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Aleskogen/Västra stranden – strand, sanddyner och sumpskog  
Säsong: maj-september 

Området utgörs till större delen av naturreservatet Alet, det första kommunala reservatet i Halmstad. 
Reservatet omfattar sandstrand, dynområde och bakomliggande alsumpskog samt öppna gräsmarker. 
Till besöksmålet hör också området kring reningsverksdammarna. Vandringsleden Prins Bertils stig 
går igenom hela området och själva Aleskogen genomkorsas av flera stigar. 

På sandstranden kan man med lite tur finna den rödlistade sandmållan. Hösten 2021 påträffades här 
också för första gången ett litet exemplar av martorn. Dynkanten domineras av sandrör och strandråg, 
och här finns även gott om strandkvickrot. På dynheden bakom finns typiska arter som borsttåtel, blå-
munkar, fältmalört och sandstarr. Här har tidigare funnits huvudtåg och genom olika åtgärder i reser-
vatet hoppas man att denna och andra arter som trivs i samma miljö på sikt ska återkomma. 

Bakom dynheden är de botaniska värdena främst knutna till alsumpskogen, dynvåtmarkerna och de 
bäckar som förenar dessa. Brunstarr, dyblad, rankstarr, slokstarr, strutbräken och svärdslilja är några 
av de arter som kan nämnas. På de öppna gräsmarkerna ska man hålla ögonen öppna efter månlåsbrä-
ken. Den har visserligen inte setts sedan 2013 men det bör finnas god chans att den finns kvar. 

Vid reningsverksdammarna finns en hel del förvildade växter, bl.a. pimpinellros och havtorn utmed 
Prins Bertils stig, och daggros, parkolvon och rosentry längst i öster. De bestånd som finns inne i na-
turreservatet ska dock enligt skötselplanen på sikt tas bort. Det kan också bli aktuellt med åtgärder mot 
invasiva främmande arter i området. Exempel på sådana är parkslide, tysklönn och vresros.   

Hitta hit: området ligger på promenadavstånd från Halmstad centrum och passeras av Prins Bertils stig som bör-
jar vid Halmstad slott. Området nås också lätt med buss. 

Reservatsparkering WGS84 56,6663 12,8405; RT90 6286051-1318248, Knebildstorp WGS84 56,6652 12,8291; 
RT90 6285966-1317544, småbåtshamnen WGS84 56,6595 12,8487; RT90 6285275-1318721. 

 
I och kring bäckarna i alsumpskogen finner man bl.a. slokstarr och dyblad  



  

 

1 våtmark 
brunstarr 

2 bäck 
bäckmärke, dyblad, missne, skärmstarr, 
slokstarr, stor andmat, svärdslilja 

3 bäck 
rankstarr, slokstarr 

4 dynheden 
blåmunkar, borsttåtel, fältmalört, flockfibbla, 
gul fetknopp, kärleksört, rotfibbla, sandstarr, 
sandvita, vanligt gullris, vårkorsört 

5 stranden 
martorn, sandmålla, strandkvickrot 

6 Prins Bertils stig 
havtorn, pimpinellros 

7 reningsverksdammarna  
daggros, måbär, oxtunga, parkolvon, rosentry, 
ryssgubbe, snöbär 

8 ängsmark 
månlåsbräken  

Slokstarr 



  

Björkelund – ginsthed, slåtteräng och strömmande vatten 
Säsong: hela året men särskilt i maj-juni (ginstheden) och juni-augusti (slåtterängen) 

Björkelund skänktes genom donation till Naturskyddsföreningen som svarar för skötsel och utveckling 
av fastigheten. Föreningen har bl.a. avverkat skog och återskapat en ginsthed, och även restaurerat en 
slåtteräng. I fastigheten ingår också delar av Fylleån och det finns en särskild vandringsstig som infor-
merar om vattnens värden. I anslutning till gården finns en visningsträdgård med växter för polliner-
ande insekter. Här har även en liten avdelning med rödlistade halländska växter anlagts. 

