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Lintalund – ett vackert gammalt kulturlandskap 
Säsong: maj-augusti 

Vid gården i Lintalunds naturreservat finns en bit av vårt gamla kulturlandskap kvar. Landskapet runt 
den odlade marken bestod förr av ljunghedar och enbuskmarker som användes som betesmark. Då 
stängslades djuren ute från de värdefulla odlingarna och man lät dem beta de magra och nästan 
oanvändbara utmarkerna. Idag håller betesdjuren i stället de gamla åkrarna öppna. Utan betesdjur 
växer landskapet igen och vi riskerar att vissa arter försvinner. På de gamla åkrarna finns det många 
odlingsrösen. Närmast huset sköter man ängen på traditionellt vis med vårstädning och lieslåtter 
senare på sommaren. Den artrika torrängen tillhör en av de sista ännu hävdade lövängarna i länet. I 
lövängen finns även en del hamlade träd. 

I beteshagen till höger när du kommer in i reservatet via grusvägen finns Jungfru Marie nycklar, 
slåttergubbe och svinrot. På gården kring det gamla torpet blommar mängder av påskliljor på våren. 
Under sommaren hittar du morgonstjärna, prästkrage och åkervädd här. 

I de skuggigare delarna av slåtterängen uppe på kullen söder om torpet kan du finna grönvit nattviol 
och slåttergubbe. Går du vidare ut i slåtterängen ser du ett vackert landskap rikt på olika blomväxter, 
odlingsrösen, stora hasselbuskar och träd med spår av gamla tiders hamling (lövtäkt). Bland de arter 
du finner här kan nämnas darrgräs, gökärt, höskallra, jungfrulin, åkervädd och ängskovall. 

Bara några hundra meter från Lintalund ligger Glassbo våffelstuga som har öppet under 
sommarmånaderna. 

Hitta hit: Från väg 26 mellan Halmstad och Hyltebruk, cirka 7 kilometer öster om Torup, finns skyltad avtagsväg 
mot Lintalund. Med buss till hållplats ”Glassbo (Rydöbruk)” som ligger några hundra meter söder om reservatet. 

Reservatsparkering WGS84 56,9741 13,1686; RT90 6319499-1339675. 

 
 
 
 

 
Slåtterängen i Lintalund med grönvit nattviol i förgrunden  



1 beteshage öster om 
grusvägen 
Jungfru Marie nycklar, 
slåttergubbe, svinrot 

2 runt torpet 
bukettros, humle, morgonstjärna, 
prästkrage, påsklilja, åkervädd 

3 kullen söder om gården 
grönvit nattviol, slåttergubbe, 
liljekonvalj 

4 slåtterängen 
darrgräs, gökärt, humleblomster, 
höskallra, jungfrulin, stenmåra, 
åkervädd, ängskovall, ängssyra 
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Tiraholm – naturskön halvö i Bolmen 
Säsong: maj-september 

Tiraholm är gammal kulturmark med breda välbevarade stengärden runt hagmarker med hassel och en. 
På halvön finns rikligt med alm, ask, lind och andra ädelövträd, bl.a. stora skogsekar söder om 
badplatsen. Idag betas hagmarken och yrkesfiske bedrivs i Bolmen. 

Vid parkeringen finns en fin badstrand, där man någon meter ut i vattnet kan finna skaftslamkrypa. 
Denna art hittar du även vid stranden 300 meter österut tillsammans med bl.a. notblomster. Vid en 
mindre väg, cirka 150 meter norr om parkeringen, växer backsippa och ängskovall. Om du följer den 
växtrika stranden (med våtmark innanför) söderut omkring 350 meter, hittar du på eftersommaren 
klockgentiana och vattenblink längst ut på en liten udde. Går du den mindre vägen söderut från 
anläggningen växer klockgentiana i en liten mosse med pors, olika starrarter och säv. Cirka 200 
olika kärlväxter är rapporterade från halvön. 

