
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 
  

Slåttergubbe 

Darrgräs 

Bukettros 


