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Fjärås bräcka – backsippor efter isranden 
Säsong: mitten av april (backsippan blommar) och slutet av juli-augusti (mellanhäxört, backvial och 
nattljus) 

Fjärås Bräcka är en israndsbildning som bildades vid den sen-
aste inlandsisens avsmältning. Den utgör en del av det s.k. 
Västkustrandstråket eller Göteborgsmoränen som sträcker sig 
genom en stor del av Halland. Den avgränsar markant slätt-
landets jordbruksbygd från sjö och skogsbygderna i öster. 
Bräckans västsida karaktäriseras av magra sand och moränjor-
dar, genom åren starkt skadade av grustäkter. Bräckans öst-
sida däremot uppvisar på många ställen näringsrika växtsam-
hällen som dock i stor omfattning nu är granplanterade. Delar 
av bräckan är sedan 1976 naturreservat. 

Utmärkande för bräckans västsida är torktåliga arter som 
backsippa, harklöver, knylhavre, mörkt kungsljus, rockentrav, 
sandkrassing, spenslig ullört och äkta nattljus. 

På östsidan kan man finna desmeknopp, hässlebrodd, mellan-
häxört, ormbär, tibast, skogskovall, smånunneört och stor-
rams. 

Passa på att besöka Naturum Fjärås Bräcka som bl.a. har en 
utställning om hur bräckan en gång bildades. Här finns också 
café med fika och soppbuffé. 

 

Hitta hit: Från E6 kör av söder om Kungsbacka mot Fjärås/Tjolöholm. Från avfarten följ brun skyltning mot 
Fjärås Bräcka. Bussförbindelser finns med Västtrafik, hållplats Bräckaskolan (gångväg till naturum 1 km) eller 
Måhaga (gångväg till naturum 1,5 km). 

Parkeringsplatser finns vid Naturum WGS84 57,4449 12,1855; RT90 6374621-1282715, och vid Fjärås bygde-
gård WGS84 57,4396 12,1896; RT90 6374020-1282928. 

 
Vy från Svalhögen mot nordväst  

Mörkt kungsljus 



1 torrängsslutt-
ning 
backsippa 

2 buskage mot 
ost 
desmeknopp, ofta 
rikligt 

3 buskage 
blåhallon 

4 grusbotten, 
torräng 
backsippa, 
fältmalört, mörkt 
kungsljus 

5 grusbotten, 
torräng 
hallandsbjörnbär, 
harklöver, knylhavre, äkta nattljus, 
rockentrav, spenslig ullört 

6 sjöstrand 
mellanhäxört 

7 vägkant 
backvial, mörkt kungsljus, åkerkulla 

8 bäckravin, sjöstrand 
mellanhäxört 

9 alkärr 
gullpudra, rankstarr 

10 Limmanäs lund 
desmeknopp, vårlök, ormbär, 
smånunneört, storrams 

11 grusplan 
spenslig ullört, råttsvingel, åkerkulla 

12 gravfält 
slåttergubbe, svinrot, lundstarr, 
vårstarr 

13 klippor mot sjön 
stor fetknopp, liten fetknopp, sylnarv, 
kavelhirs, västkustros 
  

Hallandsbjörnbär 

Backsippa 



Gäddevik – häxörtsmarker vid Lygnern 
Säsong: boken är som vackrast i början av maj och häxörterna ses bäst i slutet av juli-augusti. 

Reservatet bildades 1984 och omfattar 37 ha och är också avsatt som Natura 2000-område. Det domi-
neras av ek- och bokskogar men här finns även mindre områden med lövblandskog och lövsumpskog. 
En mindre del av sjön Lygnern ingår också i reservatet. På den norra udden finns en vandringsled på 
cirka 1,5 kilometer. 

En del bokar har uppskattats vara över 200 år gamla. Detta gynnar en rik lavflora med t.ex. rosa lund-
lav, bokkantlav, bokvårtlav och stor knopplav. I öster utefter Gäddevikens stränder finns rika alkärr 
med dvärghäxört, gullpudra och rankstarr. Insprängt i bokskogen finns också ett typiskt bokskogskärr 
med dvärghäxört och skärmstarr. 

Ute i vattnet i Gäddeviken indikerar förekomsten av bunkestarr, smalkaveldun och omfattande vass-
ruggar om tillförseln av kväverikt vatten från hyggena söder ut. 

