
  

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 


