.
Flera programpunkter är samordnade med Naturskyddsföreningens kretsar i 

Halland, Botaniska Föreningen i Göteborg, Hallands kommuner och Länsstyrelsen i 
Hallands län.

Vi hoppas att vi kan genomföra våra programpunkter då restriktionerna till följd 
av Covid -19 togs bort i början av februari. Ta dock för vana att kontrollera vår hem-
sida, www.hallandsbotan.org, inför varje aktivitet som du tänker delta i. 

Vid respektive programpunkt finns koordinater för samlingsplatsen angivna. WGS 
betyder WGS84 decimal (lat, lon), RT90 betyder RT90 (nord, öst).

Digital nybörjarkurs i botanik måndag 14 mars
Sista dagen för anmälan till Svenska Botaniska Föreningens nybörjarkurs i botanik, 
se mer på Svenska Botaniska Föreningens hemsida (https://svenskbotanik.se)

Årsmöte onsdag 30 mars
Välkommen till föreningens årsmöte. Det inleds med sedvanliga årsmötesförhand-
lingar.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer styrelsen att presentera årets program och 
diskutera kring nya idéer. Vi ser speciellt fram emot att presentera vår nya, digitala 
utflyktsguide för Halland.
Plats och tid: IOGT-lokalen, Stora salen, Torggatan 5 i Falkenberg kl. 18.30.
Kontaktperson: Börje Wernersson, 073-725 56 78 (borje.wernersson@gmail.com)
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås. 
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Floraväktarappen torsdag 31 mars (OBS! Sista anmälningsdag)
Vi gör en liten vandring på någon känd floraväktarlokal och 
använder floraväktarappen för att hitta och rapportera direkt 
in i Artportalen. För att delta måste du först ladda in appen i 
mobilen. För Android Google Play och för Iphone App Store. 
För att den ska fungera, måste du ha floraväktarbehörighet. Vi 
hjälper gärna till med detta.  
Plats och tid:  En gång i Halmstadstrakten och en gång i  
 Varbergstrakten. Någon gång på våren.   
 Efter intresseanmälan (senast 31 mars)  
 meddelar vi plats och tid några dagar 
 innan.
Kontakt:  Arne Lysell, 070-552 49 15,  
 arne.lysell@telia.com eller  
 Lars-Erik Magnusson, 070-540 73 53,  
 lars.erik.magnusson@gmail.com

Myror på Björkelund söndag 8 maj
Moa Pettersson berättar om myrornas betydelse i landskapet. Därefter letar vi myror 
på Björkelund och funderar på vad arterna som vi hittar har för betydelse för mång-
falden på Björkelund. Ta med fika.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 14.00.
 Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen.  
 Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Koordinater: WGS 56,7053, 13,0937; RT90 6289760, 1333940
Kontaktperson  
och guide:  Moa Pettersson, 070-923 66 76
Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening

Vildbin i Halland lördag 21 maj
Krister Larsson har inventerat vilda bin på många ställen i Halland och Skåne och 
inleder dagen med att berätta om hur de vilda bina lever och mår. Sedan fikar vi i 
trädgården och ger oss ut i markerna och letar efter bin. 
Plats och tid: Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 10.00.
 Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen.  
 Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Koordinater: WGS 56,7053, 13,0937; RT90 6289760, 1333940
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06
Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening
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Humlesafari på Björkelund lördag 11 juni
I juni är det honorna, drottningarna och arbetare, som flyger. Frida Netterbladt  
guidar och lär ut hur man artbestämmer dem.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 10.00.
 Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångs- 
 dalen. Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Koordinater: WGS 56,7053, 13,0937; RT90 6289760, 1333940
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06
Samarrangemang med Halmstads Naturskyddsförening

Nästa station Veinge söndag 12 juni
Vandring från stationen till Vessinge sandhedars na-
turreservat. Krister Larsson visar oss sandmarkernas 
växter och insekter på stationsområdet. Därefter gör 
vi först ett besök i Vessinge sandhedars naturreservat 
och avslutar därefter med att ta oss till Elestorps- 
täkten, för att studera det nya naturreservatet som 
skapats för att binda ihop de sandiga markerna.
Plats och tid: Samling Veinge station kl. 11.00
Koordinater:  WGS 56,5528, 13,0767;  
  RT90 6272817, 1332222
Kontaktperson:  Margareta Lindgren,  
 0430-630 44, 073-087 48 90
Samarrangemang med Södra Hallands Naturskydds-
förening, Länsstyrelsen och Laholms kommun

Månlåsbräken. 
Foto: Christer Anderssson

Foto: Lars Andersson
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Svinamadsbäcken, ett  
nybildat naturreservat  
onsdag 15 juni
Svinamadsbäcken är ett 
värdefullt våtmarksområde i 
närheten av Osbecks boksko-
gar, Hallandsås. Vi hoppas att 
området vid bäckens strand 
ska stå i full blom, så att vi får 
njuta av bl.a. kärrspira, loppstarr, 
småvänderot, svinrot och orkidé-
erna majnycklar och ängsnycklar. 
Stövlar rekommenderas och ta 
även med fika. Tommy West-
dahl guidar bland växterna.
Plats och tid:  
Samling vid Lugnarohögen i 
Hasslöv, Laholm kl. 18.00
Koordinater:  
WGS 56,4118, 13,0099;  
RT90 6257294, 1327475
Kontaktperson:  
Lena Angviken, 076-671 21 42
Samarrangemang med Södra 
Hallands Naturskyddsförening