Väster om reservatet vid Furuvik finns en bäckravin med upprinnande källflöden. Här växer rikligt 
med mellanhäxört och gullpudra och man kan också hitta den märkliga svampen trollskägg där. Viss 
försiktighet bör iakttagas då en del av kärren efter bäcken är ”bottenlösa”. 

Under sommarsäsongen besöks reservatet frekvent av badande som i regel inte är så intresserade av 
floran i området. 

Hitta hit: Gäddevik ligger i direkt anslutning till väg 926 mellan Fjärås och Kinna. Parkeringsfickor finns längs 
vägen. Bussförbindelse från Kungsbacka till hållplats Dal, gångväg cirka 1,8 km. Toalett finns vid badplatsen 
(sommartid). 

Parkering WGS84 57,4423 12,2399; RT90 6374153-1285962. 

 

 
Bredvik, utsikt mot Störthall  



1 bäckravin 
bäckbräsma, gullpudra, 
mellanhäxört 

2 bokskogskärr 
dvärghäxört, skärmstarr 

3 lövskog 
blåsippa, hässlebrodd, 
långsvingel 

4 alkärr 
blåsstarr, bäckbräsma, 
dvärghäxört, gullpudra, 
rankstarr 

5 bryn, vägkant 
mellanhäxört 
  

Dvärghäxört 

Mellanhäxört 



Hördalen - ekjättarnas dal 
Säsong: vårblomningen är som bäst från mitten av april till början av maj och kärrtöreln ses bäst i slu-
tet av maj 

Hördalens naturreservat utgörs av en öst-västlig dalgång mellan två bergsryggar, som sträcker sig en 
knapp kilometer ut till Brandshultsvikens strandängar. Reservatet omfattar 31 hektar och bildades 
1971 för att bevara det unika beståndet av månghundraåriga ekar. Dessa gynnar sällsynta vedsvampar 
som t.ex. ekticka, eklackticka, oxtungsvamp och tårticka. Många utrotningshotade insekter, mossor 
och lavar är också beroende av ekarna. Genom reservatet går Henning Krafts stig som gör området lät-
tillgängligt och det går även lätt att ta sig ut till Brandshultsviken och cykelleden från Vallda till Särö. 

Det är framför allt på våren, strax innan ekarna slagit ut som man har den rikligaste blomningen i da-
len. I kärren prunkar bäckbräsma, gullpudra och kabbleka medan ekbackarna bjuder på mattor av 
skogsviol, smånunneört, vitsippa och vårlök. Strandängarna, som inte har betats på länge, domineras 
främst av havssäv, vass och rörflen. Även kärrtörel, strandstarr, strandkvanne och strandmolke trivs 
där. 

Cirka 100 meter innan man kommer ut på strandängarna går en liten stig upp mot sydost genom en 
mindre dal dominerad av hedekskog. Efter 300 meter ersätts blåbärsriset av den gracila lundsloken och 
här och var blåsippsmattor. I branter och rasmarker kan man även hitta vispstarr och svartoxbär. Båda 
gynnas av grönstensförekomster. Fortsätter man på stigen kommer man fram till reservatsgränsen där 
en stig löper tillbaka efter golfbanan. 

Om man vill få en överblick av naturen runt omkring rekommenderas en tur upp till någon av utsikts-
punkterna (markerade med trianglar på kartan), där man har fina utsikter mot Släp i norr, Vallda kyrka 
i söder och i väster mot Vallda sandö, Särö Västerskog och Kattegatt. Man får dock räkna med en ni-
våskillnad på cirka 50 meter. 

Hitta hit: Kör väg 158 från Kungsbacka mot Särö. Knappt två kilometer efter Vallda är det skyltat mot Hamra 
golfbana till vänster där parkering finns. Gångväg till reservatet cirka 400 m. Bussförbindelse med Västtrafik till 
hållplats Hamravägen, gångväg till reservatet cirka 600 m. 

Parkering WGS84 57,4937 11,9868; RT90 6380702-1271101. 

