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Förord  

Välkommen till den intressanta växtvärlden i Halland!  

Denna utflyktsguide beskriver 58 besöksvärda växtlokaler i Hallands alla kommuner, belägna vid 

havet och i jordbruks- och skogslandskapet. Utflyktsguiden vänder sig i första hand till den 

växtintresserade allmänheten, men också till mer erfarna botanister i eller på besök i Halland. 

Utflyktsguiden fokuserar på kärlväxter (blomväxter, ormbunkar och fräkenväxter) men innehåller 

även en del uppgifter om bl.a. insekter, lavar och svampar.  

Vi hoppas att guiden skall inspirera dig att komma ut i den härliga naturen och glädjas åt fina 

växtlokaler i Halland. Tänk på att vissa växter kan vara svåra att hitta och kanske inte blommar varje 

år. Det är en självklarhet att respektera allemansrättens rättigheter och skyldigheter. 

 

Hallands Botaniska Förening 
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Inledning 

Tanken på en botanisk utflyktsguide väcktes av Börje Wernersson som vid tillfället var tillförordnad 

ordförande för Hallands Botaniska Förening. Efter positivt mottagande i styrelsen beslutades att driva 

arbetet som ett projekt. Detta inleddes genom att ta fram riktlinjer för utformning och val av lokaler. 

Som goda exempel och inspirationskällor användes motsvarande guider som tagits fram för Bohuslän, 

Västergötland och Öland. Arbetet inleddes hösten 2019 och målsättningen var då att guiden skulle 

vara klar två år senare. 

Guiden är framtagen av en arbetsgrupp med god kunskap om Hallands växtvärld. Arbetet har letts av 

styrelsen för Hallands Botaniska Förening med ordförande Börje Wernersson som projektledare. Den 

är framtagen utan externa sponsorer. 

Utöver huvudförfattarna (Christer Andersson, Joel Jansson, Jan Johansson, Jan Kuylenstierna, Lars-

Erik Larsson, Margareta Lindgren, Anders Magnusson, Lars-Erik Magnusson, Nils-Gustaf Nilsson, 

Lars Stibe och Börje Wernersson) har följande personer deltagit i arbetet: 

Lars Andersson: Planering 

Margit Andersson: Akvareller 

Maria Ivarsdotter: Informationssamordning 

Ingvar Lenfors: Lokalinformation Varberg 

Moa Pettersson: Informationssamordning 

Staffan Wall: Lavar i Ödegärdet 

Vi vill också tacka Kjell Georgson för värdefulla synpunkter på lokalbeskrivningarna. 

Växtriket Halland 

Det glömda landskapet 
Halland är för en del känt som landskapet som både Linné och Selma Lagerlöf glömde. Orsakerna är 

delvis höljda i dunkel. Selma ska ha haft ont om tid när hon skrev boken om Nils Holgersson men lär 

på en fråga om varför ha svarat: ”Halland?! Där finns ju bara (flyg)sand och löst folk!” (det sist-

nämnda uttrycktes på ett annat sätt som idag anses kränkande). När det gäller Linné säger skrönan att 

det handlade om tillkortakommande i en kärleksaffär med en halländsk kvinna. Troligare är kanske att 

han bara fann de fattiga och vitt utbredda ljunghedar som präglade landskapet ointressanta. 

Det är något av en ödets ironi att det under senare år gjorts stora insatser för att bevara och restaurera 

just sandiga miljöer och ljunghedar, till fromma för den rika flora och fauna som är knutna till dessa. 

Varken Linné eller Selma anade nog vad de gick miste om! 

Även om Linné inte själv kom till Halland har några av hans lärjungar 

verkat här och bidragit till kunskaperna om äldre tiders förhållanden 

när det gäller växter och djur. De mest kända är kanske Pehr Osbeck 
som var prost i Hasslöv i Laholm, och Lars Montin, provinsialläkare i 

Halmstad. Det har dock funnits många andra, både före och efter 

Osbeck och Montin, som utforskat den halländska naturen. En 

närmare genomgång av hur floran i Halland kartlagts sedan början av 

1600-talet finns i Hallands Flora. 