En barnvandring om invasiva arter söndag 19 juni
För att inspirera barnen och visa dem glädjen och värdet med vår fantastiska natur 
går vi på en liten upptäcktsfärd i Vapnö grustag och ser vad vi hittar. Maria Ivarsdot-
ter från Hallands Botaniska Förening visar oss växter och pratar om arter som kallas 
invasiva. Vilka är de? Vi gör en gemensam insats och plockar bort invasiva växter 
för att gynna den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen i Hallands län deltar och 
berättar om sitt arbete med invasiva främmande arter. Vi bjuder på grillad korv. Även 
vuxna är hjärtligt välkomna!
Plats och tid: Samling på parkeringen vid Vapnö grustag kl. 14.00.
 Infart från Flottiljvägen, Halmstad vid skylt ”Friluftsområde”.
Koordinater: WGS84 56,6914, 12,8325; RT90 6288869, 1317877
Kontaktperson: Maria Ivarsdotter, 070-475 59 58
Samarrangemang med Halmstads kommun, Länsstyrelsen i Hallands län och  
Halmstads naturskyddsförening.

Ängsnycklar. 
Foto: Christer Anderssson
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De vilda Blommornas Dag söndag 19 juni
De vilda blommornas dag är ett gemensamt årligt  
arrangemang som anordnas av Botaniska föreningar  
i Norden. I år är det sjuttonde gången som  
vandringarna genomförs. 

Laholm
Såghuslund – samling kl. 10.00 vid återvändsgatan. Vi  
bekantar oss med ängsfloran vid vägarna och besöker  
sedan Laganstranden nedanför. Där pågår försök med  
att bekämpa sjögull och smal vattenpest. Ta med fika.
Kontakt: Margareta Lindgren 0430-630 44, 073-087 48 90  
eller Kaj Davidsson 073-420 97 43

Halmstad
Eldsberga – samling på parkeringen vid idrottshallen kl. 14.00.  
Vi kikar först på floran vid idrottshallen innan vi tar en kortare  
promenad över järnvägsbron, förbi kyrkan och åsen tillbaka.  
Rundan är ca 1,5 km. Vi fikar när vi är tillbaka vid idrottshallen.
Guidar gör Lars-Erik Magnusson, 070-540 73 53 och  
Anita Nilsson, 070-864 91 08

Hylte
Hyltebruk - samling vid parkeringen vid Villa Hult, Nittebo  
kl. 13.00. Vi vandrar på gammal kulturmark med inslag av ek  
och bok. Sträckan är ca 1,5 km. Glöm inte ta med fika.
Kontakt: Joel Jansson, 070-4912342 och Margit Andersson,  
076-8513408  

Illustration: Margit Andersson



Varberg
Järnmölle – samling kl. 10.00 på parkeringen, (WGS84 57,0308, 12,4280; RT90 
6327788, 1294977). Vägbeskrivning: kör från Tvååkers-rondellen österut (mot Sib-
barp). Ca. 3 km från rondellen tag av mot Apelhult och kör ca 1 km på grusväg där 
särskild parkering vid naturbetesområdet finns med informationstavla. I Järnmölle 
finns fem intilliggande åsar (ändmoräner från istiden). Stenmängden och kullarna 
gjorde området oanvändbart för odling, men blev lämpligt som ogödslad betesmark. 
Denna mark har betats under långa tider och har därför mycket lång kontinuitet. 
Här används ingen konstgödning utan kreaturens spillning är enda gödningen.  
Ur botanisk synvinkel är Järnmölle är en av Varbergstraktens intressantaste inlands- 
lokaler (tex kattfot, slåttergubbe, spåtistel).
Kontakt: Börje Wernersson, 073-725 56 78 eller borje.wernersson@gmail.com

Sommarexkursion i Sandsjöbacka naturreservat tisdag 28 juni
Vi vandrar till kullarna nedanför drumlinen i Sandsjöbacka just väster om motorvä-
gen, i höjd med Shellmacken där, för att se på den en riklig förekomst av slåttergubbe. 
Från kullarna går vi ner i kärrområdet mellan kullarna och drumlinen för att se på 
Jungfru Marie nycklar, darrgräs och den ovanliga ormbunken granbräken. Vid ett 
källflöde en bit upp på drumlinen tittar vi på gräsull, tätört och rundsileshår bla. Efter 
fika går vi till ett område öster om och vid Sandsjön där vi ser på en av få förekom-
ster av näbbstarr på västkusten, brunstarr, kärrspira, ängsstarr, dybläddra mm. Stövlar 
rekommenderas. 
Plats och tid:  
Vi samlas på reservatsparkeringen 
vid Långåsvägens slut kl. 18.00.
Vägbeskrivning:  
På vägen mellan Lindome och  
Snipen (Spårhagavägen) tar du av  
mot Långås och kör Långåsvägen 
tills vägen slutar vid reservatsparke-
ringen.
Koordinater:  
WGS 57,5511, 12,0419;  
RT90 6386910, 1274756
Kontaktperson:  
Börje Wernersson, 073-725 56 78 
eller borje.wernersson@gmail.com
Anmälan:  
Börje Wernersson, senast 25 juni.
Samarrangemang med Botaniska 
Föreningen i Göteborg