 
I Hördalen är det gott om gamla ekar  



1 alkärr 
bäckbräsma, gullpudra 

2 ekbackar 
skogsek, smånunneört 

3 rik eksluttning 
backlök, ormbär, svart trolldruva, smånunneört, 
skogsbingel 

4 ekskog 
humleblomster x nejlikrot, lundslok, murgröna 

5 lövbryn 
blåhallon, lundelm 

6 vass efter väg 
strandmolke, strandsnärja  

7 obetade strandängar 
kärrtörel, strandkvanne, strandstarr, vattenskräppa 

8 grönstensbranter 
blåsippa, lundslok, lundelm, svartoxbär, vispstarr  

Strandstarr 

Gullpudra Vispstarr 



Mårtagården - kulturreservat med slåtterängar och björnbär 
Säsong: Backsippa och vårvicker ses bäst från mitten av april-maj och lungroten från juni 

Kulturreservatet Mårtagården består av två kaptensgårdar från 1700-talet och omgivande kultur- och 
skogsmark. Reservatet bildades 2003 och var då Hallands första kulturreservat. 

Kring byggnaderna finns flera förvildade trädgårdsväxter och på våren blommar mängder av påskliljor 
och gullvivor. Odlingslandskapet sköts som vid mitten av 1900-talet. Två områden i betesmarken har 
röjts och sköts nu som slåtterängar. De har hävdats under en lång följd av år och har en fin torrmarks-
flora med backglim, backsippa, darrgräs, kamäxing, vårstarr och vårvicker. 

Vid Apelhögens lada växer lungrot. Den intilliggande skogen hyser många gamla granar och tallar och 
stora lövträd. I skogskanten växer raspbjörnbär. 

Hitta hit: Mårtagården ligger på Onsalahalvön. Från Onsala åk söderut på Gottskärsvägen. När vägen delar sig, 
ta höger in på Gathes väg. Efter 1 km ta vänster in på Rydetvägen och sedan direkt till vänster in på Mårtavägen.  

Kollektivtrafik: Buss 731 från Kungsbacka till hållplats Rydet. Gångväg 200 meter.  

Parkering WGS84 57,3963 11,9960; RT90 6369832-1271044. 

 
Mårtagården  

Raspbjörnbär 



1 Apelhögen, betesmark 
lungrot 

2 Mårtagården, trädgård 
backskärvfrö, gullviva, påsklilja, skogslök, 
vildtulpan  

3 ängarna, betes-och slåttermark 
backglim, backnejlika, backsippa, darrgräs, 
gullviva, kamäxing, liten sommarvicker, 
rockentrav, sandkrassing, vårstarr, vårvicker 

4 skogsbryn  
raspbjörnbär 
  

Lungrot 

Vårvicker 

Vildtulpan 



Näsbokrok - fjällnejlikor med havsutsikt 
Säsong: hela året men särskilt vid vårblomningen i maj-juni 

Reservatet omfattar 89 ha och karaktäriseras av ljung och klapperstensfält med insprängda småvatten. 
Det mesta av området är ganska artfattigt men här och var finns områden som gynnas av skal och tång. 
Området är ganska flackt, men i den centrala delen drar de monumentala bronsåldersrösena till sig 
uppmärksamheten. Det finns två markerade stigslingor inom reservatet. En tillgänglighetsanpassad på 
1,4 km och det blåa spåret på 2,8 km. 

På strandklipporna sydväst om parkeringen blommar i slutet av maj i regel fjällnejlika och bland klap-
perstenen i söder växte tills för några år sedan Hallands sista ostronört, en art som i Sverige i dag bara 
finns kvar i Bohuslän. 

Strax sydväst om parkeringen finns ett par tidvis uttorkade dammar som varit kända av botanister se-
dan mitten av 1800-talet. Trots en pågående igenväxning av främst bunkestarr kan man ännu finna 
flocksvalting, krypfloka och sydbläddra. 

Strandängarna i södra delen har en delvis kalkpåverkad flora med arter som backsmultron, småfing-
erört och spåtistel. Tidigt i maj kan man hitta vårklynne och rikligt med sand- och dvärgmaskrosor. 

I reservatet finns också en intressant moss- och svampflora. 

Hitta hit: Ta av mot Hästholmen (väg 903) i rondellen norr om Åsa. Efter cirka 3,5 km tar man av på en mindre 
väg åt vänster skyltad ”Naturreservat”. Denna väg leder fram till parkeringen.  

Kollektivtrafik: Hållplats "Brinkens väg" ligger några hundra meter nordöst om parkeringen. 

Reservatsparkering WGS84 57,3442 12,0715; RT90 6363788-1275259. 