Län och landskap 
Det är ibland lite oklart vad som menas när man talar om Halland. 

Fram till 1970 var detta inget problem; då var gränserna för landskap 

och län identiska. 1971 överfördes Lindome församling i norr till 

nuvarande Västra Götalands län och Östra Karups församling i söder 

till nuvarande Skåne län. Samtidigt överfördes fem församlingar från Pehr Osbeck (foto Wikipedia) 
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Älvsborgs till Hallands län. 1974 växte Hallands län ytterligare när fem församlingar i Jönköpings län 

överfördes. Bakgrunden till dessa förändringar var den kommunreform som beslutades 1971 och som 

resulterade i dagens sex halländska kommuner. 

När vi i Hallands Botaniska Förening talar om ”Växtriket Halland” menar vi nuvarande Hallands län 

inklusive förlusterna till Västra Götalands och Skåne län. 

Hallands natur 
Halland kan grovt delas in i tre naturtyper. I väster finns den tätbefolkade kustslätten med stränder och 

intensivt utnyttjad åkermark. Här är kärlväxtfloran rik. I skarp kontrast breder den glesbefolkade och 

artfattiga skogsbygden ut sig i öster med sina barrskogsplanteringar och många myrar, men de många 

sjöarna och dalgångarna och inte minst de stora vattendragen präglar också landskapet där och bidrar 

till större variation och artrikedom. Mellan dessa naturtyper ligger övergångsbygden. Denna 

karaktäriseras av stora höjdskillnader mot öster och höga naturvärden. De många dalgångarna med 

åkrar och lövskogspartier bidrar till en mosaik av naturtyper med höga naturvärden.  

I norra Halland är uppdelningen i olika naturtyper inte lika tydlig som längre söderut utan den liknar 

mest övergångsbygdens karaktär. I söder präglar Hallandsåsen naturtypen med stort inslag av 

lövskogsvegetation. Av gamla tiders utsträckta och trädlösa hedlandskap i Halland finns idag endast 

fragment kvar som t.ex. Mästocka ljunghed i Laholms inland. 

En mera ingående beskrivning av de naturgeografiska förhållandena, liksom av klimat och geologi, 

finns i del 1 av Hallands Flora som kan laddas ned på vår hemsida (se sid 7). 

Hotade växter 

Många växter är av olika skäl hotade och riskerar att minska i antal eller rent av försvinna. Viktiga 

påverkansfaktorer är avverkning av skog, upphörd hävd och igenväxning, skogsplantering och 

intensifierat jordbruk. I en del fall utgör konkurrens från främmande, invasiva arter ett stort hot och på 

sikt kan även klimatförändringarna innebära en stor påverkan.  

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en 

bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet. Bedömningen görs utifrån internationellt 

vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss 

kategori. De kategorier som används är: 

RE Nationellt utdöd 
CR Akut hotad 
EN Starkt hotad 
VU Sårbar 
NT Nära hotad 
DD Kunskapsbrist 

Rödlistan revideras vart femte år och tas fram av Artdatabanken. Den reviderades senast år 2020. När 

det gäller kärlväxter bedömdes då 1 339 vara rödlistade och 802 bedömdes vara hotade. De rödlistade 

omfattar alla sex kategorierna medan de som är hotade utgörs av kategorierna VU, EN och CR. 

Av de 1 339 rödlistade kärlväxterna i Sverige förekommer 273 enligt Artdatabanken i Hallands län. 

