
Hördalen - ekjättarnas dal 
Säsong: vårblomningen är som bäst från mitten av april till början av maj och kärrtöreln ses bäst i slu-
tet av maj 

Hördalens naturreservat utgörs av en öst-västlig dalgång mellan två bergsryggar, som sträcker sig en 
knapp kilometer ut till Brandshultsvikens strandängar. Reservatet omfattar 31 hektar och bildades 
1971 för att bevara det unika beståndet av månghundraåriga ekar. Dessa gynnar sällsynta vedsvampar 
som t.ex. ekticka, eklackticka, oxtungsvamp och tårticka. Många utrotningshotade insekter, mossor 
och lavar är också beroende av ekarna. Genom reservatet går Henning Krafts stig som gör området lät-
tillgängligt och det går även lätt att ta sig ut till Brandshultsviken och cykelleden från Vallda till Särö. 

Det är framför allt på våren, strax innan ekarna slagit ut som man har den rikligaste blomningen i da-
len. I kärren prunkar bäckbräsma, gullpudra och kabbleka medan ekbackarna bjuder på mattor av 
skogsviol, smånunneört, vitsippa och vårlök. Strandängarna, som inte har betats på länge, domineras 
främst av havssäv, vass och rörflen. Även kärrtörel, strandstarr, strandkvanne och strandmolke trivs 
där. 

Cirka 100 meter innan man kommer ut på strandängarna går en liten stig upp mot sydost genom en 
mindre dal dominerad av hedekskog. Efter 300 meter ersätts blåbärsriset av den gracila lundsloken och 
här och var blåsippsmattor. I branter och rasmarker kan man även hitta vispstarr och svartoxbär. Båda 
gynnas av grönstensförekomster. Fortsätter man på stigen kommer man fram till reservatsgränsen där 
en stig löper tillbaka efter golfbanan. 

Om man vill få en överblick av naturen runt omkring rekommenderas en tur upp till någon av utsikts-
punkterna (markerade med trianglar på kartan), där man har fina utsikter mot Släp i norr, Vallda kyrka 
i söder och i väster mot Vallda sandö, Särö Västerskog och Kattegatt. Man får dock räkna med en ni-
våskillnad på cirka 50 meter. 

Hitta hit: Kör väg 158 från Kungsbacka mot Särö. Knappt två kilometer efter Vallda är det skyltat mot Hamra 
golfbana till vänster där parkering finns. Gångväg till reservatet cirka 400 m. Bussförbindelse med Västtrafik till 
hållplats Hamravägen, gångväg till reservatet cirka 600 m. 

Parkering WGS84 57,4937 11,9868; RT90 6380702-1271101. 

 
I Hördalen är det gott om gamla ekar  



1 alkärr 
bäckbräsma, gullpudra 

2 ekbackar 
skogsek, smånunneört 

3 rik eksluttning 
backlök, ormbär, svart trolldruva, smånunneört, 
skogsbingel 

4 ekskog 
humleblomster x nejlikrot, lundslok, murgröna 

5 lövbryn 
blåhallon, lundelm 

6 vass efter väg 
strandmolke, strandsnärja  

7 obetade strandängar 
kärrtörel, strandkvanne, strandstarr, vattenskräppa 

8 grönstensbranter 
blåsippa, lundslok, lundelm, svartoxbär, vispstarr  

Strandstarr 

Gullpudra Vispstarr 


