
Toarp – vacker äldre hagmark 
Säsong: maj-juli 

Gården Toarp, som ligger mycket vackert i östra Valinge, har fina hagar och mäktiga stenmurar. Då de 
ogödslade hagarna har betats och bränts under lång tid har en rik kärlväxtflora utvecklats. I området 
finns dessutom troligen amfibolit, en basisk, lättvittrad bergart vilken bidrar till en rikare jordmån som 
är gynnsam för floran. Gården ägs av Henry och Gun Svensson som 2016 fick föreningens flora-
vårdspris för sitt arbete med att restaurera och bevara det öppna landskapet. 

Följ vägen en bit tillbaka från parkeringen och gå in i första hagen på vänster sida. (Stäng grinden! Det 
går betande djur i hagarna). Här finns en stor förekomst av backsippa och på våren hittar du även 
rikligt med lundtrav, skogsviol, vitsippa och vårstarr. På sommaren blommar åkervädd i stor mängd 
och då kan du även njuta av en stor rikedom av insekter. 

Gå sedan ner till den andra hagen. Här finns också mycket backsippa och dessutom arter som inte 
finns i första hagen. I den sydvästra, lågt liggande delen växer bland annat brudbröd, slåttergubbe och 
svinrot. Tyvärr börjar örnbräken att breda ut sig, men förhoppningsvis kommer det att gå att hejda den 
expansionen. 

På en del av ekarna växer oxtungsvamp och svavelticka, och på en ek i den nedre hagen växer 
kyrkogårdslav. 

Hitta hit: Till gården Toarp nordost om Valinge (Varbergs kommun) tar man sig lämpligtvis med bil. Från 
Varberg kör man väg 153 mot Ullared. Efter golfbanan i Jonsgård tag vänster mot Valinge. Direkt efter Valinge 
kyrka sväng höger mot Skällinge. Efter 1,2 km tag vänster mot Toarp och efter 500 meter, följ vägen mot höger 
uppför backen. Där ser du de vackra ekhagarna på båda sidor av vägen. Parkerera på gårdsplanen vid högra 
bondgården (blockera inte dörrar). Respekterar att detta är privat mark. 

Parkering WGS84 57,1861 12,4012; RT90 6345144-1294210. 

 
 
 

 
De fina hagmarkerna i Toarp  



1 första hagen 
backsippa, backtimjan, backtrav, 
blåsstarr, blåsuga, duvnäva, 
gaffelbräken, jungfrulin, kattfot, 
källört, lila ögontröst, lundtrav, 
mattfibbla, sandkrassing, 
skogsbingel, skogsviol, 
styvmorsviol, svartbräken, svinrot, 
vitknavel, vitsippa, vårstarr, 
vårtåtel, åkervädd, ängsviol 
2 andra hagen 
blodnäva, blåsuga, brudbröd, 
granspira, grönvit nattviol, nattviol, 
slåtterfibbla, slåttergubbe, svinrot, 
vårstarr, örnbräken 
  

Vårstarr 

Backsippa 


