
Biskopshagen – intressanta sprickbildningar 
Säsong: juni-september 

Biskopshagen har varit skyddat som naturreservat sedan 1971. Reservatet utgör den norra av två i 
havet utstickande uddar på Väröhalvön. Området är en del av det så kallade norra Hallands 
sprickdalslandskap. På grund av den varierande terrängen är floran rik och omväxlande. 

Lokalen ligger i norra delen av reservatet och utmärks av typisk hedvegetation (risväxter, örter och 
stråväxter) som klarar det ofta torra klimatet. Speciellt intressant i heden är sprickbildningar i gnejsen 
med rik växtlighet. Här finns även rundade klippformationer med hällkar (urgröpningar i berget med 
sötvatten) och framsipprande vatten och nere vid havet i norr finns en mindre, betad strandäng. 
Utanför klipporna är vattnet mycket turbulent – där släpper Ringhals ut sitt kylvatten. 

Markerade leder saknas men området är relativt lättvandrat. Gå in i reservatet från parkeringen och 
vandra ut på heden. Här hittar man bl.a. bergglim, hedfryle, hedsäv, Jungfru Marie nycklar, 
klockljung, krypvide, ljung och lundstarr. 

Fortsätt ut mot sprickbildningarna där det växer ormbunkar som gaffelbräken, kambräken och 
svartbräken. Andra arter här är fackelblomster och vildkaprifol. 

I och runt hällkaren på klipporna ut mot vattnet hittar du de ovanliga växterna fyrling, knutört och 
ävjebrodd. Längst in i viken finns en betad strandäng med bl.a. skörbjuggsört, strandglim och 
strandkrypa. På sandigare delar brukar sandmålla ibland dyka upp. 

Hitta hit: Från E6 norr om Varberg kör av mot Väröbacka och Bua. Innan Bua är det skyltat mot reservatet på 
höger hand. Buss till hållplats ”Ringhals”. 

Reservatsparkering WGS84 57,2531 12,0953; RT90 6353570-1276139. 

 

 
Klipplandskapet med strandäng vid havsviken i Biskopshagen  



1 hed 
bergglim, bergven, blodrot, blåtåtel, hedfryle, 
hedsäv, Jungfru Marie nycklar, klockljung, 
knapptåg, knägräs, krypvide, ljung, luddtåtel, 
lundstarr, pors, syltåg, vårbrodd, ängsull 

2 sprickbildningar 
fackelblomster, flädervänderot, frossört, gaffel-
bräken, kambräken, klibbkorsört, majbräken, 
svartbräken, träjon, vildkaprifol, vårspärgel 

3 hällkar/klippor 
backtimjan, fyrling, knutört, liten ärtstarr, 
sandnarv, sumpförgätmigej, ältranunkel, ängsruta, 
ävjebrodd 

4 strandäng 
gulkämpar, gulmåra, gåsört, krypven, revigt 
saltgräs, sandmålla, skörbjuggsört, strandglim, 
strandkrypa, strandkämpar, strandtrift, vitknavel 
  

Fyrling 

Knutört 