Näbbstarr. 
Foto: Börje Wernersson
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Botanikdagarna på Öland onsdag 29 juni – söndag 3 juli
Läs mer på Svenska Botaniska Föreningens hemsida, svenskbotanik.se

Exkursion till Getterön i Varberg, söndag 31 juli
Vid senaste revideringen av svenska rödlistan (2020) tillkom ca 25 nya kärlväxtarter 
som finns i Halland. Vi tänkte bekanta oss med några av dessa arter på en exkursion 
på Getterön i Varberg.
Plats och tid: Vi samlas på parkeringen till  
 vandrarhemmet längst ut på  
 Getterön kl. 10.00.
Koordinater: WGS84: 57,1193/12,2002;  
 RT90: 6338346/1281676;
Exkursionsledare: Börje Wernersson, 073-725 56 78.   
 Ingen föranmälan behövs.
Exkursionen tar uppskattningsvis 3 timmar. Tag med 
fika. Välj skor och klädsel efter väderlek.
Vi börjar med att besöka ”Gubbanäsan” (Västra 
Getteröns NR) för att se på havsstrandsväxter och 
besöker sedan några av Getteröns vikar. Vi avslutar vid 
Naturum. Vi hoppas kunna visa följande växter på nya 
rödlistan och som alla är rapporterade från Getterön:
Axveronika (NT), Glasört (NT), Gråsvingel (NT), 
Klofibbla (NT), Saltört (NT), Slätbjörnbär (NT), 
Strandnarv (NT), Ålgräs (VU).

Floraväktarexkursion,  
Södra Näs med Rödskär, Varberg, lördag 6 augusti

Vi börjar med en enkel välkomstfika, där-
efter går vi ut och floraväktar, ev. i ett par 
grupper. Beräknad tid 3–4 timmar. Efter 
detta åker vi till en restaurang, där vi äter 
lunch. Vi redovisar dagens resultat och 
avslutar vi med några programpunkter:

Hur man använder Artportalen. Hur 
man rapporterar i Artportalen bland 
annat med floraväktarappen.

Denna exkursion riktar sig främst till 
aktiva floraväktare och de som är nyfikna 
på vad floraväkteri innebär. Alla intres-
serade är välkomna, inga förkunskaper 
krävs. Föranmälan till exkursionen senast 
måndag 1 augusti.

Föreningen bjuder på fika och lunch. 

Axveronika. 
Foto: Lars Anderssson

Marrisp. 
Foto: Christer Anderssson
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Plats och tid: Kommunala parkeringen vid  
  Sylaviksvägen, Södra Näs, kl. 09.00                              
Koordinater:  RT90 6332331-1284714,  
  WGS 57,0669-12,2554
Vägbeskrivning: Du som kommer söderifrån. Ta av från E6 (53) mot Varberg S,  
 följ kustvägen (gamla E6). Vid Jonstakarondellen, ta av mot ”Södra  
 Näs”. Efter två km kommer du till Sylaviksvägen, där svänger du  
 vänster och efter 200 m är parkeringen på vänster sida. 
 Du som kommer norrifrån. Ta av från E6 (54) mot Varberg C.  
 Efter 1,5 km, sväng vänster mot Apelviken. Efter 5 km, ta av vid  
 Jonstakarondellen mot ”Södra Näs”.
Kontakt: Lars-Erik Magnusson, tfn 070-540 73 53,  
 E-post lars.erik.magnusson@gmail.com eller  
 Arne Lysell, tfn 070-552 49 15, E-post arne.lysell@telia.com  
Följande arter är rapporterade från området:
Klockgentiana (EN), knutört (VU), krypfloka (VU), marrisp (VU), sandmålla (VU), smal 
käringtand (VU), backtimjan (NT), borsttåg (NT), dvärglin (NT), glasört (NT), granspi-
ra (NT), rödlånke (NT), saltört (NT). Flera av arterna växer på mer än en lokal.

Exkursion till Årnäsuddens naturreservat,  
Åskloster söndag 7 augusti
Området är en rest av det gamla, kustnära hedlandska-
pet som även innehåller en betad (får, kor) strandäng. 
Vi kommer att se ett flertal rödlistade arter på reservatet 
som borstsäv, etternässla, klockgentiana, dvärglin, knutört, 
klotgräs, granspira och krypfloka. Vi ser även hedfryle.
Vandringen tar ca 2–3 timmar. Området är mestadels 
lättgånget men är något ”knöligt” på sina ställen. Stövlar 
rekommenderas. Ta med fika.

