
Äskhult - oskiftad by med slåtterängar 
Säsong: i mitten av april börjar påskliljorna och blåsipporna att blomma och i början på juni brukar det 
vara dags för tätört och västkustros. Brudborste och grönvit nattviol blommar som bäst under juli. 

Äskhult är en oskiftad by som nu är skyddad som kulturreservat och omfattar 135 hektar. När marken 
köptes in av Västkuststiftelsen 1996 var stora delar planterade med gran. Denna är nu avverkad och 
man försöker restaurera området till ett öppet, betat ljunghedslandskap. Åker och äng sköts idag också 
på ett ålderdomligt sätt. 

Genom årlig slåtter av sidvallsängarna och rikkärren nordost om byn bevarar man den botaniska rike-
domen med arter som brudborste, gräsull, loppstarr, tätört och ängsstarr. Även mossfloran är här in-
tressant med t.ex. skorpionmossor och guldspärrmossa. Efter Björnåsens sydsida finns ett par lokaler 
för västkustros. Tidigare fanns stora bestånd av kransrams inom reservatet, men den klarar inte betet. 
Strax utanför stängslet i väster finns den dock kvar. 

Berggrunden består till stora delar av sura gnejser, vid Björnåsen av ögongnejs, som där på sina ställen 
bildar imponerande sprickgrottor. Längst i söder finns inslag av grönsten som bl.a. indikeras av be-
stånd av blåsippa. 

Äskhult är ett av de större besöksmålen i Halland och här bedrivs en omfattande publik verksamhet 
med bl.a. temavandringar. Dagliga guidningar genomförs under sommarhalvåret, då också kaféet i 
Bengts manhus hålls öppet. Entréavgift till själva byn tas ut under de tider då byn är bemannad. 

Hitta hit: Ta av från E6 söder om Kungsbacka mot Tjolöholm och Fjärås. Härifrån är det skyltat mot Äskhult. 
Bussförbindelse finns till Axtorp, varifrån det är 1,5 km att gå efter Hallandsleden till Bytorget. 

Reservatsparkering WGS84 57,4252 12,2825; RT90 6372118-1288421. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Påskliljorna blommar vid byn  



1 ekskog 
blåsippa 

2 buskage 
kransrams 

3 sjöstrand 
klotgräs, loppstarr, notblomster 

4 betesmark 
grönvit nattviol 

5 sidvall, slåtteräng 
brudborste, gräsull, kärrfibbla, loppstarr, 
trådstarr, tätört, ängsstarr 

6 översilningsmark 
strandlummer 

7 klippor 
västkustros 

8 markväg 
spenslig ullört 

9 bergfot 
kambräken, lopplummer, revlummer 

Västkustros 

Strandlummer 

Kambräken 


