
Näsbokrok - fjällnejlikor med havsutsikt 
Säsong: hela året men särskilt vid vårblomningen i maj-juni 

Reservatet omfattar 89 ha och karaktäriseras av ljung och klapperstensfält med insprängda småvatten. 
Det mesta av området är ganska artfattigt men här och var finns områden som gynnas av skal och tång. 
Området är ganska flackt, men i den centrala delen drar de monumentala bronsåldersrösena till sig 
uppmärksamheten. Det finns två markerade stigslingor inom reservatet. En tillgänglighetsanpassad på 
1,4 km och det blåa spåret på 2,8 km. 

På strandklipporna sydväst om parkeringen blommar i slutet av maj i regel fjällnejlika och bland klap-
perstenen i söder växte tills för några år sedan Hallands sista ostronört, en art som i Sverige i dag bara 
finns kvar i Bohuslän. 

Strax sydväst om parkeringen finns ett par tidvis uttorkade dammar som varit kända av botanister se-
dan mitten av 1800-talet. Trots en pågående igenväxning av främst bunkestarr kan man ännu finna 
flocksvalting, krypfloka och sydbläddra. 

Strandängarna i södra delen har en delvis kalkpåverkad flora med arter som backsmultron, småfing-
erört och spåtistel. Tidigt i maj kan man hitta vårklynne och rikligt med sand- och dvärgmaskrosor. 

I reservatet finns också en intressant moss- och svampflora. 

Hitta hit: Ta av mot Hästholmen (väg 903) i rondellen norr om Åsa. Efter cirka 3,5 km tar man av på en mindre 
väg åt vänster skyltad ”Naturreservat”. Denna väg leder fram till parkeringen.  

Kollektivtrafik: Hållplats "Brinkens väg" ligger några hundra meter nordöst om parkeringen. 

Reservatsparkering WGS84 57,3442 12,0715; RT90 6363788-1275259. 

 
 

 
Näsbokrok, utsikt från Ramsvål mot söder  



1 damm 
klockgentiana, 
småsileshår 

2 strandklippor 
fjällnejlika, sylnarv, 
vårspärgel 

3 damm 
flytsäv, 
flocksvalting, 
gräsnate, klotgräs, 
krypfloka, 
sydbläddra 

4 damm 
knutnarv, kustarun, 
strandstarr 

5 damm 
borstnate, blåsäv, 
dansk skörbjuggsört, 
knutört, rödsäv, 
tiggarranunkel 

6 klapperstens-
fält 
marrips, strandmalört 

7 strandäng 
backsmultron, dvärgarun, knutnarv, 
knölsmörblomma, kustarun, småfingerört 

8 buskage-klappersten 
backsmultron, jungfrulin, knutört, 
småfingerört, spåtistel, östersjömaskros 

9 torräng-klappersten 
strandkål, vårvicker 

10 ljungmark 
slåttergubbe 

11 gräsmark 
granspira 
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