Om tid tillåter ser vi dessutom västkustros på halvön, 
vattenstånds och vildris vid Viskans utlopp i Åskloster.
Plats och tid: Samling på parkeringsplatsen vid  
 Årnäsuddens NR, Sandviksvägen 1  
 kl. 10.00.
Koordinater: WGS 57,1958, 12,1630;  
 RT90 6346970, 1279880
Vägbeskrivning: Följ kustvägen mellan Varberg och Kungsbacka (gamla E6). Ta av  
 mot ”Årnäshalvön” mellan Åskloster och Tångaberg. Följ därefter  
 skyltar mot Årnäsudden och naturreservatet.
 Lämplig avfart från E6: Norrifrån avfart 56, söderifrån avfart 55.
Kontaktperson:  Börje Wernersson, 073-725 56 78, borje.wernersson@gmail.com
Anmälan: Börje Wernersson, senast 5 augusti. Ange om du kör bil eller ej och  
 varifrån du kommer för planering av möjlig samåkning.

Borstsäv. 
Foto: Christer Anderssson
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Banvallens mångfald – en cykeltur från Snöstorp till Björkelund 
tisdag 9 augusti
Följ med på en guidad cykeltur och upptäck Banvallsledens vackra blommor och 
myllrande insektsliv. Turen är 12 km lång med några kortare stopp. Vid Björkelund 
njuter vi av vår medhavda fika och Ebba Werner och Nils Olof Pettersson berättar 
om platsen och om ängsprojektet längs Banvallsleden.
Plats och tid: Samling vid Snöstorps kyrka kl. 17.00
Koordinater: WGS 56,5701, 12,9127; RT90 6286288, 1322689
Kontaktperson: Claes Roland Tagesson, 073-438 31 73
Samarrangemang med Cykelfrämjandet Halmstad/Laholm, Hallands Botaniska 
Förening, Halmstads Naturskyddsförening och Halmstads kommun

Slåtter på Björkelund lördag 27 augusti
Välkommen till en inspi-
rerande och viktig aktivi-
tet – den årliga slåttern på 
Naturskyddsföreningens 
äng vid Björkelund. Det 
finns räfsor och slipade 
liar att låna, men tag 
gärna med egna redskap. 
Kanske vill du ha hjälp 
med att slipa ditt lieblad? 
Här kan du få hjälp med 
slipning och liehantering 
av våra instruktörer. Ta 
med hela familjen och 

Illustration: Willy Lindström

Foto: Lars Anderssson
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njut av musik och trevlig slåttersamvaro. Du kan också passa på att gå vandringsle-
den längs Fylleån.
Hallands Naturskyddsförening bjuder på enkel förtäring.
Plats och tid: Samling på gårdsplanen vid Björkelund kl. 10.00.
 Skyltad infart från bilvägen mellan Marbäck och Simlångsdalen.  
 Nås också via cykelbanan Halmstad-Simlångsdalen.
Koordinater: WGS 56,7053, 13,0937; RT90 6289760, 1333940
Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06.
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening och Länsstyrelsen i  
Hallands län

Svampens dag på Björkelund  
söndag 4 september
Från kl. 11.00 finns svamputställ-
ningen färdig där vi visar de van-
ligaste svamparna. Du får gärna ta 
med egna fynd av svampar. Aktivi-
teten slutar ca kl. 15.00. Ta med fika 
för att njuta av i de fina omgivning-
arna. Guidar gör svampkonsulent 
Kill Persson 0703-21 62 22.
Plats och tid:     
Samling på gårdsplanen vid  
Björkelund kl. 11.00
Skyltad infart från bilvägen mellan 
Marbäck och Simlångsdalen.  
Nås också via cykelbanan Halm-
stad-Simlångsdalen.
Koordinater:  
WGS 56,7053, 13,0937; RT90 
6289760, 1333940
Kontaktperson:  
Kill Persson, 070-321 62 22.
Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening  
och Länsstyrelsen i Hallands län

Svampens dag på Getterön söndag 4 september
Nu är det full fart i skogen. Kom till naturum Getterön och besök höstens tradi-
tionella svamputställning. Tag gärna med svamp! Svampkännare Sven Dahlbom 
berättar och hjälper till med artbestämning. Ingen föranmälan. Fri entré.
Plats och tid: Naturrum Getterön kl. 14.00 – 16.00
Koordinater: WGS84 57,1246, 12,2522; RT90 6338762, 1284851
Kontaktperson: Sven Dahlbom, 076-784 14 69.
Samarrangemang med Länsstyrelsen i Hallands län

Foto: Lars Anderssson
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Mossor på Näsbokrok lördag 17 september
I samband med att årets Floravårdspris ska överräckas till Kjell Georgson (se sidan 
10), kommer vi att ta en kortare promenad för att studera mossfloran. Naturen 
på Näsbokrok karaktäriseras av klippor och klappersten med insprängda kärr och 
småvatten och är kanske mest känd för den rika vårblomningen på strandängarna. 
Terrängen är lättgången men ofta blöt så stövlar rekommenderas. Ta med fika.
Plats och tid: Samling på reservatsparkeringen kl. 10.00
Koordinater: WGS 57,3443, 12,0714, RT90 6363800, 1275260
Kontaktperson  
och guide: Jan Kuylenstierna, 073-063 00 49