 
 

 
Näsbokrok, utsikt från Ramsvål mot söder  



1 damm 
klockgentiana, 
småsileshår 

2 strandklippor 
fjällnejlika, sylnarv, 
vårspärgel 

3 damm 
flytsäv, 
flocksvalting, 
gräsnate, klotgräs, 
krypfloka, 
sydbläddra 

4 damm 
knutnarv, kustarun, 
strandstarr 

5 damm 
borstnate, blåsäv, 
dansk skörbjuggsört, 
knutört, rödsäv, 
tiggarranunkel 

6 klapperstens-
fält 
marrips, strandmalört 

7 strandäng 
backsmultron, dvärgarun, knutnarv, 
knölsmörblomma, kustarun, småfingerört 

8 buskage-klappersten 
backsmultron, jungfrulin, knutört, 
småfingerört, spåtistel, östersjömaskros 

9 torräng-klappersten 
strandkål, vårvicker 

10 ljungmark 
slåttergubbe 

11 gräsmark 
granspira 
  

Fjällnejlika 

Backsmultron 

Östersjömaskros 



Sandsjöbacka - rikkärr kring en drumlin 
Säsong: juni-juli, då rosor, tätört, nattviol och slåttergubbe blommar 

Det beskrivna området utgör en del av Sandsjöbacka na-
turreservat som omfattar över 4000 hektar i Hallands och 
Västra Götalands län. Det domineras av Sandsjöbacka-
drumlinen omgiven av ljung- och fukthedar. I öster be-
gränsas det av de omfattande kärrmarkerna vid Maderna. 
Maderna och dess utlopp Hallabäcken vilar delvis på rik 
skalmärgel, men vi varnar för besök i kärren då det kan 
finnas ”bottenlösa” djuphål där. 

En vandring över ängskärren upp mot och längs med drumlinens sydöstra sida är dock mycket gi-
vande. Här finns för den atlantiska fuktheden typiska arter som hedsäv, klockljung och myrlilja men 
även en rik flora med darrgräs, Jungfru Marie nycklar, kärrspira, ängsnattviol och ängsstarr. 

På flera platser utmed drumlinens bas har 
framträngande mineralrikt vatten skapat rik-
kärr. I Halland är rikkärr en sällsynthet, men i 
den lövskogsrika nordvästra delen av drumli-
nen finns ett av landskapets artrikaste med 
näbbstarr som finaste klenod. 

I rikkärrens bottenskikt är skorpionmossor och 
guldspärrmossa karaktärsarter medan fältskik-
tet ofta innehåller gräsull, kärrspira, loppstarr, 
tagelsäv, tätört, vildlin och ängsstarr. 

Huvuddelen av området sköts som ljunghed 
med bränning och bete. Här och var finns stora 
ytor med slåttergubbe och intressanta snår 
med västkustros. 

Hitta hit: Från vägen mellan Lindome och Kullavik tar man av åt söder på Långåsvägen till parkeringsplats öster 
om Sandsjön. Markerad stig leder till reservatet. Reservatet nås också via rastplatsen vid Sandsjöbackamotet 
längs med E6:an. Bussförbindelse finns till hållplats Långås vid Spårhagavägen, gångväg knappt 2 km till reser-
vatsparkeringen öster om Sandsjön. 

Reservatsparkering WGS84 57,5511 12,0419; RT90 6386910-1274755, Sandsjöbackamotet WGS84 57,5545 
12,0499; RT90 6387251-1275256, parkering i söder WGS84 57,5295 12,0408; RT90 6384505-1274556. 

 

 
Drumlinen från söder  

drumliʹn (eng., av drum ’lång smal 
ås’, av iriska druim ’rygg’, ’bergås’), 
elliptisk, strömlinjeformad kulle bil-
dad vid botten av inlandsisen. 
Källa: Nationalencyklopedin, drumlin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/drumlin (hämtad 2022-02-19) 

 

Tagelsäv 



1 betesmark, kärr 
granbräken, slåttergubbe 

2 naturbetesmark 
darrgräs, Jungfru Marie nycklar, myrlilja, piggstarr, 
vildlin, ängsnattviol 

3 ängskärr 
Jungfru Marie nycklar, kärrspira, ängsstarr, 
ängsnattviol, hedfryle 

4 naturbetesmark 
slåttergubbe 

5 enbuskage 
västkustros (minst 4 buskar) 