Av dessa bedöms 170 vara hotade. En del av de rödlistade arter som noterats i länet är sådana som 

bara förekommit tillfälligt eller som har försvunnit under senare tid. I praktiken räknar man därför med 

att det finns 200 arter vilka fördelar sig på de fem första hotkategorierna på följande sätt: 

RE Nationellt utdöd 2 
CR Akut hotad 6 
EN Starkt hotad 37 
VU Sårbar 70 
NT Nära hotad 85 
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Det kan tyckas motsägelsefullt att 

det finns arter i den första kategorin 

(nationellt utdöd), men det beror på 

fynd som gjorts efter det att den 

senaste rödlistan publicerades. Det 

två arter det är frågan om är 

luddmålla och skogsfibblan 

Hieracium erioneurum som båda 

upptäcktes 2020. Luddmålla 

påträffades utanför Löftaåns 

mynning i norra Halland. Den har 

tidigare bara funnits stadigvarande 

på en lokal vid Ottenby på södra 

Öland där den sågs sista gången 
1924! Skogsfibblan hittades i 

Halmstad. I båda fallen är det den 

enda kända lokalen i landet. 

Floraväkteri 

För att kunna bevara våra hotade växter krävs att man har aktuell kunskap om var arterna finns och om 

de ökar eller minskar. Inom floraväkteriet besöks kända växtplatser för hotade arter regelbundet. Vid 

varje besök räknas hur många exemplar som finns av arten. Man noterar också eventuella hot mot 

växtplatsen eller växten. Inventeringen görs med en standardiserad metodik vilket innebär att 

resultaten från olika år och olika delar av landet kan jämföras. Resultatet rapporteras i Artportalen och 

kan sedan användas för utvärdering och analyser. 

I Sverige är vi idag beroende av ideella krafter för att samla in den här kunskapen. Det är här 

floraväktarna kommer in. Inventeringarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med 

Artdatabanken. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar numera för samordningen på nationell nivå. 

De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen i respektive område. 

I Hallands län började arbetet med floraövervakning 

1993 genom projekt Hallands Flora. Från och med 

2002 har ansvaret för verksamheten tagits över av 

Hallands Botaniska Förening. 

Halland är en av de mest aktiva regionerna när det 

gäller floraväkteri, och 2017–2021 har i genomsnitt 

mer än 1 400 lokaler besökts varje år. En majoritet av 

dessa hyser arter som är klassade som sårbara (VU) på 

rödlistan. 

Av de 200 rödlistade arter som förekommer i Halland 

ingår cirka 120 i floraväkteriet. Övriga arter tillhör i 

huvudsak kategorin ”Nära hotad” och är sådana som är 
relativt vanliga i Halland. Några exempel är 

backtimjan och hårginst. För arter som har sin 

huvudsakliga svenska utbredning i Halland har vi ett 

särskilt ansvar när det gäller floraväkteriet. Till dessa 

hör luddmålla, nålginst, slåttergubbe, tysk ginst, 

vattenstånds, vildris och västkustros. 

  

Luddmålla tillsammans med bl.a. glasört och saltört (foto Lars Stibe). 

Vildris (akvarell Margit Andersson) 

Vill du bli floraväktare? Vänd dig då till någon av 

våra kontaktpersoner. Kontaktuppgifter hittar du 

på vår hemsida. 

https://hallandsbotan.org/wp/floravakteri/kontaktpersoner/
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Fridlysta växter 

Rödlistningen av växter är endast en bedömning av hur stor risken är att arter ska dö ut. Det innebär 

inte automatiskt att de är skyddade. Arter som riskerar att försvinna kan i stället skyddas genom 

fridlysning. Fridlysning innebär oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller 

skada de fridlysta växterna. Fridlysning kan gälla hela landet, län eller kommuner och ibland även 

mindre områden. 

Alla orkidéer är fridlysta nationellt trots att några av dessa är vanliga (t.ex. Jungfru Marie nycklar). 

Utöver orkidéer är bl.a. följande arter fridlysta i hela landet: backsippa, cypresslummer, flytsvalting, 
flockarun, hedblomster, höstlåsbräken, kalvnos, klockgentiana, knippnejlika, krypfloka, marrisp, 

martorn, mosippa, murgrönsmöja, nålginst, praktnejlika, sandmålla och västkustros. Bland arter som 

är fridlysta i Halland men inte nationellt kan nämnas blåsippa, gullviva, idegran och kransrams. 