Börja gärna på gårdsplanen med att leta efter svarttandad maskros. För den som vill fördjupa sig i 
maskrosornas värld finns mer att hämta; ytterligare 47 mer eller mindre vanliga maskrosor har noterats 
i området. Efter ett besök i trädgården är det lämpligt att fortsätta upp i slåtterängen och sedan vidare 
till ginstheden. I juni blommar slåttergubbe på ängen medan den på sensommaren helt tas över av 
ängsvädd. På ginstheden har hårginst dykt upp spontant efter restaureringen när fröbanken från gamla 
hedar aktiverats. Nålginst och tysk ginst har fått hjälp genom sådd och utplantering. Den sistnämnda 
förekommer bara i några få exemplar. Frö av dessa arter samlades in på andra halländska lokaler med 
tillstånd av Länsstyrelsen. Längs Fylleåns stränder finner man på sina håll det rödlistade gräset vildris. 
Här finns också fina bestånd av den ståtliga ormbunken safsa. Andra arter i och utmed ån är blåsstarr, 
bäcknate, gräsnate, strandpryl, topplösa och vattenklöver. 

Varje år i slutet av augusti eller början av september bjuder Naturskyddsföreningen in till slåtter på 
Björkelund. Då kan du ta med egna redskap eller låna på plats för att delta i arbetet. Du kan också få 
hjälp att slipa eller lära dig hantera en lie. 

Hitta hit: Ta väg 25 från Halmstad mot Simlångsdalen. Sväng höger vid skylt mot Björkelund cirka två kilometer 
innan Simlångsdalen och kör sedan grusvägen 800 meter fram till parkeringen. 

Parkering i anslutning till Naturskyddsföreningens fastighet WGS84 56,7053 13,093; RT90 6289757-1333896. 

 
Safsans späda blad i ett stenskravel i Fylleån  



  

1 gårdsplanen 
svarttandad maskros 

2 slåtterängen 
grönvit nattviol, gökärt, höskallra, jungfrulin, 
lundstarr, prästkrage, slåttergubbe, ängsvädd, 
vanlig stormåra, vanlig ängskovall, vårstarr 

3 vägkant 
svinrot 

4 ginstheden  
nålginst 

5 ginstheden 
backstarr, blodrot, hårginst, käringtand, ljung, 
mjölon, nålginst, stenmåra 

6 ginstheden 
tysk ginst 

7 Fylleån 
vildris 

8 Fylleån 
blåsstarr, bäcknate, gräsnate, safsa, strandpryl, 
svärdslilja, topplösa, vattenklöver 

9 skogskärr 
vildris  

Hårginst 

Ängsvädd i knopp 



  

Gårdshult – slåtterängar och kulturåkrar 
Säsong: hela året men särskilt i juni-juli (granspira, myrlilja, slåttergubbe) och augusti (klockgentiana) 

Området utgör en del av Gårdshults naturreservat och ligger i anslutning till Gårdshults by. Den gamla 
inägomarken hävdas genom bete och lieslåtter, och här bedrivs också ”museijordbruk” med gamla 
lantsorter av råg, havre, korn och lin. Dessa sås för hand tillsammans med åkerogräs som bl.a. blåklint, 
åkerklätt och åkerskallra. Framtiden för insatserna är något osäker, men kommer troligen att drivas 
vidare av Länsstyrelsen (reservatsskötsel och åtgärdsprogram för hotade arter). Tänk också på att åkrar 
tas upp på varierande platser kring den gamla ladan. Det kan därför löna sig att ströva omkring i områ-
det. I ängs- och betesmarken finner man också lundstarr, slåttergubbe, svinrot och åkervädd. 

Från körvägen leder en stig ner mot ruinerna av de gamla skvaltkvarnarna i Assman. I den blöta delen 
öster om stigen finns rester kvar av byns gamla ”surskog”. Denna var en slåtteräng där man förutom 
att skörda hö även tog ut klenvirke av klibbal och björk. Avverkningarna ledde till att träden sköt 
stubbskott och många gamla alar och björkar växer än i dag i buketter vilka vittnar om hur de en gång 
uppstått. I området hittar man bl.a. borsttåg, granspira, hedsäv, Jungfru Marie nycklar, kärrviol, myr-
lilja och rosling. 

