
Osbecks bokskogar – upplev våren på Hallandsås 
Säsong: maj-juli (den skira bokgrönskan är finast i början av maj och kan njutas tillsammans med 
grönsångarens sköna sång) 

Naturreservatet Osbecks bokskogar ligger på Hallandsåsens nordsluttning inte långt från samhället 
Hasslöv i Laholms kommun. Det har fått sitt namn av Linnés lärjunge Pehr Osbeck som verkade som 
präst i Hasslöv under andra halvan av 1700-talet. Genom Osbecks efterlämnade verk har vi god 
kunskap om den tidens växt- och djurliv och hur landskapet då såg ut. 

I området har det vuxit ädellövskog i cirka 10 000 år. De träd som står här nu började växa i början av 
1800-talet. Markerna är vattenrika med porlande bäckar, källsprång och sumpskogar av klibbal och 
ask. Hög kalkhalt i moränen bidrar till ett rikt växt- och djurliv. 

I reservatet finns fem markerade vandringsleder. Här föreslår vi att du tar den rödmarkerade från 
parkeringen (2,1 kilometer). Denna går mestadels genom ängsbokskog med fuktiga partier med 
typiska men ovanliga lundarter som hässlebrodd, skogsstarr och tandrot. Du kan se de flesta utan att 
ta många steg från leden. I kanten av småbäckar och i fuktigare mark finns gullpudra, myskmadra, 
mellanhäxört och stor häxört. Längs leden kan du se skogsveronika på tre ställen. Den har här sin enda 
förekomst i Halland. Där leden går tillbaka i norr korsar den en bäck som rinner ner i en ravin. Cirka 
30 meter nedströms finns Hallands enda förekomst av månviol. Här kan du även hitta kärrfibbla, 
ormbär och ängsfräken. 

I slutet av leden finns en iordningsställd utsiktsplats där du har en fantastisk vy över södra Hallands 
slättlandskap (markerat med en triangel på kartan). Från utsiktsplatsen är det 250 meter tillbaka till 
parkeringen. 

Hitta hit: Från motorvägen E20 åk mot Hasslöv. Efter 2 kilometer finns en skylt med texten ”Naturreservat 
Osbecks bokskogar”. Sväng in på grusvägen till höger och följ vägen upp till P-platsen. 

Reservatsparkering WGS84 56,4108 12,9795; RT90 6257260-1325595. 

 
 

 
Bokskogens skira grönska i början av maj   



1 bäck 
gullpudra, hässlebrodd, lundarv, myskmadra, 
skogsbingel, skogsbräsma, skärmstarr 

2 kring bäck 
bäckbräsma, bäckveronika, grendunört, gullpudra, 
kärr, bräsma, lundarv, lundbräsma, lundelm, 
skogsveronika, svalört 

3 kring bäck och stig 
skogsstarr, skogsveronika, tandrot 

4 sumpskog 
mellanhäxört, skogsbingel, skogsveronika, stor 
häxört, tandrot 

5 bäckravin 
kärrfibbla, myskmadra, månviol, ormbär, 
skogsbingel, ängsfräken 
  

Skogsveronika 

Gullpudra 