Förteckningar över fridlysta arter hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. 

Invasiva växter 

Invasiva främmande arter är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har flyttat till ett nytt 

område där de snabbt sprider sig och orsakar skada. De utgör ett stort hot mot biologisk mångfald i 

världen. De skapar också ekonomiska problem för samhället och enskilda, och de kan sprida 

sjukdomar till människor och djur. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, och cirka 20 procent 

av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. 

Ett antal arter anses vara särskilt problematiska i Europa och omfattas av en EU-förordning från 2014. 

Bland dessa finns 35 växtarter av vilka sju är etablerade i Sverige och två förekommer sporadiskt. 

Från Halland finns rapporter om fem av dessa arter: gudaträd, gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka 

och smal vattenpest. Förordningen innebär förbud mot att sälja, byta, odla och sprida dessa arter. 

Det finns också några främmande arter som är, eller riskerar att bli, invasiva i Sverige, men som inte 

omfattas av EU-förordningen. Dessa ska på sikt ingå i en nationell förteckning, och Naturvårdsverket 

kommer att fastställa regler om hur dessa arter ska hanteras. Av de arter som hittills pekats ut 

förekommer alla utom en (sydfyrling) i Halland: blomsterlupin, parkslide, sjögull, vattenpest och 

vresros. 

Hallands Botaniska Förening, i samarbete med myndigheter och andra intresseorganisationer, arbetar 

aktivt med att bekämpa invasiva arter i Halland. Föreningen har också tillsammans med länets 

kommuner tagit fram en länsövergripande strategi för invasiva växter. Strategin ger vägledning om 

prioritering och lämplig hantering av de invasiva arter som utgör ett särskilt problem i Halland. De 

arter som i strategin är högst prioriterade i åtgärdsarbetet omfattar de fem EU-arterna gudaträd, gul 

skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka och smal vattenpest samt parkslide och jätteslide. 

Gul skunkkalla (vänster, foto Lars Stibe) och jättebalsamin (höger, foto Lars-Erik Magnusson). 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/fridlysta-arter
https://hallandsbotan.org/wp/wp-content/uploads/2021/04/Lansstrategi_invasiva_Halland_slutversion.pdf
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Bland övriga arter som tas upp i strategin, men med lägre prioritet, kan nämnas armeniskt björnbär, 
blomsterlupin, häckberberis, kanadensiskt gullris, kotula, sjögull, snöbär, tysklönn, vattenpest och 

vresros. 

Litteraturtips 

Det finns gott om floror för såväl nybörjare som mera avancerade botanister. Här tipsar vi om några 

som är lämpliga att börja med. För den ovane är ”Svensk fältflora” en bra start. Men, arturvalet här är 

begränsat och när intresset växer räcker denna inte till. Då rekommenderar vi praktverket ”Nordens 

flora”, gärna i kombination med Krok & Almquists klassiska ”Svensk flora”. 

Svensk fältflora 
Svensk fältflora (Bo Mossberg & Lennart Stenberg 2018) omfattar mer än tusen olika 

växter och är baserad på Den nya nordiska floran som kom ut 2003. Bilderna är dock i 

mindre storlek. Den innehåller också en del bestämningsnycklar men dessa är inte 

heltäckande och kan mera ses som smakprov. 

Nordens flora 
Nordens Flora (Bo Mossberg & Lennart Stenberg 2018) är den mest kompletta 

bildfloran i bokform vi har idag över Nordens kärlväxter. Floran, som omfattar nästan 

3 600 arter, underarter eller varieteter, är främst känd för sina utsökta akvareller av Bo 

Mossberg. Boken kan varmt rekommenderas. Den lämpar sig dock bäst för studier 

hemma och är inget man tar med ut i fält. 