Översilningsängen väster om stigen var tidigare på väg att växa igen men har restaurerats. Den slås 
som förr med lie vilket har gynnat arter som darrgräs, granspira, klockgentiana och tätört. Andra ar-
ter som ses i ängen är Jungfru Marie nycklar, loppstarr, myrlilja, nålstarr, rundsileshår, snip, stor-
sileshår, vitag, ängsstarr och ängsvädd. 

Hitta hit: Kör väg 25 österut från Halmstad mot Simlångsdalen. Följ därefter skyltar mot Tönnersjö cirka 5 km 
tills du kommer till Torared. Ta där till vänster mot Gårdshult. Efter cirka 2,5 km ligger naturreservatet på väns-
ter sida. 

Reservatsparkering WGS84 56,6910 13,1493; RT90 6288031-1337279. 

 
Myrliljan blommar i slåtterängen ner mot Assman  



  

1 kulturåkrar 
blåklint, kalvnos, klätt, 
lindådra, linrepe, råg-
losta, åkerskallra, 
åkersyska 

2 ”surskogen” 
borsttåg, granspira, 
hedsäv, Jungfru Marie 
nycklar, klockgentiana, 
krypvide, kärrviol, 
loppstarr, myrlilja, 
nålstarr, rosling 

3 översilad slåtter-
mark 
darrgräs, Jungfru Marie 
nycklar, loppstarr, 
myrlilja, nålstarr, rund-
sileshår, snip, storsileshår, 
tätört, vitag, ängsstarr, 
ängsvädd 

4 Assman 
safsa 

5 betesmark 
slåttergubbe 
  

Granspira 

Loppstarr 



  

Hagön – strand, ljunghed och våtmark 
Säsong: hela året men särskilt juni (kärrknipprot) och augusti (ljungögontröst) 

Naturreservatet Hagön ligger söder om Halmstad och avgränsas i väster av havet och i öster och söder 
av Fylleån. Området domineras av öppen ljunghed och fuktängar. Marken består nästan överallt av 
sand och i övergången till stranden bildas det höga dyner. Det finns inga markerade leder men gott om 
upptrampade stigar att vandra på. 

På hedens torrare partier dominerar ljung, kråkbär och krypvide medan odon och klockljung tar över 
där det blir lite blötare. I mindre sänkor eller upptrampade stigar kan man finna både vanliga arter som 
krypnarv, ryltåg och vägtåg och mera ovanliga som dvärglin och huvudtåg. På ljungheden finner man 
även ljungögontröst på flera ställen. Den är konkurrenssvag och ljusberoende, och kräver kontinuerlig 
hävd genom bete eller bränning.  

Områdets främsta raritet är ett bestånd av kärrknipprot som växer i och kring ett hägn i söder. Här 
växer också vildlin och mera ljungögontröst. Norr om hägnet finns också gott om östersjötåg. I syd-
östra delen finns rester av Fylleåns gamla sträckning kvar som blötare områden där man kan finna bl.a. 
hästsvans, kalmus, kransslinga, nickskära och ormtunga. I sanddynerna dominerar sandrör och 
strandråg. Här kan man också leta efter östersjörör (hybriden mellan sandrör och bergrör). Ner mot 
stranden trivs strandkvickrot, och här finner man också typiska arter som marviol, saltarv och sodaört. 

Observera att stranden och dynerna ner mot Fylleån utgör ett av Halmstads två officiella nakenbad. 
Visa tillbörlig hänsyn! 

Hitta hit: Från Halmstad och Laholmsvägen i höjd med Andersberg följ skyltning mot Hagöns camping. Buss-
förbindelse från centrum. Det tar bara cirka tjugo minuter att cykla till Hagön som ligger sex kilometer från cen-
trala Halmstad. 

Reservatsparkering WGS84 56,6315 12,9034; RT90 6282015-1321941. 

