
Mästocka ljunghed – bevarat 1700-talslandskap 
Säsong: hela året men särskilt i april (mosippa) och juni (slåttergubbe) 

Reservatet är stort (70 ha), men vi fokuserar på delen närmast parkeringen (ca 7 ha). Heden bränns i 7-
årsintervall och betas extensivt. I reservatet finns ett par markerade leder (700 meter respektive 2,3 
kilometer). Den senare går runt Björsjö. 

Gå in i reservatet vid parkeringen, ta till höger och gå cirka 200 m. Runt en kulle växer cypress-
lummer, granspira och mosippa. Gå sedan 400 meter söderut där Hallandsleden går över heden. Här 
hittar du cypresslummer och mosippa. Följ Hallandsleden en bit mot öster och vik sedan av upp mot 
högsta punkten, där en rastplats finns med fantastisk utsikt. Kring rastplatsen växer ljung, slåttergubbe 
och stenmåra. 

I sluttningen ner mot Hallandsleden hittar du gott om kattfot. Fortsätt leden mot sjön. Vid en spång 
växer klockgentiana på båda sidor av stigen. Vänd tillbaka över spången och håll till höger mot 
landsvägen. I kanten mellan ljungheden och fuktheden hittar du cypresslummer, granspira och 
slåtterfibbla. Vänd sedan tillbaka mot parkeringen. På en höjd strax innan anslagstavlan växer 
mosippa och huvudbägarlav. 

Är man uppe tidigt på morgonen i april-maj kan man höra och se orrarna spela i en mosse i sydvästra 
kanten av reservatet. 

Hitta hit: Mästockareservatet ligger 12 km NO om Veinge kyrkby strax väster om Mästocka. Från kyrkbyn, ta 
vägen mot Göstorp. Vid Bäckamot, sväng höger till reservatets P-plats vid vägen. Kommer du från Halmstad, ta 
vägen mot Mästocka/Knäred. Närliggande kollektivtrafik och toalett saknas. 

Reservatsparkering WGS84 56,6125 13,2425; RT90 6279076-1342663. 

 
 

 
I augusti blommar ljungen fint i Mästocka  



1 kulle vid landsvägen 
blodrot, borsttåg, cypresslummer, 
granspira, hedsäv, hirsstarr, hårginst, 
hönsbär, kärrviol, mosippa, rosling, 
rundsileshår, slåttergubbe, stagg, svinrot, 
tranbär, tuvsäv, tuvull 

2 stigen i söder 
cypresslummer, Jungfru Marie nycklar, 
mosippa, slåttergubbe, stagg 

3 utsiktsplatsen 
ljung, slåttergubbe, stenmåra 

4 sluttningen nedanför 
utsiktsplatsen 
backstarr, backtimjan, hårginst, kattfot, 
käringtand, lundstarr, mjölon, vårstarr 

5 spången vid sjön 
granspira, klockgentiana, klockljung, 
rundsileshår, strandlummer, vitag 

6 hedkanten mot fuktheden 
cypresslummer, granspira, slåtterfibbla 

7 kullen vid anslagstavlan 
mosippa, slåttergubbe, huvudbägarlav 
(mycket liten, måste ses med lupp) 
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