Svensk flora. Fanerogamer och kärlkryptogamer 
Detta är en klassisk bok inom botaniken som gavs ut första gången 1883 av Thorgny 

O.B.N. Krok och Sigfrid Almquist. Den har genom åren kommit ut i ett flertal 

upplagor varav de senaste bearbetats av Lena och Bengt Jonsell. Floran innehåller 

bestämningsnycklar för alla släkten och svartvita teckningar för att underlätta 

nycklandet. Den senaste upplagan gavs ut 2016. 

Upptäck blommornas värld 
Upptäck blommornas värld (Eva Stenvång Lindqvist & Margareta Edqvist 2016) är en 

vackert illustrerad och pedagogisk bok om hur man lär sig mer om vilda växter. Det är 

ingen flora men en utmärkt introduktion till blommornas värld för nybörjare. 

Jätteloka (vänster, foto Lars-Erik Magnusson) och smal vattenpest (höger, foto Lars Stibe). 
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Kunskapskällor på internet 

Artfakta 
SLU Artdatabankens sida Artfakta är en bra startpunkt när man söker kunskap om växter och djur i 

Sverige. Här finns bl.a. bestämningsnycklar, fördjupad information om rödlistade arter och det senaste 

om taxonomin, dvs. namn och släktskap. 

Artportalen 
Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Den drivs av 

Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet och finansieras till stor del av Naturvårdsverket. 

Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de nästan 90 miljoner 

fynduppgifterna, som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare 

har bidragit med. Det är även här som alla fynd inom floraväkteriet rapporteras. 

Här kan du också i de flesta fall hitta detaljerade uppgifter om var de arter som beskrivs på 

utflyktguidens olika lokaler finns. Detaljeringsgraden påverkas dock av med vilken noggrannhet 

fyndlokalerna angivits. 

Botaniska nycklar 
Botaniska nycklar är en resurs på Svenska Botaniska Föreningens hemsida. Den innehåller 

bestämningsnycklar för drygt 175 kärlväxtsläkten med arter som förekommer i Sverige. Många av 

dessa är sådana som inte är med i standardfloror som Krok & Almquist och utgör därför ett bra 

komplement till dessa. Alla nycklar kan laddas ned som pdf-filer och i många fall finns de också som 

interaktiva nycklar. Samlingen kompletteras fortlöpande. 

Virtuella floran 
Virtuella floran är en digital bildflora som togs fram på 1990-talet av Naturhistoriska Riksmuseet. Den 

innehåller kortfattad information om arters utseende, artskiljande karaktärer samt utbredning och 

mycket bildmaterial. Uppgifterna om utbredning bygger dock på äldre information som kanske inte 

återspeglar förekomsterna idag. När detta skrivs är Virtuella Floran stängd för ombyggnad på en annan 

domän. 

Facebookgrupper 
Är man oerfaren botaniskt är Facebook-grupper med fokus på kärlväxter ett bra alternativ att 

snabbt få hjälp med artbestämning. Exempel på sådana grupper är Botanik i Väst, Svensk 
Botanik, Ölands Flora, Skånes blommor och Vilken växt. Medlemmar i dessa grupper kan 

publicera bilder på växter för att få hjälp med artbestämning av kunniga botanister. I dessa grupper 

kan man också dela med sig av sina bilder av växter man känner till. Grupperna är uppskattade och har 

många medlemmar. Hallands Botaniska Förening är en av föreningarna i sydvästra Sverige som ligger 

bakom Botanik i Väst. 

Hallands Botaniska Förening 
Vår hemsida (www.hallandsbotan.org) ger dig information om föreningens aktiviteter (genomförda 

och planerade) och här finns också kontaktuppgifter till personer i föreningens styrelse och till 

floraväkteriverksamheten. På hemsidan har du tillgång till Hallands flora (4 delar), Ingvar Lenfors 

elva sockenfloror över Varberg och Hallands Växter (Ahlfvengrens Flora) från 1924 för enkel 

nedladdning till dator, smartphone och läsplattor. Nedladdningen är kostnadsfri. 