 

 
Ljungheden står i blom på Hagön 



  

1 bakom dynerna 
backtimjan, vårklynne, vårkorsört 

2 stig 
backtimjan, borsttåtel, blåmunkar, 
dvärglin, huvudtåg, krypnarv, sand-
starr, vitknavel 

3 ljunghed 
ljungögontröst 

4 sandstrand och dyner 
klittviol, marviol, saltarv, sandrör, 
sodaört, strandmålla, strandråg, 
(östersjörör) 

5 i och kring hägn 
kärrknipprot, ljungögontröst, vildlin, 
östersjötåg 

6 Fylleån 
kalmus, pilblad, vit näckros 

7 gammal åfåra 
gökblomster, havssäv, hästsvans, 
kalmus, korsandmat, kransslinga, nick-
skära, ormtunga, spikblad, stor 
andmat 

8 betesmark 
fläckmaskros 
  

Kärrknipprot 

Vildlin 



  

Möllegård – fin blandskog med ängar 
Säsong: april-augusti 

Reservatet som ligger ca 6 km rakt väster om Halmstads centrum utmed Nyrebäcken har på 1800-talet 
till stor del varit magra betesmarker med flygsandsområden och inslag av sanddyner. Området, som 
mest har en sandjordskaraktär, domineras idag av en blandskog med alm, druvfläder, ek, hassel, hägg, 
tall och äkta fläder. Insprängt finns en del kvarstående öppna ängsmarker. I ett smalt stråk utefter Ny-
rebäcken förekommer ett näringsrikare svämsediment där gamla alar dominerar. 

Promenadstigarna är lättgångna och väljer man Möllegårdsslingan (grön slinga ca 2,5 km) på områ-
deskartan, har man fina möjligheter att finna trevliga växter som midsommarblomster, murgröna, 
getrams och ormbär samt mängder av liljekonvalj under stora ekar utefter leden. Små avstickare leder 
till lite öppnare ängar med intressant torrängsflora och riktigt fina bestånd av backsippa. 

På våren kan man även njuta av fantastiskt rikblommande mattor med vitsippa och svalört främst utef-
ter Nyrebäckens östra sida. 

Prins Bertils stig, som startar vid Möllegård är också blomstermässigt intressant att följa ett stycke ner 
mot dammen vid kvarnen där bl.a. nordlundarv och skärmstarr kan ses. Om man fortsätter upp mellan 
ett par åkrar kan man i juli-augusti finna relativt ovanliga ogräs som kösa och åkerfibbla. 

I anslutning till parkeringsplatsen ligger Riccardos Glasscafé som är väl värt ett besök. 

Hitta hit: Från Halmstad kör mot Tylösand. Vid Karlstorps camping sväng höger och följ vägen cirka 1,5 kilo-
meter. Följ därefter skyltning till vänster mot Möllegård. Vill man åka kollektivt finns närmaste busshållplats ca 
1,5 km därifrån (Hållplats Karlstorp). 

Parkering WGS84 56,6688 12,7614; RT90 6286551-1313416. 

 
 

  



  

1 utmed stig 
midsommarblomster 

2 utmed stig 
getrams, murgröna, ormbär  

3 utmed stig 
blekbalsamin, ekorrbär, fläder (flikbladigt), 
liljekonvalj, rödblära,  

4 torräng 
backsippa, desmeknopp, fältmalört 

5 torräng 
backsippa, bockrot, berberis, flockfibbla, 
getrams, gråfibbla, gulmåra, knölsmörblomma, 
kruståtel, sandstarr, skogsklöver, tysk 
fingerört, vårfryle 

6 torräng 
backsippa, brokförgätmigej, gulmåra, 
hallandsbjörnbär, storrams, åkervädd 

7 torräng 
backförgätmigej, bergsyra, harklöver, monke, 
sandkrassing, sommarvicker, styvmorsviol, 
vårvicker, skogsnarv, skogssallat, skogsstjärna, 
knippfryle. 

8 vid dammen 
backlök, flädervänderot, harsyra, jättegröe (i 
dammkanten), nordlundarv, skärmstarr, 
sötkörsbär 

9 åkerkant 
fingerhirs, gängel, kavelhirs, kösa, fårtunga, 
åkerfibbla, åkerkulla 
  

Midsommarblomster 

Backsippa 



  

Påarp – källa och klapperstensfält 
Säsong: hela året men särskilt juni-juli (axveronika och källfräne) 

Påarp bjuder på en särpräglad natur med stora klapperstensfält, strandhed och havsstrandängar. 
Centralt i området springer en källa fram och nedanför denna breder en våtmark ut sig. I östra delen 
finns fornlämningen Sänke hög, som består av cirka 200 rösen och 50 stensättningar (markerad med 
orange streckad yta på kartan). 

