
Bua strand – en vidunderlig utsikt 
Säsong: juli-september 

Bua strand bebyggdes på 1930-talet med diskreta fritidshus med avsikten att de skulle smälta in i 
omgivningen och inte synas från havet. Strandnära bebyggelse tilläts inte för att ge utrymme åt en bred 
strandzon. I denna finns flera intressanta växtmiljöer (block- och sandstrand, strandängar och gräs- 
och hedmark) med en rad intressanta växter. I söder finns lättgångna och flacka berg med hällkar 
(fördjupningar i berget) som har en säregen flora. 

På blockstranden i närheten av parkeringen hittar du både dansk skörbjuggsört och (vanlig) 
skörbjuggsört tillsammans med strandloka och strandmalört och typiska arter som gulkämpar, 
knutnarv, kustarun, marviol, strandaster och strandkrypa. 

I strandängen och på sandstranden söder om hamnen växer den lilla rödlistade örten dvärglin. Här 
finner du också arter som hampflockel, odört, strandgyllen, strandkål och strandmolke. På det torra 
sandfältet väster om hamnen hittar du bl.a. backnejlika, backtimjan, blåmunkar, bockrot, jungfrulin, 
rotfibbla och ängsskallra. 

Om du följer stranden cirka 800 meter från parkeringen mot sydost når du de flacka bergen med 
hällkar. Här förekommer flocksvalting, fyrling och ävjebrodd. 

Hitta hit: Bua strand med Tollviken når du från Bua samhälle i Värö och åker söderut på Hultavägen förbi 
kyrkan. Vid vägens slut tar man av åt höger och åker Fiskelia mot havet där en vidunderlig utsikt över havet och 
Bua strand väntar. Man kan parkera vid den lilla hamnen eller utmed grusvägen. Toalett och närliggande 
kollektivtrafik saknas. 

Parkering WGS84 57,2282 12,1163; RT90 6350726-1277252. 

 
 

 
Småbåtshamnen i Bua strand med varierad strandnära växtmiljö   



1 blockstrand 
daggsvingel, dansk skörbjuggsört, 
gulkämpar, knutnarv, kustarun, 
marviol, salttåg, skörbjuggsört, 
strandaster, strandkrypa, strandloka, 
strandmalört 

2 strandäng och sandstrand 
dvärglin, fackelblomster, frossört, 
gul fetknopp, gulmåra, gåsört, 
hampflockel, kustbaldersbrå, odört, 
strandgyllen, strandkvanne, 
strandkål, strandmolke, strandmålla, 
strandråg, snårvinda, ängsruta  

3 gräs- och hedmark 
backnejlika, backtimjan, 
blåmunkar, bockrot, borsttåtel, 
gråbinka, jungfrulin, knägräs, 
käringtand, rotfibbla, sandlök, 
sandstarr, stor getväppling, 
svartkämpar, vitknavel, tuvknavel, 
ängsskallra  

4 hällkaren 
flocksvalting, fyrling, plattbladig 
igelknopp, ävjebrodd 
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