Svampexkursion Sandbolet söndag 18 september
Välkommen på en svamputflykt där 
vi avslutar med att åka till Sandbolet 
i Asige för eventuell utställning och 
bestämning av lite ”svårare” svampar. 
Guide på plats är Roland Alexanders-
son.
Plats och tid: Samling parkeringen  
 vid Ica Kvantum,  
 Sandgatan kl. 13.00
Kontaktperson: Bengt Hackberg,  
 070-212 11 97
Samarrangemang med Falkenbergs 
Naturskyddsförening

Foto: Lars Anderssson

Foto: Lars Anderssson
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Kom och njut av Hallands  
botaniska rikedomar
Både Linné och Selma Lagerlöf glömde Halland, men det tycker vi är orättvist. 
Trots en relativt fattig berggrund kan Halland uppvisa en rik provkarta på naturtyper 
från hav till skogsland och myr.

I detta program vill vi ge dig tips på botaniska besöksmål i landskapet Halland och 
Hallands län. Mycket mer information kan du få i Hallands Flora, som kom ut 1997. 
Hallands Flora finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida, www.
hallandsbotan.org.

En ny botanisk utflyktsguide för Halland!
Hallands Botaniska Förening publicerar våren 2022 en ny utflyktsguide om bota-
niskt intressanta lokaler i Halland. Guiden innehåller cirka 60 besöksvärda lokaler 
från samtliga kommuner i Halland. Den vänder sig i första hand till den botanikin-
tresserade allmänheten, men även till mer erfarna botanister i och utanför Halland. 
Guiden publiceras på föreningens hemsida (www.hallandsbotan.org) och kan enkelt 
och kostnadsfritt laddas ned till din smartphone, läsplatta eller dator.

Varje lokal beskrivs på två uppslag och innehåller enkel text om lokalerna och väx-
terna där. Varje lokal har en karta med markerade delområden av intresse som berörs 
i texten och innehåller även växt- och miljöbilder. Koordinater till lämpliga parkering 
anges liksom information om toaletter och närliggande kollektivtrafik. Dessutom 
rekommenderas lämplig tid för besök under växtsäsongen. De mest intressanta väx-
terna redovisas kortfattat i texten och mer utförligt i artlistor i anslutning till kartan.

Det är vår förhoppning att utflyktsguiden skall skapa intresse och uppmuntra till 
besök i den varierande naturen i Halland, både havsnära och i inlandet.

Hördalen - ett av utflyktsmålen.  
Foto: Jan Kuylenstierna
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Landskapet Halland och Hallands län
Halland blev svenskt under trettio år, genom uppgörelsen vid freden i Brömse-
bro (1645) och permanent svenskt genom freden i Roskilde (1658). Hallands 
län bildades definitivt 1719. Fram till 1970 var landskapets och länets gränser 
identiska. Från 1971 överfördes Lindome församling till dåvarande Göteborgs 
och Bohus län (nu Västra Götalands län) och Östra Karups församling till 
dåvarande Kristianstads län (nu Skåne län). Samtidigt överfördes församlingarna 
Grimmared, Gunnarsjö, Karl Gustav, Kungsäter och Älvsered från dåvarande 
Älvsborgs län till Hallands län. 1974 växte Hallands län ytterligare när försam-
lingarna Femsjö, Färgaryd, Jälluntofta, Långaryd och Södra Unnaryd överfördes 
från Jönköpings län. 

När vi (Hallands Botaniska Förening) talar om Växtriket Halland menar vi 
Bruttohalland, dvs nuvarande Hallands län samt förlusterna till Västra Göta-
lands län och Skåne län. 

Hårginst – Hallands 
landskapsblomm.
Foto: Christer Anderssson
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Laholm
1. Vessinge sandhedar, Veinge
2. Grustag, Ålstorp



Laholm

Ålstorp. 
Foto: Lars-Erik Magnusson

1.Vessinge sandhedar, Veinge
Naturreservatet är en värdefull sand-
mark och en hot spot för biologisk 
mångfald med över 100 rödlistade 
arter om de närmaste omgivningarna 
tas med, de flesta insekter. Blomster-
prakten är stor under sommaren och 
här finns en mosaik av blommande 
ängar och hedar med hårginst. Detta 
är Hallands i särklass främsta område 
när det gäller insekter som lever på 

2. Grustag, Ålstorp
Ett vackert grustag med massförekomst av klotgräs – ca 600 m2. 
Andra rödlistade arter är bland annat huvudtåg och åker-
fibbla. En koloni backsvalor häckar också här.