På strandheden finner man typiska arter som backtimjan, blåmunkar, mattfibbla, gul fetknopp, strand-
trift och sandstarr, och på några ställen kan man hitta vårklynne. På flera ställen i klapperstenen före-
kommer gaffelbräken, och i kanterna trivs axveronika, bockrot, brudbröd och gulmåra. I fuktigare 
partier på heden växer arter som darrgräs, frossört, klockgentiana, kråkklöver och strandklo. Källan 
hyser den sällsynta källfränen som här har en av sina två kända lokaler i Halland. Den växer tillsam-
mans med källört och dikeslånke. I och omkring våtmarken vid källan finner man bl.a. blågrönt man-
nagräs, bäckmärke, loppstarr, missne, spikblad, sprängört, vippstarr, ängsbräsma och ängsstarr. 
Bland klapperstenen väster om källan frodas strandkål och här kan man också hitta bolmört. 

Nere på strandängarna finner man arter som agnsäv, glesstarr, gulkämpar, havssälting, kustarun, smal 
käringtand, smultronklöver, strandglim och strandkrypa. På sandstranden tar marviol, saltarv, sodaört 
och strandbeta vid. Uppe i sanddynerna dominerar sandrör och strandråg och i kanten kan man finna 
strandkvickrot. 

Som mera av ett kuriosum kan nämnas fyndet av curryeternell som gjordes sommaren 2021. En planta 
har förvildats i kanten av en klapperstenshög. 

Hitta hit: Från väg 15 (Halmstadvägen) söder om Trönninge går en väg västerut mot Påarp. Följ denna cirka 3 
km till parkeringen vid Påarps skytteväg. 

Parkering WGS84 56,6014 12,9175; RT90 6278633-1322662. 

 
I klapperstenen ner mot havet trivs strandkål och här kan man också finna bolmört  



  

1 strandhed 
vårklynne 

2 klapperstensfält 
gaffelbräken 

3 strandhed 
axveronika, bockrot, brudbröd, 
gulmåra, jungfrulin 

4 källa 
källfräne, källört 

5 våtmark 
blågrönt mannagräs, bäckmärke, kråkklöver, loppstarr, missne, 
spikblad, sprängört, svalting, svärdslilja, vasstarr, vippstarr, 
ängsbräsma, ängsstarr 

6 klapperstensfält 
curryeternell 

7 strandhed 
klockgentiana 

8 klapperstensfält 
bolmört, strandkål 

9 strandäng 
glesstarr, kustarun, smal käringtand, smultronklöver, strandglim 

10 strand 
marviol, saltarv, sodaört, strandbeta, strandkål  

Axveronika 

Bolmört 

Källfräne 



  

Ringenäs – massor av möja 
Säsong: maj-oktober 

Den långa sandstranden med början i Tylösand avslutas i norr vid Ringenäs. Här har området innanför 
stranden skyddats genom naturvårdsavtal mellan Länsstyrelsen och markägaren. Avtalet gäller för pe-
rioden 2015–2040. Området är varierande och innehåller bl.a. mindre sanddyner, torr och fuktig hed, 
betesmark, en liten damm och en mindre bäck. 

Börja gärna med en tur runt dammen norr om parkeringen. I dammen finns bl.a. blåsstarr, gles igel-
knopp, krypfloka och vattenpilört, och på stranden i norr kan man hitta borstsäv. Vid parkeringens 
nordöstra hörn finns en övergång in i det betade området. På heden växer granspira, jungfrulin, klock-
ljung, stagg och ängsvädd och på några ställen på torrare mark finner man kattfot. I bäcken finns ett 
rikt bestånd av murgrönsmöja, en art som har sina enda svenska förekomster i Halland. Av andra arter 
i och kring bäcken kan nämnas borstsäv, bäcknate, bäckveronika, källört, plattstarr, strimtåg och 
ängsbräsma. Strimtåg noterades första gången 2006 och har sedan rapporterats årligen mellan 2010 
och 2020. Den kunde dock inte återfinnas 2021 så leta gärna lite extra efter den! I bäckens nedre del, 
uppströms stigen, tillkommer bl.a. blågrönt mannagräs, bäckmärke, källgräs och vippstarr. 