6 betad buskmark 
västkustros (ett buskage vid stigen) 

7 rik översilningsmark 
darrgräs, Jungfru Marie nycklar, gräsull, hönsbär, 
kärrsälting, loppstarr, tagelsäv, tätört, ängsnattviol, 
ängsstarr 

8 bäckkärr 
brunstarr, skogssäv, vattenmöja, ängsmyskgräs 

9 rikkärr 
brunstarr, bäckbräsma, darrgräs, gräsull, källarv, 
kärrspira, kärrsälting, loppstarr, näbbstarr, sprängört, 
tagelsäv, tätört, vildlin, ängsstarr 
  

Gräsull Tätört 



Särö Västerskog - bland idegranar och pelartallar 
Säsong: kärrtörel och buskstjärnblomma börjar blomma i slutet av maj och sårläka och odört först i 
slutet av juli 

Särö omnämndes redan i Kung Valdemar Sejrs jordebok på 1200-talet. Efter freden i Brömsebro 1645 
blev området svenskt och därefter hölls ägorna samman av en släkt fram till början av 1900-talet. När 
Säröbanan var klar 1903 ökade exploateringstrycket men området kunde räddas och 1974 blev det na-
turreservat. 

Reservatet ligger på en halvö i Kattegatt med idegransskog, 300-åriga veteranekar och pelartallar. Här 
fanns även den sista ”1000-årseken” som levde fram till slutet av 1940-talet. Åldern har uppskattats 
till mer än 500 år. 

Runt halvön finns en delvis stenig strandpromenad med intressant flora och inne i skogen ett antal sti-
gar som ibland kan synas förvirrande. Området har även en intressant lav- och svampflora med flera 
lokaler för lunglav. Andra hotade lavar som påträffats i reservatet är blylav, grynlav och grynig ge-
lélav. 

Exempel på arter efter strandpromenaden är buskstjärnblomma, getapel, gräddmåra, hampflockel, 
idegran, kärrtörel, lundslok, odört, rödkörvel, sandlök, stallört, strandkvanne, strandkål och strand-
molke. Vid parkeringen även löktrav, pestskråp och ramslök. 

Hitta hit: Från riksväg 158 mellan Kungsbacka och Göteborg finns vägvisare mot Särö. I Särö finns skyltar mot 
reservatet. Bussförbindelser med Västtrafik till hållplatsen Särö kyrka, gångväg till reservatsparkeringen 400 m. 

Reservatsparkering WGS84 57,5046 11,9339; RT90 6382096-1267999. 

 
 

 
Kärrtörel på en strandäng i Särö Västerskog 



1 lövskogsbryn 
buskstjärnblomma, 
murgröna, tandrot, 
tusenårseken 

2 bergfot 
vispstarr 

3 barrlindkärret 
idegran 

4 strandklippor 
dvärglin, havssälting, 
kärrsälting 

5 buskage efter stigen 
getapel, gräddmåra, 
lundslok, rödkörvel 

6 Kalvviken 
strandmolke, strandmålla 

7 strandäng-klippor 
kärrtörel, strandkvanne 

8 havsvik 
odört 

9 klippor 
hampflockel, strandkvanne, strandkål  

10 strandklippor 
glesstarr, liten ärtstarr, stallört, sandlök 

11 Halsen, gammal havsvik 
benved, besksöta, liguster, skogstry, 
slokstarr, sårläka, vinbär, vippstarr 

12 klippor, ekskog 
linnea (svårfunnen) 

13 skogsbryn 
hässlebrodd 

14 strand 
hampflockel, kärrtörel 
  

Idegran 

Buskstjärnblomma 



Sönnerbergen - en bit av Bohuslän i Halland 
Säsong: juli-augusti 

På Onsalalandets sydvästra udde ligger Sönnerbergen som är en del i naturreservatet Hållsundsudde-
Sönnerbergen. Halvön domineras av klippor och stränder samt ljung-och kusthedar med insprängda 
kärr och småvatten. Området betas och floran är rik och typisk för denna naturtyp. 

På hedarna kan man finna borsttåg, Jungfru Marie nyck-
lar, granspira, hedfryle, loppstarr och ängsstarr. 

Stränderna hyser alla vanligare arter och mera ovanliga 
som blodnäva, hampflockel och strandkämpar. På stran-
den vid Stora Skedvik kan man även hitta bolmört och 
martorn. 