Kör väg 24 från Laholm mot Våxtorp, efter 7,5 km vik av vänster vid skylt Hishult, 
följ vägen 1600 m, tag vänster in på en grusväg och efter 400 m till höger,  
parkera strax innan vägbommen och promenera sista biten in till grustaget. 
N6261931 – O1336302

Klotgräs. Illustration: Lennart Dahlström

pollen och nektar och antalet rödlistade vildbin och fjärilar är stort. Bland bina finns 
exklusiva arter som monkesolbi, klocksolbi, pärlbi, guldsandbi och väddgökbi.  
 På ginsthedarna kan man hitta åtta av de totalt elva hotade fjärilar som är helt 
knutna till hårginsten. Rödlistade kärlväxter: Hedblomster, månlåsbräken,  
slåttergubbe, åkerkulla, rödlånke, hårginst, backtimjan  
och nålginst. Bland övriga växter kan nämnas kattfot och grönvit 
nattviol samt dessutom violett fingersvamp.
Parkering vid Veinge IP, koordinat WGS84 decimal (lat, lon) 56,549649,  
13,084052; RT90 (nord, öst) 6272451, 1332659. 

Violett fingersvamp Foto: Krister Larsson
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Klotgräs. Illustration: Lennart Dahlström

Halmstad
3. Kustheden, Särdal
En lättillgänglig, artrik och bäckgenomfluten kusthed som 
sköts (hävdas) med röjning, kreatursbete och småskalig 
bränning.  I bäcken växer murgrönsmöja i täta mattor 
tillsammans med källgräs. I fuktiga bäckkanter finns 
borstsäv och strimtåg. På heden kan man glädjas åt 
dvärgmaskros, sandmaskros, fläckmaskros,  
ljungögontröst, låsbräken, trift och granspira.

Tag av från kustvägen Halmstad-Falkenberg vid Särdals  
väderkvarn och följ en smal grusväg rakt ner mot havet  
till Särdalsreservatets P-plats. N6294060 – O1306560

4. Insjöstrand, Nybygget
Vid Nybygget är strandfloran ovanligt artrik.  
Is och vågor hindrar igenväxning och strand- 
lummern kan breda ut sig. Den är fridlyst  
liksom den blå klockgentianan, som till-

Murgrönsmöja.  
Foto: Mattias Lindström

Strandlummer. Foto: Mattias Lindström

Käringtand, brunört, låsbräken och daggkåpa. Foto: Jesper Lind
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Falkenberg
5. Sandstrand, Morups Tånge
Välkänd fågellokal som också har en intressant flora.  
Härlig triftblomning i maj! Exempel på arter:  
martorn, strandmalört, sand- och  
dvärgmaskrosor samt strandkål.  

sammans med klockljung, myrlilja, och ängsvädd 
skapar en färgrikedom, vilken också de insektätande 
växterna tätört, små- och storsileshår bidrar till.

Följ vägen Simlångsdalen-Mahult. 1 km syd Mahult korsar en 
banvall, numera cykel- och vandringsled, vägen. Följ leden 
söderut. Snart skymtar sjön Simlången nedanför en gles lövskog. 
Vik strax (vid stengrindstolpe) av på liten stig som går ner till en 
strand med bad- och båtplats.  
N6293010 –  O1338020  

Klockgentiana.
Illustration: Lennart Dahlström

Martorn. Foto: Börje Wernersson Wer-
nersson

Följ kustvägen Falkeberg- 
Glommen. Ungefär 9 km från 
Falkenberg avtagsväg vänster 
”Naturreservat”.  
Följ vägen i en del krökar c:a 
2 km fram till fyren (väl synlig 
i det flacka landskapet), där 
inhägnad parkeringsplats 
med informationstavla finns. 
N6315975 – O1290299
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Kustgentiana.  
Foto:  Nils-Gustaf Nilsson6. Kusthed och havsstrand, Stensjöstrand

Artrik flora: klockgentiana, kustgentiana,  
låsbräken, spåtistel, brudbröd, vildlin,  
krussilja, blodnäva, tätört, granspira,  
strandfloka, sandmålla, bäckmärke,  
klotgräs och källånke.

Följ kustvägen Falkenberg-Halmstad. Ungefär 20 km 
från Falkenberg avtagsväg höger Naturreservat;  
följ lilla vägen så långt det är tillåtet för allmän trafik.  
Där finns parkeringsplats med informationstavla. 
N6300350 – O1305352

Området är 59 hektar och i princip oförändrat sedan 1800-talets skiften. Om man 
stannar på den första parkeringen och går upp på höjden Store Bergsåker får man en 
bra överblick över det småskaliga området. Vid parkeringen finns en låda med infor-
mationsbroschyrer, det är lämpligt att ta en sådan innan man börjar vandra omkring 
i reservatet.
 Från Aronsgården utgår fyra olika vandringsstigar av varierande längd, från 1–2,5 
kilometer. Det finns även ett museum som beskriver den flera tusen år gamla histori-
en på Yttra Berg.