På dynheden och bland de små sandkullarna finns ovanligare arter som dvärglin, dvärgmaskros, hu-
vudtåg, höstlåsbräken och knutört. Det kan också löna sig att hålla ögonen öppna för strandlummer. 
Den observerades senast 2019 men har tidigare periodvis förekommit rikligt. Tidvis fuktiga blottade 
sandgropar är en viktig biotop för flera av dessa arter. Avsluta turen med en vandring på strandäng-
arna, där man finner gulkämpar, havsnarv, havssälting, smal käringtand, salttåg, strandkrypa och 
strandkål, och sandstranden med bl.a. sandmålla, saltarv, strandbeta och strandskräppa. 

Hitta hit: Från Halmstad kör mot Tylösand och sedan vidare mot Vilshärad. I höjd med Ringenäs golfbana går 
Ringenäsvägen ner mot stranden och parkeringen. 

Parkering i Ringenäs nere vid stranden WGS84 56,6813 12,7126; RT90 6288075-1310486. 

 
Murgrönsmöjan täcker delvis bäckens yta  



  

1 damm 
besksöta, blåsstarr, borstsäv, 
gles igelknopp, krypfloka, 
kråkklöver, kärrsilja, 
spikblad, strandlysing, 
vasstarr, vattenpilört 

2 hed 
granspira, jungfrulin, kattfot, 
klockljung, stagg, ängsvädd 

3 bäck 
borstsäv, bäcknate, 
bäckveronika, källört, 
murgrönsmöja, plattstarr, 
strimtåg, ängsbräsma 

4 bäck 
borstsäv, blågrönt 
mannagräs, bäckmärke, 
jättegröe, kabbleka, källgräs, 
murgrönsmöja, svärdslilja, 
vippstarr 

5 hed 
granspira, kattfot 

6 dynhed 
borstsäv, dvärglin, dvärgmaskros, huvudtåg, 
höstlåsbräken, sandkrassing, strandlummer 

7 dynhed 
blåmunkar, dvärglin, huvudtåg, höstlåsbräken, 
knutört, strandlummer 

8 kring stig 
gulkämpar, havsnarv, havssälting, smal käringtand, 
saltarv, salttåg, strandkrypa, strandkål 

9 sandstrand 
sandmålla, strandbeta, strandskräppa  

Dvärglin 

Borstsäv Källgräs 



  

Simlången, Nybygget – insjöstrand med spännande växter 
Säsong: hela året men särskilt maj-juni (granspira, tätört) och augusti (klockgentiana)  

Simlången är en av fyra större sjöar som ligger på rad i Fylleåns dalgång. Sjöarna är brunfärgade av 
humus och relativt näringsfattiga. Som nästan alla sjöar i Halland är de försurningspåverkade och har 
kalkats sedan början av 1980-talet. Lokalen vid Nybygget är erosionspåverkad genom vågor och is vil-
ket präglar artsammansättningen i de strandnära delarna. 

På vägen mot sjön kan vi börja med att studera växter längs den gamla banvallen. Här finner man bl.a. 
gökärt, skogsförgätmigej, stormåra, svinrot, teveronika, tjärblomster, vitmåra och åkervädd. Natt och 
dag förekommer rikligt på långa sträckor och i en slänt växer blåsippa (troligen förvildad) och klotpy-
rola. Natt och dag var före 1970 mycket sällsynt i Halland, men har införts och spritts från trädgårdar 
på många platser. 

Från banvallen går en liten stig ner till Simlången. Den exponerade stranden består av sand, grus och 
sten och är glest bevuxen. Här finner vi typiska arter för näringsfattiga sjöar som dysäv, gäddnate, not-
blomster, knappsäv, strandpryl, strandranunkel, styvt braxengräs och vit näckros. Precis nordost om 
badplatsen växer bl.a. granspira, småsileshår, strandlummer och tätört. Andra arter som påträffas vid 
en vandring i strandkanten är klockgentiana, klockljung och myrlilja. 

I fuktängen ovanför stranden hittar vi bl.a. darrgräs, Jungfru Marie nycklar, spikblad och ängsvädd. I 
de torrare partierna i slänten upp mot banvallen växer svinrot och hårginst. 