På klipporna på västsidan är det gott om hällkar. I dessa 
finner man arter som fyrling, plattbladig igelknopp och 
ävjebrodd. 

I några av de större dammarna finns flocksvalting, klot-
gräs, krypfloka, notblomster, styvt braxengräs och 
sylört. 

 

 

 

 

Hitta hit: Hållsundsudde-Sönnerbergen ligger på Onsalahalvöns sydligaste spets. Det nås via enskilda vägar toch 
det är möjligt att parkera i slutet av Häcklehagsvägen (vid Orreviken) och vid slutet av Mönstervägen. Kollektiv-
trafik med buss 731 från Kungsbacka till hållplats Rydet och därifrån cirka 5 km gångväg. 

Parkering finns vid Orrviken WGS84 57,3742 11,9624; RT90 6367489-1268886 och i slutet av Mönstervägen 
WGS84 57,3665 11,9680; RT90 6366617-1269170. 

 
Kyrkefjäll från Mönster  

Ävjebrodd 



1 strandkärr 
bäckmärke, raspbjörnbär, 
strandmolke, vattenskräppa, 
vippstarr 

2 fukthed, strandäng 
blågrönt mannagräs, borsttåg, 
darrgräs, dikesskräppa, Jungfru 
Marie nycklar, granspira, 
loppstarr, slankstarr, smultron-
klöver, vildlin, ängsstarr 

3 kusthed, klippstrand 
borsttåg, Jungfru Marie nycklar, 
granspira, hedfryle, plattbladig 
igelknopp 

4 damm 
flocksvalting, hönsbär, gles 
igelknopp, klotgräs, krypfloka, 
notblomster, styvt braxengräs, 
sylört 

5 klippstrand 
blodnäva, hampflockel, 
strandkämpar, ävjebrodd 

6 damm 
blågrönt mannagräs, 
dvärgbläddra, dvärgigelknopp, 
flocksvalting, klotgräs, krypfloka 

7 sand/grusstrand 
bolmört, hampflockel, martorn, 
strandbeta, strandmalört 
  

Flocksvalting 

Dikesskräppa 



Tjolöholm - från ålgräsängar till eklundar 
Säsong: det är givande att besöka området under hela växtsäsongen. Vårsäsongen börjar i mitten av 
april med gullpudra, blåsippa, lundvårlök och glansnäva. Skogsnattviolen brukar blomma i mitten av 
juni och i augusti kan man botanisera i och vid de grunda havsvikarna. 

Slottet uppfördes kring sekelskiftet av J. F. Dickson och är i engelsk Tudorstil. Området är sedan gam-
malt känt för sin rika flora av kärlväxter och kryptogamer, med ett flertal rödlistade arter. 

Halvön bjuder på en omväxlande flora som direkt avspeglar den underliggande berggrunden. Där ba-
siska grönstenar kommer fram kan vi se en för området mycket rik flora med arter som blåsippa, 
glansnäva, kransrams, löktrav, tandrot och som marktäckare lundslok. På flera ställen finns lövskogs-
kärr med gullpudra, lundvårlök, springkorn och tuvstarr. 

På grund av dålig hävd är många av stränderna nu igenvuxna med havssäv, rörflen och vass, men även 
den beteskänsliga strandstarren trivs i denna miljö. 

Vid lågvatten går det bra att vada ut till Kars- och Fäholmarna och i sundet växer nating, särv och ål-
gräs. Dessa kan också påträffas i driftranden efter Storeskogs stränder. 

Vid båthamnen i Näsbofjordens vassruggar växer strandmolken som noterades härifrån 1953 av Folke 
Lundberg och då för första gången i Halland. I dag är arten spridd utefter västkusten. 

Kring slottet finns inkomna och inplanterade arter som bitterskråp, skuggsvingel, snöklocka och vit-
fryle. 

Hitta hit: Tjolöholms Slott ligger cirka 4 mil söder om Göteborg. Från E6/E20 väljer du avfart 58, 
Fjärås/Tjolöholm. Följ därefter skyltning. 

Vid slottet finns i regel gott om parkeringar WGS84 57,4031 12,1028; RT90 6370238-1277500 (parkeringsav-
gift). Vid evenemang på slottet finns det risk att området är avstängt. För fågelskådare finns en parkering för fyra 
bilar vid fågeltornet i sydost. 