Den andra delen av den digitaliserade Hallands Flora innehåller en guide med ingående beskrivningar 

av 62 botaniska utflyktsmål i Halland. 26 av dessa återfinns även i den nya digitala utflyktsguiden. 

Denna kan ses som en förenklad och uppdaterad version, anpassad för den botanikintresserade 

allmänheten, som dessutom innehåller 32 nya lokaler. 

https://artfakta.se/
https://www.artportalen.se/
http://www.botaniskanycklar.se/
http://www.hallandsbotan.org/
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Fotobestämning av växter 

Idag finns det fotoappar för smartphones som man kan använda för 

artbestämning. Detta hjälpmedel är sannolikt mest användbart för 

nybörjare. Man fotograferar växten och appen ger förslag på växtens namn. 

PlantNet och Artsorakel är två lämpliga fotoappar att använda. Dessa är någorlunda 

tillförlitliga för de vanligaste arterna men har begränsningar för t.ex. stråväxter (gräs, 

starrar m.m.) och apomikter (t.ex. maskrosor och daggkåpor). Fotoapparna är ett bra 

komplement till Facebookgrupperna för att snabbt få veta växters namn. Man skall 

som sagt dock vara medveten om att vissa växter är svåra, och ibland omöjliga, att 

artbestämma baserat på ett foto. 

Visa hänsyn i naturen 

Det är en självklarhet att visa hänsyn till växt- och djurliv (och andra besökare) vid besök av 

utflyktsguidens lokaler. En del miljöer är känsligare än andra och på en del lokaler finns anvisade 

stigar att följa. Respektera dessa anvisningar! Fotografera växter du inte känner igen i stället för att 

plocka. De kan vara fridlysta eller ovanliga (rödlistade)! Följ reglerna i allemansrätten och eventuella 

reservatsföreskrifter, och ta slutligen som regel att lämna besöksmålet i samma skick som när du kom. 

Allemansrätten 
I Sverige har vi genom allemansrätten en unik tillgång till naturen. Det innebär samtidigt ett ansvar för 

var och en att visa hänsyn inte bara till växter och djur utan även till markägare. Det här får du enligt 

allemansrätten göra i den svenska naturen: 

• Gå, cykla och rida och vara nästa överallt i naturen, men gå inte för nära bostäder. Om du öppnar 

en grind måste du även stänga den efter dig. 

• Gå, cykla och rida på privata vägar. 

• Tälta en natt. Vill du tälta längre måste du be markägaren om lov. 

• Bada, åka båt och gå iland, men inte nära bostäder. 

• Plocka blommor (ej fridlysta), bär och svamp. 

• Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i den fem största insjöarna (Mälaren, Vänern, 

Vättern, Hjälmaren och Storsjön (Jämtland). 

• Göra upp en liten eld (var försiktig!). Elda inte direkt på en berghäll (spricker lätt). Elda på 

särskild plats för eldning. På sommaren råder ofta eldningsförbud. Kolla med kommunen vad 

som gäller lokalt 

Det här får du inte göra i svenska naturen: 

• Passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller annan odlad mark t.ex. åkrar. 

• Köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får inte heller köra på stigar, parkvägar eller i 

motionsspår. 

• Elda om det är mycket torrt eller blåser hårt (spridningsrisk). 

• Ta eller skada träd och buskar 

• Ta frukt, bär, grönsaker eller annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar. 

• Lämna kvar eller kasta skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor. 

• Jaga, störa eller skada djur. Det är förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar. 

• Fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag (se ovan). 

• Släppa hundar lösa i naturen mellan 1 mars och 20 augusti, då djuren har ungar. En lös hund kan 

skrämma och skada djur. Håll alltid hunden kopplad i naturen. 