Hitta hit: Ta vägen från Simlångsdalen mot Mahult. Cirka en kilometer syd Mahult korsas vägen av den gamla 
Bolmen-banan, numera cykel- och vandringsled. Här finns en liten parkeringsplats. Följ leden söderut cirka 400 
meter och vik av på en liten stig ned mot strand med bad- och båtplats. Nås också lätt med cykel på gamla Bol-
men-banan. Från Simlångsdalen har man en fin tur på drygt 2,5 kilometer utmed Simlången. 

Parkering WGS84 56,7401 13,1628; RT90 6293457-1338318. 

 
Simlångens exponerade strand  



  

1 gammal banvall 
svinrot 

2 gammal banvall 
natt och dag 

3 slänt vid banvall 
blåsippa, klotpyrola 

4 nordost badstrand 
klockljung, myrlilja, småsileshår, 
strandlummer, tätört 

5 strand 
dysäv, gäddnate, knappsäv, löktåg, 
notblomster, strandpryl, strandranunkel, 
styvt braxengräs, ryltåg, topplösa, 
trådtåg, vass, vit näckros, ärtstarr 

6 fuktäng 
darrgräs, hirsstarr, Jungfru Marie 
nycklar, klockgentiana, kärrsälting, 
spikblad 

7 betesmark 
hårginst, svinrot 
  

Strandlummer och småsileshår 

Natt och dag utmed gamla banvallen 

Klockljung 



  

Särdal – en symfoni i rosa 
Säsong: hela året men särskilt i maj-juni (strandtriften blommar) 

Området domineras av strand- och ljunghed med geologiska formationer som bär spår från istiden. En 
mindre bäck rinner genom området och här finns dammar som minner om äldre tiders lertäkt. En stor 
del är skyddad som naturreservat.  

På hedens finner man arter som backsippa, kattfot, kråkbär, ljung, ljungögontröst och månlåsbräken. 
Där det blir fuktigare dyker granspira, odon, klockljung och tranbär upp. I partier med utströmmande 
grundvatten kan man även hitta loppstarr. Strandängen färgas på våren rosa av strandtrift som växer 
tillsammans med bl.a. backtimjan, blåmunkar, sandnarv och sandstarr. Här kan man också finna vall-
krassing och vårklynne. Bäcken hyser rödlistade arter som borstsäv, blågrönt mannagräs, källgräs, 
murgrönsmöja och strimtåg. Andra arter som kan noteras är frossört, källarv, källört, nickskära och 
spikblad. Murgrönsmöja finns också i dammarna söder om reservatet tillsammans med arter som 
bredkaveldun, bäckmärke, bäckveronika, hästsvans, sjöfräken och svalting. I anslutning till dammarna 
växer också borstsäv, fläckmaskros, kattfot, korallrot, loppstarr, månlåsbräken och tagelsäv. 

I ett sötvattensutflöde på stranden finner man mera källgräs och i närheten kan man titta efter bl.a. blå-
målla, rödmålla, saltört, sandmålla, sodaört och strandbeta. Andra typiska strandväxter att hålla utkik 
efter är agnsäv, havssälting, havssäv, marviol, saltarv, strandaster, strandkrypa, strandkvanne och 
strandkål. 

Hitta hit: Tag av från kustvägen Halmstad-Falkenberg vid Särdals kvarn och följ smal grusväg förbi Slätter en 
kilometer ner mot havet. Buss till hållplats ”Särdals kvarn” och sedan grusvägen ner mot havet. 

Reservatsparkering WGS84 56,7337 12,6443; RT90 6294088-1306570, Skallkrokens hamn WGS84 56,7291 
12,6464; RT90 6293579-1306675, badplatsen i norr WGS84 56,7363 12,6394; RT90 6294399-1306288. 