 
 
 
 
 
 

 
Utsikt från Flaggberget mot sydväst 



1 klippor, gräs 
glansnäva, sparvnäva, stinknäva 

2 ekbryn, gräsmark 
bitterskråp, snöklocka 

3 damm, ekbryn 
gulplister, skuggsvingel, sydbläddra, topplösa, 
vitfryle 

4 ekskog 
skogsnattviol 

5 ekbrant på grönsten 
blåsippa, glansnäva, lundslok, stor blåklocka, 
tandrot 

6 Vassvik 
strandmolke 

7 ekskog 
hässlebrodd, långsvingel, kransrams, lundslok, 
lundelm, tandrot 

8 lövskogskärr  
lundvårlök, stinksyska, stor häxört, blekbalsamin 

9 bergfot 
vätteros 

10 ekskog  
stor häxört 
 
forts. på nästa sida 
  

Glansnäva 



11 ekbrant 
blåsippa, glansnäva  

12 lövskogskärr 
gullpudra, humle, 
lundvårlök  

13 klippor vid stig 
stor fetknopp 

14 grus och klipp-
strand  
backlök, saltarv, 
strandmalört, sandlök 

15 ekskog, bryn 
blåsippa, glansnäva, 
murgröna, rödkörvel 

16 vassbälte vid mur 
strandmolke 

17 ekskog 
skogsnattviol 

18 havsstrand 
dvärgålgräs, ålgräs 

19 havsstrand, stig 
backnejlika, krusfrö, 
skogslök 

20 stenig havsstrand 
smal käringtand, stallört, 
strandstarr 

21 strandäng, kärr 
blankstarr, knutnarv, 
källgräs, rörsvingel, smal 
käringtand, smultron-
klöver, strandmolke 

22 kärr, lövbryn 
gullpudra, springkorn, 
tuvstarr 

23 kärr, lövbryn 
gullpudra, löktrav 
  

Skogsnattviol 

Lundvårlök 



  

Springkorn 



Tölöberg - sydberg i centrum 
Säsong: början av juni (blodnäva och trollsmultron) och senare delen av juli (backvicker och vippärt) 

Tölöberg är ett grönstensberg med sydläge som har varit känt i botanistkretsar åtminstone sedan bör-
jan av 1800-talet. Det finns ett belägg av trollsmultron i Fytoteket i Uppsala samlat av Elias Fries 
1813. 

De flesta sydbranterna i norra Halland är svårforcerade och bereder besökaren viss möda. Här är dock 
tillgängligheten god då ett stort antal av sydbrantsväxterna lätt nås via trappan till det gamla vattentor-
net. Alldeles invid trappan växer backvicker, blodnäva, brudbröd, stor fetknopp, trollsmultron, och 
vippärt och i klippspringor kan man hitta slåtterfibbla och svartbräken. 

Hitta hit: Tölöberg ligger inne i Kungsbacka, inte långt från sjukhuset. Från Kungsbacka station är det 750 m att 
gå via viadukten strax söder om stationshuset. 

Parkeringsplatser efter Gamla Göteborgsvägen WGS84 57,4950 12,0825; RT90 6380525-1276840.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trollsmultron och blodnäva på Tölöberg 



1 klippavsatser 
blodnäva, brudbröd, kronfibbla, 
trollsmultron 

2 efter trappan 
backdunört, backvicker, blodnäva, 
svartbräken, stenbräken, stor fetknopp, 
vippärt 

3 brant 
slåtterfibbla, oxbär 
  

Slåtterfibbla 

Stor fetknopp 



Vallda Sandö - saltängar mot Kattegatt 
Säsong: marrispen börjar blomma i början av juli men saltängsarterna kommer till sin rätt först i mit-
ten av augusti 

Reservatet bildades 1972 och omfattar 349 ha. Det är också avsatt som natura 2000 område. Ur bota-
nisk synvinkel är det framförallt strandängarna med den unika saltängsfloran som är huvudattraktion. 
Observera dock att det råder tillträdesförbud mellan den 15 april och 15 juli på grund av fågelskydd. 
Detta är dock inget större problem för en botanist eftersom de flesta strandängsarterna kommer till sin 
rätt först på eftersommaren och hösten. 