Naturreservat 
Många av utflyktsmålen ligger i naturreservat. För dessa gäller särskilda föreskrifter vilka brukar 

framgå av informationstavlor vid reservatens parkeringsplatser. Vi uppmanar alla besökare att noga 

följa de regler och anvisningar som gäller i de olika reservaten. 
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Guidens upplägg 

Till varje lokal i guiden finns en kortfattad och enkel text om lokalens karaktär och mest intressanta 

växter, uppgifter om hur man tar sig dit, koordinater till lämplig parkering/ingång till lokalen, karta 

med markerade dellokaler och artlistor för dessa samt bilder på lokalens miljö och intressanta växter. 

Texten ger även en lämplig besökstid med hänsyn till blomningstider för de utvalda växtarterna på 

respektive lokal. De rödlistade arterna på dellokalerna är angivna med fet stil i artlistorna. Lokalerna 

är samlade per kommun från Laholm i söder till Kungsbacka i norr.  

Växtnamnen anges på svenska och följer 

dem som används i Nordens Flora 

(Mossberg & Stenberg 2018). 

Koordinaterna till rekommenderade 

parkeringar anges i WGS84 

(decimalversionen) och RT90. 

På kartorna markeras dellokalerna med vita 

cirklar vars numrering är kopplad till 

artlistorna som finns i anslutning till kartan. 

På kartorna finns även symboler för 

parkeringsplatser och toaletter och i vissa 

fall utsiktspunkter (trianglar). För många 

lokaler har även lämpliga stigar markerats. 

  

Jungfru Marie nycklar 

(akvarell Margit Andersson) 
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Bilaga 1. Karta över alla lokaler  
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Bilaga 2. Parkeringsplatser - koordinater 
Kommun/Lokal WGS 84  RT90  SWEREF 99 

Laholm         

Bollaltebygget 56,5760 13,3023  6274869 1346183  6271475 395704 

Bölarp 56,5761 13,1749  6275180 1338358  6271694 387880 

Hollandsbjär 56,6077 13,1271  6278811 1335558  6275290 385039 

Hökafältet 56,5429 12,9592  6272009 1324954  6268368 374522 
Karsefors dämme 56,5057 13,1268  6267451 1335098  6263932 384713 

Karsefors kraftstation 56,4992 13,1070  6266778 1333847  6263244 383471 

Mästocka ljunghed 56,6125 13,2425  6279076 1342663  6275638 392137 

Osbecks bokskogar 56,4108 12,9795  6257260 1325595  6253636 375336 

Skummeslövsstrand 56,4527 12,9071  6262110 1321326  6258433 371012 

Vessinge sandhedar 56,5495 13,0845  6272436 1332687  6268885 382245 

         

Halmstad         

Aleskogen Knebildstorp 56,6652 12,8291  6285966 1317544  6282228 366953 

Aleskogen reservat 56,6663 12,8405  6286051 1318248  6282322 367655 

Aleskogen småbåtshamnen 56,6595 12,8487  6285275 1318721  6281552 368137 

Björkelund 56,7053 13,0930  6289757 1333896  6286209 383250 

Gårdshult 56,6910 13,1493  6288031 1337279  6284524 386651 

Hagön 56,6315 12,9034  6282015 1321941  6278332 371393 

Möllegård 56,6688 12,7614  6286551 1313416  6282764 362821 

Påarp 56,6014 12,9175  6278633 1322662  6274960 372154 

Ringenäs 56,6813 12,7126  6288075 1310486  6284253 359875 

Simlången/Nybygget 56,7401 13,1628  6293457 1338318  6289959 387625 

Särdal nord 56,7363 12,6394  6294399 1306288  6290523 355605 

Särdal reservat 56,7337 12,6443  6294088 1306570  6290216 355891 

Särdal Skallkroken 56,7291 12,6464  6293579 1306675  6289708 356002 

Vapnö grustäkt mitt 56,6914 12,8322  6288869 1317861  6285133 367236 

Vapnö grustäkt NV 56,6934 12,8294  6289098 1317701  6285360 367073 

         

