
Varbergs fästning – kulturpåverkad flora i historisk miljö 
Säsong: juni-augusti 

Varbergs Fästning med månghundraårig historia hyser en intressant, kulturpåverkad flora. De norra 
och södra sidorna utanför fästningen är botaniskt triviala. Däremot är slänten mot havet i väster 
mycket intressant med arter som fältkrassing, mursenap, oxtunga och röd hundrova. 

Går man ner till grus-och stenpartiet vid havet hittar man strandbeta och strandkål tillsammans med 
flera andra typiska havsstrandsväxter. 

Utefter och i vallgraven öster och norr om fästningen finns en ordinär flora med bl.a. blåsäv, 
bredkaveldun, rosendunört och vass. Inne på fästningsområdet förekommer tillfälligt intressanta ett- 
och tvååriga växter som mursenap, vit sminkrot, bolmört och odört. 

Passa också på att besöka fästningens museum. Här kan man bl.a. se Bockstensmannen, de 
välbevarade kvarlevorna av en man från 1300-talet som påträffades i Bockstens mosse 1936. I 
samlingarna finns även ”kulknappen” vilken enligt sägnerna är den kula som 1718 användes för att 
skjuta kung Karl XII till döds under slaget vid Fredriksten. 

Hitta hit: Fästningen ligger inne i Varberg och går inte att missa. Vid uppgången mot fästningen tar man till 
höger och går runt fästningen. Man parkerar på torget i hamnen där det finns tillgång till toaletter och 
kollektivtrafik. 

Parkering WGS84 57,1078 12,2443; RT90 6336924-1284274. 

 
 
 
 

 
Varbergs fästning (östra sidan) med sin mur och vallgrav  



1 slänten väster om fästningen 
ned mot havet 
blodnäva, femfingerört, fältkrassing, 
gul fetknopp, humlelusern, jordklöver, 
kärleksört, löktrav, mursenap, oxtunga, 
röd hundrova, rödmalva, sandkrassing, 
sandlök, sandvita, skogsalm, stor 
ängssyra, svartkämpar, taggsallat, 
vitblära, vitoxel, vit fetknopp, vit 
snårvinda, åkervinda 

2 grus/stenpartiet vid havet 
väster om fästningen 
marviol, saltarv, skörbjuggsört, 
spjutmålla, strandaster, strandbeta, 
strandglim, strandkål, strandmalört, 
strandmålla, strandråg 

3 vallgraven 
ask, besksöta, blåsäv, bredkaveldun, 
havssäv, liten kardborre, rosendunört, 
rörflen, skogsalm, stor ängssyra, 
svärdslilja, tomtskräppa, tysklönn, vass, 
äkta johannesört 

4 inne i fästningen (tillfälliga 
växter) 
bolmört, mursenap, odört, vit sminkrot 
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