8. Yttra Berg – Naturreservat i Gällareds socken, Falkenbergs kommun

Den växtintresserade kan finna många för 
området intressanta växter eftersom berg-
grunden har gångar av lättvittrad grönsten, 
dessutom skapar de hävdade och ogödslade 
ängarna goda växtbetingelser. Växtarter som 
man ser är bland annat skogsnäva (midsom-
marblomster), kransrams, smörbollar, des-
meknopp, sommarfibbla och orkidén Jungfru 
Marie nycklar. 
 Även faunan har mycket att erbjuda med 
bland annat hasselmus, stenknäck och ofta 
observationer av nötkråka på hösten. 

För att hitta till Yttra Berg kör väg 153 från Ullared mot 
Gällared, tag av mot höger vid vägskylt; Ekomuseum 
Yttra Berg. Följ grusvägen och håll vänster vid första 
vägkorsningen, kör upp backen och passera ett par 
hus på åsen. Därefter kommer en parkering på höger 
sida, eventuellt kör förbi den ner för backen och par-
kera vid Aronsgården framför museet.

Natt och dag.   
Foto: Christer Andersson

7. Bäckravin, Påvadalen. Detta besöksmål har Hallands Botaniska Förening 
strukit på grund av att döende träd gör det farligt att vistas där
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Varberg
9. Betesmark, Järnmölle 
Järnmölle är en förmodligen medeltida, 
frisk och ogödslad betesmark.  
 Här kan man hitta en mängd växter som 
blir alltmer sällsynta i dagens gödslade 
gräsvallar:
Jungfru Marie nycklar, nattviol, tätört, 
darrgräs, granspira, spåtistel, brud-
bröd, kattfot och hedfryle.

Jungfru Marie nycklar. Foto Christer Andersson

Sydost om Tvååkers samhälle. Från Tvååker kör  
mot Sibbarp i rondellen, sedan vidare 3 km.  
N6328472 – O1295427

10. Toarp, Valinge
Vill man uppleva det vackra ekland-
skapet i Valinge är ett besök i Toarp 
väl använd tid. Toarp vårdas av Henry 
och Gun Svensson som för övrigt fick 
föreningens floravårdspris 2016.
 Området består av ogödslade ängar 
med gamla stora ekar, där kor och häs-
tar sköter betet. Ett besök i början av 
maj kommer att belönas av Varbergs 
största förekomst av den rödlistade 
backsippan. Vissa år är det tusentals 
plantor som blommar, området har 
även andra ovanliga arter. Blodnäva, 
lundstarr, slåtterfibbla, brudbröd och 
kattfot för att nämna några.

För att hitta till Toarp, kör till Valinge kyrka, sväng mot Skällinge väg 816. Efter 1,2 kilometer, sväng 
vänster. Kör 500 meter och fortsätt upp för en backe. Det brukar gå bra att parkera på gårdsplanen, 
men kolla så att ni inte stör verksamheten.Koordinater till Toarp är WGS84 DD (lat, long) 57.18606, 
12.40123, RT90 6345145, 1294214

Kattfot. Foto Christer Andersson
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11. Vadkärr
Gården Vadkärr är vackert belägen på 
skogsklädda höjder söder om Viska- 
dalen. Omgivningarna är dominerade 
av granskog. Vadkärr är ett Natura 2000 
område som vårdas av syskonparet  
Anna-Greta Sturesson och Göran  
Johansson.
 Besöker man området runt midsom-
mar slås man av alla slåttergubbar och 
jungfru Marie nycklar som blommar 
på ängarna. Tidigare på året går det att 
hitta både smörbollar, bäckbräsma och 
gullpudra Om besöket däremot görs i 
augusti kommer man att finna Hallands 
största bestånd av sen fältgentiana, då 
blommar även ljungen som bäst.

Slåttergubbe. Foto Lars Andersson

Kungsbacka

För att hitta Vadkärr från väg 41, sväng av mot Kullagård kör mot Älgaslätt. När ni kommer till ett stort 
kupolformat växthus med en väntkur i trä, sväng höger och följ vägen till vänster upp för en brant 
backe, genom en planterad granskog. Rakt fram så kommer en parkeringsplats på vänster sida.  
Lämna bilen och gå upp mot ängarna. Koordinater till parkeringen är WGS84 57.27308, 12.38546 , 
RT90 6354876, 1293748

12. Tjolöholm
Ädellövskog med grönstensberg;  
ask/alkärr och dammar.
Kransrams, hässlebrodd, tandrot, lun-
delm, långsvingel, gullpudra, lundvår-
lök, stor häxört, stinksyska, blåsippa, 
bitterskråp, vitfryle, gulplister, lind, bok 
ek/bergek, ask.

Från motorvägsavfart 58 vid Fjärås, följ skyltar 
mot Tjolöholm. Innan slottet tag åt vänster mot 
fågeltornet vid Näsbofjorden. Från parkeringen 
där gå förslagsvis stigen åt nordväst, sedan efter 
drygt 100 m stigen åt vänster, som leder till 
slottet (RT 90: X 6369809, Y 1277541) och dess 
övre och nedre dammar. Från den senare går en 
stig tillbaks till parkeringen.