Falkenberg         

Digesgård 56,9471 12,3573  6318685 1290217  6314603 339259 

Falkenbergs mosse 56,9102 12,4709  6314239 1296920  6310239 346010 

Grimsholmen 56,8441 12,5574  6306631 1301842  6302695 351018 

Ljungsjön 56,9919 12,5548  6323085 1302464  6319145 351446 

Morups tånge 56,9231 12,3611  6316003 1290309  6311924 339383 

Näset 56,8773 12,5135  6310454 1299338  6306485 348471 

Stensjöstrand 56,7895 12,6196  6300371 1305348  6296480 354596 

Sumpafallen 57,0942 12,6568  6334177 1309188  6330309 358034 

Vinån 56,9272 12,5484  6315901 1301733  6311957 350800 

Yngeredsfors 57,0201 12,7441  6325688 1314106  6321883 363049 

Yttraberg 57,0867 12,8033  6332944 1318024  6329181 366879 

         

Hylte         

Lintalund 56,9741 13,1686  6319499 1339675  6316000 388675 

Tiraholm 56,9438 13,6439  6315104 1368468  6311947 417501 

Ödegärdet 56,9630 13,5314  6317366 1635290  6314232 410702 

         

Varberg         

Biskopshagen 57,2531 12,0953  6353570 1276139  6349297 324779 

Bua strand 57,2282 12,1163  6350726 1277252  6346468 325925 

Gamla Köpstad nord 57,0443 12,2902  6329708 1286691  6325577 335606 

Gamla Köpstad syd 57,0411 12,2905  6329354 1286694  6325223 335613 

Gamla Varberg 57,1602 12,2408  6342760 1284371  6338592 333133 

Getterön (Gubbanäsan) 57,1194 12,2006  6338351 1281701  6334155 330517 

Järnmölle 57,0307 12,4279  6327781 1294966  6323749 343898 

Sinanders kulle 57,1601 12,4032  6342255 1294190  6338204 342951 

Toarp 57,1861 12,4012  6345144 1294210  6341091 342937 
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Kommun/Lokal WGS 84  RT90  SWEREF 99 

Varberg forts.         

Vadkärr 57,2731 12,3854  6354880 1293746  6350815 342358 

Årnäsudden 57,1958 12,1631  6346975 1279882  6342751 328597 

         

Kungsbacka         

Fjärås Bräcka Naturum 57,4449 12,1855  6374621 1282715  6370411 331101 

Fjärås Bräcka bygdegården 57,4396 12,1896  6374020 1282928  6369813 331321 

Gäddevik 57,4423 12,2399  6374153 1285962  6369982 334351 

Hördalen 57,4937 11,9868  6380702 1271101  6376350 319423 

Mårtagården 57,3963 11,9960  6369832 1271044  6365487 319495 

Näsbokrok 57,3442 12,0715  6363788 1275259  6359498 323778 

Sandsjöbacka rastplats 57,5545 12,0499  6387251 1275256  6382944 323497 

Sandsjöbacka reservat 57,5511 12,0419  6386910 1274755  6382597 323000 

Sandsjöbacka syd 57,5295 12,0408  6384505 1274556  6380191 322830 

Särö Västerskog 57,5046 11,9339  6382096 1267999  6377706 316306 

Sönnerbergen Mönstervägen 57,3665 11,9680  6366617 1269170  6362252 317660 

Sönnerbergen Orrviken 57,3742 11,9624  6367489 1268886  6363120 317366 

Tjolöholm 57,4031 12,1028  6370238 1277500  6365969 325941 

Tölöberg 57,4950 12,0825  6380525 1276840  6376241 325160 

Vallda Sandö reservat 57,4872 11,9306  6380169 1267687  6375777 316018 

Vallda Sandö reningsverket 57,4836 11,9517  6379694 1268935  6375317 317270 

Äskhult 57,4252 12,2825  6372118 1288421  6367978 336832 
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