
Vallda Sandö - saltängar mot Kattegatt 
Säsong: marrispen börjar blomma i början av juli men saltängsarterna kommer till sin rätt först i mit-
ten av augusti 

Reservatet bildades 1972 och omfattar 349 ha. Det är också avsatt som natura 2000 område. Ur bota-
nisk synvinkel är det framförallt strandängarna med den unika saltängsfloran som är huvudattraktion. 
Observera dock att det råder tillträdesförbud mellan den 15 april och 15 juli på grund av fågelskydd. 
Detta är dock inget större problem för en botanist eftersom de flesta strandängsarterna kommer till sin 
rätt först på eftersommaren och hösten. 

Beroende på markens salthalt och grad av översvämning utbildas en zonering på stranden. Längst ut 
kan man se små skogar av styv glasört som avlöses av revigt saltgräs med inslag av havsnarv, salt-
narv, saltört och saltmålla. Längre upp följer ett samhälle präglat av salttåg med havssälting, strand-
krypa, strandaster, gulkämpar och den iögonfallande marrispen. Högre upp tar ett samhälle med röd-
svingel över. I detta ingår växter som dvärgarun, knutnarv och kustarun, och mycket sällsynt 
ormtunga och sumpgentiana. Insprängda i saltängens zoner finns ofta små vattensamlingar som vid 
högvatten fylls på med havsvatten. Där trivs saltört och ibland även glasört. Om vattnet avdunstar och 
salthalten stiger ytterligare bildas en steril saltöken som inga kärlväxter förmår uthärda. 

På Danevardens sydvästra sida finns torrängar och klapperstensområden med en för trakten ovanligt 
rik flora. En del av området täcks av en unik dvärgartad almskog med murgröna som marktäckare och 
bland klipporna finner man svartbräken, gaffelbräken och hybriden mellan dem (svartola). Efter Kal-
vens block- och klippstränder finns blodnäva, strandbeta och strandkål. Vid Ottervik hittar man 
backvial, buskstjärnblomma och vippstarr. Fortsätter man ut mot Sandö knapp finns där intressanta 
snår med luktsmåborre och tidigt på våren blommar västkustarven. 

Hitta hit: Kör väg 158 från Kungsbacka mot Särö och sväng vänster där det bland annat är skyltat mot Vallda 
och Sandö och sedan direkt höger mot Sandö. Efter cirka 4 kilometer leder en grusväg ut till parkeringen i reser-
vatet. En parkeringsavgift tas ut på sommaren. Busstrafik från Kungsbacka till hållplats ”Sandö” som ligger pre-
cis där reservatet börjar. Härifrån är det cirka 1 kilometer till parkeringen. 

Reservatsparkering WGS84 57,4872 11,9306; RT90 6380169-1267687, möjlig parkering vid reningsverket 
WGS84 57,4836 11,9517; RT90 6379694-1268935. 

 
 

 
Saltängarna när marrispen blommar  



1 saltängarna 
dvärgarun, glesstarr, glasört, havssälting, havsnarv, knutnarv, 
kustarun, marrisp, saltnarv, saltört, saltmålla, styv glasört, 
smultronklöver 

2 Danevarden, klipp och buskmark 
backvial, gaffelbräken, murgröna, rockentrav, rödkörvel, 
småborre, svartbräken, svartola 

3 Kinnebergen 
luktsmåborre 

4 Kalvaviken, klipp och blockstrand 
blodnäva, hampflockel, strandbeta, strandkål 

5 Ottervik, strandkärr, buskage 
backvial, buskstjärnblomma, stor blåklocka, vippstarr 

6 Korshamn 
Jungfru Marie nycklar, luktsmåborre, ängsstarr 
  
Blodnäva Gaffelbräken, svartbräken och hybriden 

Saltmålla 


