
Hollandsbjär – gammal naturbetesmark med spännande topografi och 
artrikedom 
Säsong: maj-augusti 

Hollandsbjär är ett lättillgängligt ljunghedsreservat som ligger intill en allmän landsväg. Här blommar 
både backsippa, hårginst och nålginst. I Sverige finns nålginsten endast i Veinge socken och 
Hollandsbjär är en av de mest värdefulla lokalerna för arten. För att bevara och gynna beståndet har 
naturbetesmarken sedan lång tid betats och röjts regelbundet. I reservatet finns även en fukthed och ett 
mindre kärr. 

Gå in i reservatet vid parkeringen. Ta dig gärna tid att vandra runt i den fina betesmarken där man bl.a. 
hittar grönvit nattviol, hårginst, jungfrulin, nålginst, prästkrage, slåttergubbe, svinrot och ängsvädd. 
Förr fanns här även slåtterfibbla men den har inte rapporterats sedan 1984 och är förmodligen 
utgången. Passa också på att studera skillnaderna mellan hårginst och nålginst som här växer 
tillsammans. Nålginst blommar normalt en vecka tidigare än hårginst. 

Uppe på den bergiga åsen växer backsippa och de fyra tidigblommande starrarterna backstarr, 
lundstarr, pillerstarr och vårstarr. I sluttningen ner för berget i öster hittar du mera backstarr och 
hårginst tillsammans med bl.a. backtimjan, jungfrulin och ängsnattviol. 

Nedanför åsen i norra delen av reservatet ligger ett kärr med bl.a. dvärgbläddra, dybläddra, dystarr, 
hedsäv, odon och pors. Här fanns tidigare även klockgentiana (senast noterad 2010). 

Hitta hit: Hollandsjär naturreservat ligger 5,3 km nordost om Veinge kyrka. Från kyrkbyn, ta vägen mot Göstorp. 
Efter 1,7 km, ta till vänster och följ skyltningen mot ”Naturreservat”. Närliggande kollektivtrafik och toalett 
saknas. 

Reservatsparkering WGS84 56,6077 13,1271; RT90 6278811-1335558. 

 
 
 

 
Nålginsten blommar på Hollandsbjär  



1 betesmark 
backvicker, grönvit nattviol, hårginst, jungfrulin, krusskräppa, 
luddhavre, månlåsbräken, nålginst, prästkrage, slåttergubbe, 
stenbär, svinrot, ängskavle, ängsvädd 

2 höjden 
backsippa, backstarr, kattfot, käringtand, lundstarr, pillerstarr, 
trubbhagtorn, revfibbla, vårstarr 

3 sluttning 
backtimjan, backstarr, hårginst, jungfrulin, ängsnattviol 

4 kärr 
borsttåg, brunven, dvärgbläddra, dybläddra, dystarr, flaskstarr, 
granbräken, granspira, hedsäv, hirsstarr, hundstarr, hönsarv, 
(klockgentiana), klockljung, kråkklöver, kärrsilja, 
kärrstjärnblomma, odon, pors, rosling, rundsileshår, stagg, tranbär, 
tuvsäv, tuvull, vattenklöver, vit näckros, vitag, ängsbräsma, 
ängsull 
  Slåttergubbe 

Backsippa 


