
  

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 


