
Gamla Köpstad – gammal handelsplats med varierad nutidsflora 
Säsong: juni-september 

Gamla Köpstad är ett stort och långsträckt naturreservat. Det ligger i ett öppet kustlandskap med 
hedar, strandängar och klapperstensfält. Markerade vandringsleder saknas men det finns gott om väl-
trampade stigar att vandra på. Man tror att en föregångare till staden Varberg låg här under den tidiga 
medeltiden. Strandlinjen var då runt en och en halv meter högre än idag och platsen erbjöd ett av de 
bästa naturliga hamnlägena längs Hallandskusten. 

På heden vid parkeringen hittar du typiska arter som klockljung, kråkbär och ljung men även mera 
sällsynta som ängsnattviol. Här kan du också finna exemplar av prakthäggmispel, en trädgårdsrymling 
som redan i slutet av 1980-talet var i full spridning på Varbergs kusthedar. 

Närmare havet övergår heden till fuktigare gräsmarker där strandtriften bildar rosa mattor på 
försommaren. Tack vare bete med lång kontinuitet är strandängarna artrika. Här finner du arter som 
jungfrulin, källarv, strandmalört och svinrot. 

Ute på udden breder ett stort klapperstensfält ut sig. Här hittar man bl.a. glasört, havssälting, kustruta, 
strandbeta och strandkål. I en göl vid strandängen växer agnsäv och tuvad hundstarr. 

Hitta hit: För att nå det fina kustlandskapet i Gamla Köpstad kör du Västkustvägen söderut mot Träsövsläge och 
tar av mot Gamla Köpstad. Kör Sejernäsvägen till den norra parkeringen vid reservatet. Toalett finns vid den 
södra parkeringen. 

Reservatsparkering nord WGS84 57,0443 12,2902; RT90 6329708-1286691, parkering syd WGS84 57,0411 
12,2905; RT90 6329354-1286694. 

 
 
 

 
Hedlandskap med strandäng och blockstrand i Gamla Köpstad  



1 hed 
bergven, en, femfingerört, 
flädervänderot, gul fetknopp, 
gulkämpar, hundstarr, klockljung, 
knägräs, kråkbär, kärrsilja, ljung, 
luddtåtel, nyponros, nysört, 
prakthäggmispel, rotfibbla, rödven, 
rönn, stagg, stenros, strätta, älggräs, 
ängsnattviol  

2 strandäng 
daggsvingel, grässtjärnblomma, 
grönknavel, gulkämpar, gulmåra, 
gåsört, havssäv, jungfrulin, krypven, 
källarv, luddlosta, rödsvingel, salttåg, 
smågröe, spjutmålla, strandkvanne, 
strandlysing, strandmålla, 
strandmalört, strandtrift, svinrot, 
vårtåtel  

3 klapperstensfält 
glasört, havssälting, krusskräppa, 
kustruta, marviol, pipdån, revigt 
saltgräs, saltarv, saltnarv, 
skörbjuggsört, snärjmåra, strandaster, 
strandbeta, strandglim, strandkrypa, 
strandkål, strandråg, strandtrift, åkermolke, 
åkertistel 

4 göl 
agnsäv, havssäv, säv, tiggarranunkel, tuvad 
hundstar  

Kustruta 

Glasört 

Strandbeta 


