
Sandsjöbacka - rikkärr kring en drumlin 
Säsong: juni-juli, då rosor, tätört, nattviol och slåttergubbe blommar 

Det beskrivna området utgör en del av Sandsjöbacka na-
turreservat som omfattar över 4000 hektar i Hallands och 
Västra Götalands län. Det domineras av Sandsjöbacka-
drumlinen omgiven av ljung- och fukthedar. I öster be-
gränsas det av de omfattande kärrmarkerna vid Maderna. 
Maderna och dess utlopp Hallabäcken vilar delvis på rik 
skalmärgel, men vi varnar för besök i kärren då det kan 
finnas ”bottenlösa” djuphål där. 

En vandring över ängskärren upp mot och längs med drumlinens sydöstra sida är dock mycket gi-
vande. Här finns för den atlantiska fuktheden typiska arter som hedsäv, klockljung och myrlilja men 
även en rik flora med darrgräs, Jungfru Marie nycklar, kärrspira, ängsnattviol och ängsstarr. 

På flera platser utmed drumlinens bas har 
framträngande mineralrikt vatten skapat rik-
kärr. I Halland är rikkärr en sällsynthet, men i 
den lövskogsrika nordvästra delen av drumli-
nen finns ett av landskapets artrikaste med 
näbbstarr som finaste klenod. 

I rikkärrens bottenskikt är skorpionmossor och 
guldspärrmossa karaktärsarter medan fältskik-
tet ofta innehåller gräsull, kärrspira, loppstarr, 
tagelsäv, tätört, vildlin och ängsstarr. 

Huvuddelen av området sköts som ljunghed 
med bränning och bete. Här och var finns stora 
ytor med slåttergubbe och intressanta snår 
med västkustros. 

Hitta hit: Från vägen mellan Lindome och Kullavik tar man av åt söder på Långåsvägen till parkeringsplats öster 
om Sandsjön. Markerad stig leder till reservatet. Reservatet nås också via rastplatsen vid Sandsjöbackamotet 
längs med E6:an. Bussförbindelse finns till hållplats Långås vid Spårhagavägen, gångväg knappt 2 km till reser-
vatsparkeringen öster om Sandsjön. 

Reservatsparkering WGS84 57,5511 12,0419; RT90 6386910-1274755, Sandsjöbackamotet WGS84 57,5545 
12,0499; RT90 6387251-1275256, parkering i söder WGS84 57,5295 12,0408; RT90 6384505-1274556. 

 

 
Drumlinen från söder  

drumliʹn (eng., av drum ’lång smal 
ås’, av iriska druim ’rygg’, ’bergås’), 
elliptisk, strömlinjeformad kulle bil-
dad vid botten av inlandsisen. 
Källa: Nationalencyklopedin, drumlin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/drumlin (hämtad 2022-02-19) 

 

Tagelsäv 



1 betesmark, kärr 
granbräken, slåttergubbe 

2 naturbetesmark 
darrgräs, Jungfru Marie nycklar, myrlilja, piggstarr, 
vildlin, ängsnattviol 

3 ängskärr 
Jungfru Marie nycklar, kärrspira, ängsstarr, 
ängsnattviol, hedfryle 

4 naturbetesmark 
slåttergubbe 

5 enbuskage 
västkustros (minst 4 buskar) 

6 betad buskmark 
västkustros (ett buskage vid stigen) 

7 rik översilningsmark 
darrgräs, Jungfru Marie nycklar, gräsull, hönsbär, 
kärrsälting, loppstarr, tagelsäv, tätört, ängsnattviol, 
ängsstarr 

8 bäckkärr 
brunstarr, skogssäv, vattenmöja, ängsmyskgräs 

9 rikkärr 
brunstarr, bäckbräsma, darrgräs, gräsull, källarv, 
kärrspira, kärrsälting, loppstarr, näbbstarr, sprängört, 
tagelsäv, tätört, vildlin, ängsstarr 
  

Gräsull Tätört 


