
Fjärås bräcka – backsippor efter isranden 
Säsong: mitten av april (backsippan blommar) och slutet av juli-augusti (mellanhäxört, backvial och 
nattljus) 

Fjärås Bräcka är en israndsbildning som bildades vid den sen-
aste inlandsisens avsmältning. Den utgör en del av det s.k. 
Västkustrandstråket eller Göteborgsmoränen som sträcker sig 
genom en stor del av Halland. Den avgränsar markant slätt-
landets jordbruksbygd från sjö och skogsbygderna i öster. 
Bräckans västsida karaktäriseras av magra sand och moränjor-
dar, genom åren starkt skadade av grustäkter. Bräckans öst-
sida däremot uppvisar på många ställen näringsrika växtsam-
hällen som dock i stor omfattning nu är granplanterade. Delar 
av bräckan är sedan 1976 naturreservat. 

Utmärkande för bräckans västsida är torktåliga arter som 
backsippa, harklöver, knylhavre, mörkt kungsljus, rockentrav, 
sandkrassing, spenslig ullört och äkta nattljus. 

På östsidan kan man finna desmeknopp, hässlebrodd, mellan-
häxört, ormbär, tibast, skogskovall, smånunneört och stor-
rams. 

Passa på att besöka Naturum Fjärås Bräcka som bl.a. har en 
utställning om hur bräckan en gång bildades. Här finns också 
café med fika och soppbuffé. 

 

Hitta hit: Från E6 kör av söder om Kungsbacka mot Fjärås/Tjolöholm. Från avfarten följ brun skyltning mot 
Fjärås Bräcka. Bussförbindelser finns med Västtrafik, hållplats Bräckaskolan (gångväg till naturum 1 km) eller 
Måhaga (gångväg till naturum 1,5 km). 

Parkeringsplatser finns vid Naturum WGS84 57,4449 12,1855; RT90 6374621-1282715, och vid Fjärås bygde-
gård WGS84 57,4396 12,1896; RT90 6374020-1282928. 

 
Vy från Svalhögen mot nordväst  

Mörkt kungsljus 



1 torrängsslutt-
ning 
backsippa 

2 buskage mot 
ost 
desmeknopp, ofta 
rikligt 

3 buskage 
blåhallon 

4 grusbotten, 
torräng 
backsippa, 
fältmalört, mörkt 
kungsljus 

5 grusbotten, 
torräng 
hallandsbjörnbär, 
harklöver, knylhavre, äkta nattljus, 
rockentrav, spenslig ullört 

6 sjöstrand 
mellanhäxört 

7 vägkant 
backvial, mörkt kungsljus, åkerkulla 

8 bäckravin, sjöstrand 
mellanhäxört 

9 alkärr 
gullpudra, rankstarr 

10 Limmanäs lund 
desmeknopp, vårlök, ormbär, 
smånunneört, storrams 

11 grusplan 
spenslig ullört, råttsvingel, åkerkulla 

12 gravfält 
slåttergubbe, svinrot, lundstarr, 
vårstarr 

13 klippor mot sjön 
stor fetknopp, liten fetknopp, sylnarv, 
kavelhirs, västkustros 
  

Hallandsbjörnbär 

Backsippa 