Obs! Stäng grindar efter dig när du går i betesmarkerna och skräm inte de betande djuren. 

Botanikstudierna kan med fördel kombineras med ett besök på Tiraholms Fisk som erbjuder såväl 
boende som gårdsbutik och restaurang. 

Hitta hit: Halvön Tiraholm i sjön Bolmen ligger 8 km öster om Södra Unnaryd. Följ vägvisning Tiraholm. 
Bussförbindelse saknas. Toalett finns på närliggande hotell och restaurang. 

Parkering WGS84 56,9438 13,6439; RT90 6315104-1368468. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vy över Tiraholm  



1 badstranden 
hårslinga, käringtand, skaftslamkrypa 

2 mindre vägen i norr 
backsippa, johannesört, prästkrage, åkervädd, 
ängskovall, ängssyra 

3 stranden i öster med våtmark 
fackelblomster, gles igelknopp, knappsäv, 
knapptåg, kärrbräsma, myrtåg, notblomster, 
sjöfräken, skaftslamkrypa, strandklo, 
strandlysing, strandranunkel, styvt braxengräs, 
sumpfräne, sylört, trådtåg, vekt braxengräs, 
ältranunkel, ärtstarr  

4 udden i sydost 
klockgentiana, vattenblink (viken innanför 
udden) 

5 mosse 
klockgentiana 
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Ödegärdet – Sveriges i särklass rikaste lavflora i bokskog 
Säsong: hela året 

Ödegärdet utgör en av de största förekomsterna av gammal bokskog i Hylte kommun. Medelåldern för 
bokarna är ungefär 150 år och de äldsta är omkring 250 år. Reservatet ligger i den sydvästsvenska 
gnejsregionen och berggrunden domineras av den basiska bergarten metabasit. Jordmånen består av 
olika moräner. 

Ödegärdet ligger på sydsvenska höglandets västsida med hög nederbörd och luftfuktighet samt lägre 
vintertemperatur än i kustlandet, faktorer som gynnar reservatets rika lavflora. I reservatet (cirka 20 
hektar) har man funnit omkring 135 arter av lavar på bokstammar vilket gör Ödegärdet till den i 
särklass lavrikaste bokskogen i Sverige. På bokstammarna kan du hitta iögonfallande arter som 
lunglav och rariteter som havstulpanlav och stor knopplav. 

I reservatet finns en naturstig som berättar mer om traktens historia och kultur. Stigen är cirka två 
kilometer. Som de flesta bokskogar är även denna artfattig på kärlväxter. Bland de som noterats är 
bergsslok, blåbär, blåsippa, ekbräken, ekorrbär, harsyra, kattfot, kruståtel, liljekonvalj, slåttergubbe, 
stenbräken, svart trolldruva och vitsippa. Utöver den dominerande boken finns även asp, björk, ek, 
klibbal och tall. 

Grönsångare, mindre flugsnappare, mindre hackspett, skogsduva och sommargylling är rapporterade 
från lokalen. 

Hitta hit: Reservatet ligger precis norr om Unnaryd på Kroksjöns västra sida. Bilparkering finns vid reservatet. 
Närmsta busshållplats är ”Ödegärdet”, 350 meter väster om reservatet. Toalett saknas. 

Reservatsparkering WGS84 56,9630 13,5314; RT90 6317366-1635290. 

 
 
 
 

 
Välkommen till Ödegärdet!  



1  
gul pysslinglav, liten 
lundlav, lunglav, 
lunglavsknapp, rosa lundlav 

2 
barkkornlav, bokkantlav, 
bokvårtlav, liten lundlav, 
lunglav 

3 
klosterlav, liten lundlav, 
orangepudrad klotterlav, 
savlundlav, slät fjällav, 
vårknopplav 

4 
blåsippa, svart trolldruva, 
almlav, bokkantlav, 
bokvårtlav, havstulpanlav, 
lunglav, stor knopplav 

5 
slåttergubbe 

6 
kattfot 
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