 

 
På våren lyser strandheden rosa av blommande strandtrift  



  

1 hed 
granspira, odon, tranbär 

2 bäck 
borstsäv, borsttåg, murgrönsmöja, 
källarv, spikblad, strimtåg 

3 betesmark 
backsippa 

4 hed 
månlåsbräken 

5 ljunghed 
fläckmaskros, granspira, klockljung, 
ljungögontröst 

6 bäcken mot stranden 
borstsäv, blågrönt mannagräs, källgräs, 
murgrönsmöja, nickskära, strimtåg 

7 sötvattenutflöde 
blåmålla, bäckmärke, källgräs, saltört, 
sandmålla, rödmålla, sodaört, strandbeta 

8 strand 
agnsäv, havssälting, havssäv, marviol, 
saltarv, strandaster, strandkrypa, 
strandkvanne, strandkål 

9 strandhed 
vallkrassing, vårklynne 

10 strandhed 
backtimjan, blåmunkar, sandnarv, 
sandstarr, strandtrift 

11 kärr 
dyveronika, klockljung, loppstarr  

12 i och kring dammarna 
borstsäv, bäckmärke, bäckveronika, 
hästsvans, kattfot, korallrot, loppstarr, 
murgrönsmöja, månlåsbräken, 
sjöfräken, svalting, tagelsäv 

  

Murgrönsmöja 

Strimtåg 



  

Vapnö grustäkt – ett eldorado för sandälskande växter och djur 
Säsong: hela året men särskilt i maj-juni (ginstheden) och juli (knippnejlikan blommar) 

Grustäkten i Vapnö var aktiv fram till omkring 2008. Olika inventeringar visade på stora biologiska 
värden och en plan för återställning togs fram med syfte att bibehålla och utveckla den biologiska 
mångfalden. Området är för närvarande skyddat genom naturvårdsavtal mellan Länsstyrelsen och mar-
kägaren. Avtalet gäller för perioden 2015–2025. 

Hallands landskapsblomma hårginst förekommer på många ställen och särskilt rikligt i slänterna i syd-
östra delen. Tillsammans med gråfibbla, käringtand och rotfibbla färgar den marken gul i juni. Andra 
arter som är typiska för de sandiga markerna är blåmunkar, sandkrassing, sandvita, spenslig ullört och 
tjärblomster. Områdets främsta raritet är den rödlistade knippnejlikan som finns på flera dellokaler 
men som normalt är ymnigast i ängsmarken i nordost. Knippnejlika hittas ibland på ruderatmark men 
finns annars bara på ytterligare en plats i Halland (Sandvad i Laholm). Andra rödlistade arter i områ-
det är backtimjan och gullklöver. 

Som i många andra gamla grustäkter har ett flertal ruderatväxter etablerat sig liksom en del förvildade 
trädgårdsväxter. Några exempel är armeniskt björnbär, blå sommarbinka, eldtorn, mjukt nattljus, pla-
tan, krustistel och vägfräne. Här förekommer även invasiva arter som blomsterlupin, kanadensiskt 
gullris och parkslide.  

Observera att det centralt i området finns en lerduvebana. Respektera de varningar som lämnas i sam-
band med skjutningar! 

Hitta hit: Kör från Halmstad centrum förbi sjukhuset mot Vapnö kyrka. Efter 2,7 km går en liten väg till höger in 
i området. Man kan också ta buss till sjukhuset och därifrån promenera upp mot området. 

Stor parkering centralt i området WGS84 56,6914 12,8322; RT90 6288869-1317861. En alternativ parkering 
finns i norra delen WGS84 56,6934 12,8294; RT90 6289098-1317701. 

 
I juni färgas slänterna i sydost gula av hårginst, gråfibbla och rotfibbla  



  

1 grässlänt 
backtimjan, blåmunkar, fältmalört, 
gråbinka, hårginst, knippnejlika, 
käringtand, spenslig ullört 

2 ginstslänt 
gråfibbla, hårginst, käringtand, 
rotfibbla, sandkrassing, spenslig 
ullört, tjärblomster, ärenpris 

3 ängsmark 
borsttåtel, gul fetknopp, knipp-
nejlika, nysört, vildmorot 

4 grässlänt 
fältkrassing, knippnejlika, präst-
krage, tjärblomster 

5 släntkant 
eldtorn 

6 grusmark 
blåmunkar, fårtunga, knytling, 
mjukt nattljus, sandnarv, sandvita, 
stor getväppling 

7 grässlänt 
gullklöver 

8 Skälms kulle 
backtimjan, backvicker, bockrot, 
hårginst, jungfrulin, skogsnarv, stor-
nunneört, stor vårstjärna, tjärblomster, 
ängsvädd 
 

 

Knippnejlika 

Gullklöver 

Knippnejlika 