Tandrot. Foto: Börje Wernersson
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Myrlilja. Illustration: 
Lennart DahlströmHylte

14. Myrmark, Mogölsmyren
En typisk västsvensk mosse med ett öppet mosseplan, en gungfly- 
omkransad göl och en smal övergångszon av kärrkaraktär, s.k.lagg.
Dystarr, kallgräs, klockljung, myrlilja, nålstarr, rosling,  
rundsileshår, småsileshår, storsileshår, taggstarr, tranbär,  
tuvsäv, tuvull och vitag.
Mossor: Myrbjörnmossa, myrmylia, myrknutmossa samt  
vitmossorna flyt-, prakt-,  rubin-, rost-, sot- och ullvitmossa.

Reservatet ligger på en halvö i Katte-
gatt med idegransskog, 300-åriga ve-
teranekar och pelartallar. Runt halvön 
finns en delvis stenig strandpromenad 
med intressant flora. Området har 
även en intressant lavflora. Kärrtörel, 
stallört, strandmolke, odört, rödkör-
vel, getapel, strandkvanne, sandlök, 
gräddmåra, hampflokel, buskstjärn-
blomma, idegran, lundslok, lunglav. 
Vid parkeringen även ramslök och 
pestskråp.
 Man når området enklast från 
Kungsbacka via väg 158 norr, tag av 
väster ut, till Guntoftavägen fram till 
Särö kyrka alternativt från Göteborg 
via väg 158 syd, tag av väster ut, till 
Västra Särövägen fram till Särö kyrka. 
Därifrån väster ut till reservatsparke-
ringen vid Åleviksvägen.  
Koordinater till  
parkeringen är: 
WGS84 57.504652   11.933910    
RT90 1268000   6382100

Mogölsmyren nås lättast från Mogöls-åsen på smålandssidan. Från vägen Bygget –  
Femsjö tar du in på en liten väg (ca 300 m norr om landskapsgränsen) åt öster mot  
Torsaberga. Efter 600 m väljer du vägen åt höger och följer den ca 1 km åt söder.  
Från vägen till den östra reservatsgränsen är det bara 150 m. N6303295 - O1346860

13. Särö Västerskog; Strandpromenad, pelartallar och idegranskog

Stallört, Foto: Christer Andersson.
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Lunglav. Foto: Christer Andersson

15. Hedbokskog, Mårås
Området är ett av de större  
sammanhängande bokbestånden  
i Hallands inland.
Lavar: Almlav, bokvårtlav, rosa lundlav, 
liten blekspik, lunglav, havstulpanlav, 
bokkantlav,  
korallav och traslav.

Kärlväxter: Blåsippa, hässlebrodd, 
sydlundarv, piprör,  
tandrot, vispstarr.

Mogölsmyren.  Foto: Willy Lindström

Vid rondellen, väg 26, mitt emot Hyltebruks 
samhälle svänger du av mot Landeryd.  
Du passerar en trevägskorsning efter  
ca 1 km, men fortsätter mot Landeryd. 
Efter ytterligare ett par km står en vägskylt 
Naturreservat. Du svänger in på den enskilda 
vägen och efter några hundra meter finns en 
parkeringsplats med orienteringstavla. 
N6326760 - O1344349
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Grafisk form/Tryck 
Veinge Tryckeri 2022

Växten på framsidan 
är orkidén knärot 
(Goodyera repens). Den 
förekommer i större 
delen av Sverige och 
växer framför allt i äldre 
barrskog. I Halland hittar 
man den idag nästan 
enbart i den strandnära 
sandtallskogen. Den 
bildar mattor (kloner) 
genom ytlig förgrening 
av rotsystemet, från 
vilket övervintrande 
bladrosetter bildas och 
nya plantor växer upp. 
Knärot blommar under 
juli-augusti och fåtaligt 
vissa år. Den överlever 
inte i kalhuggen barrskog.

Foto: Börje Wernersson

Hallands Flora är nu digitaliserad och  
tillgänglig för gratis nedladdning
Hallands Flora publicerades 1997 som en av de första landskapsflororna 
i Sverige. Denna flora blev mycket uppskattad och sålde slut. Tyvärr har 
omtryckning inte varit möjlig och har därför varit svår att få tag i.

Hallands Botaniska Förening beslutade därför förra året att digi-
talisera den 800-sidiga floran och göra den tillgänglig för sökning 
och kostnadsfri nedladdning till smartphones, läsplattor och datorer. 
Floran delades upp i fyra delar för att göra filstorleken lämplig för 
enkel nedladdning. En av dessa delar beskriver ett antal botaniska 
pärlor i Halland-Botaniska utflyktsmål i Halland. Eftersom Halland är ett 
turistlandskap av rang, är denna utflyktsdel av stort värde för inte bara 
växtintresserade hallänningar utan även för turister med naturintresse.

Hallands Flora, den första digitaliserade moderna landskapsfloran i 
Sverige, kan nu enkelt laddas ned från Hallands Botaniska Förenings 
hemsida på internet (www.hallandsbotan.org). 

Samtidigt har även Ingvar Lenfors elva sockenfloror från Varberg och 
Ahlfvengrens Flora (utgiven 1924) digitaliserats och gjorts tillgängliga 
för nedladdning från samma hemsida.
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