Beroende på markens salthalt och grad av översvämning utbildas en zonering på stranden. Längst ut 
kan man se små skogar av styv glasört som avlöses av revigt saltgräs med inslag av havsnarv, salt-
narv, saltört och saltmålla. Längre upp följer ett samhälle präglat av salttåg med havssälting, strand-
krypa, strandaster, gulkämpar och den iögonfallande marrispen. Högre upp tar ett samhälle med röd-
svingel över. I detta ingår växter som dvärgarun, knutnarv och kustarun, och mycket sällsynt 
ormtunga och sumpgentiana. Insprängda i saltängens zoner finns ofta små vattensamlingar som vid 
högvatten fylls på med havsvatten. Där trivs saltört och ibland även glasört. Om vattnet avdunstar och 
salthalten stiger ytterligare bildas en steril saltöken som inga kärlväxter förmår uthärda. 

På Danevardens sydvästra sida finns torrängar och klapperstensområden med en för trakten ovanligt 
rik flora. En del av området täcks av en unik dvärgartad almskog med murgröna som marktäckare och 
bland klipporna finner man svartbräken, gaffelbräken och hybriden mellan dem (svartola). Efter Kal-
vens block- och klippstränder finns blodnäva, strandbeta och strandkål. Vid Ottervik hittar man 
backvial, buskstjärnblomma och vippstarr. Fortsätter man ut mot Sandö knapp finns där intressanta 
snår med luktsmåborre och tidigt på våren blommar västkustarven. 

Hitta hit: Kör väg 158 från Kungsbacka mot Särö och sväng vänster där det bland annat är skyltat mot Vallda 
och Sandö och sedan direkt höger mot Sandö. Efter cirka 4 kilometer leder en grusväg ut till parkeringen i reser-
vatet. En parkeringsavgift tas ut på sommaren. Busstrafik från Kungsbacka till hållplats ”Sandö” som ligger pre-
cis där reservatet börjar. Härifrån är det cirka 1 kilometer till parkeringen. 

Reservatsparkering WGS84 57,4872 11,9306; RT90 6380169-1267687, möjlig parkering vid reningsverket 
WGS84 57,4836 11,9517; RT90 6379694-1268935. 

 
 

 
Saltängarna när marrispen blommar  



1 saltängarna 
dvärgarun, glesstarr, glasört, havssälting, havsnarv, knutnarv, 
kustarun, marrisp, saltnarv, saltört, saltmålla, styv glasört, 
smultronklöver 

2 Danevarden, klipp och buskmark 
backvial, gaffelbräken, murgröna, rockentrav, rödkörvel, 
småborre, svartbräken, svartola 

3 Kinnebergen 
luktsmåborre 

4 Kalvaviken, klipp och blockstrand 
blodnäva, hampflockel, strandbeta, strandkål 

5 Ottervik, strandkärr, buskage 
backvial, buskstjärnblomma, stor blåklocka, vippstarr 

6 Korshamn 
Jungfru Marie nycklar, luktsmåborre, ängsstarr 
  
Blodnäva Gaffelbräken, svartbräken och hybriden 

Saltmålla 



Äskhult - oskiftad by med slåtterängar 
Säsong: i mitten av april börjar påskliljorna och blåsipporna att blomma och i början på juni brukar det 
vara dags för tätört och västkustros. Brudborste och grönvit nattviol blommar som bäst under juli. 

Äskhult är en oskiftad by som nu är skyddad som kulturreservat och omfattar 135 hektar. När marken 
köptes in av Västkuststiftelsen 1996 var stora delar planterade med gran. Denna är nu avverkad och 
man försöker restaurera området till ett öppet, betat ljunghedslandskap. Åker och äng sköts idag också 
på ett ålderdomligt sätt. 

Genom årlig slåtter av sidvallsängarna och rikkärren nordost om byn bevarar man den botaniska rike-
domen med arter som brudborste, gräsull, loppstarr, tätört och ängsstarr. Även mossfloran är här in-
tressant med t.ex. skorpionmossor och guldspärrmossa. Efter Björnåsens sydsida finns ett par lokaler 
för västkustros. Tidigare fanns stora bestånd av kransrams inom reservatet, men den klarar inte betet. 
Strax utanför stängslet i väster finns den dock kvar. 

Berggrunden består till stora delar av sura gnejser, vid Björnåsen av ögongnejs, som där på sina ställen 
bildar imponerande sprickgrottor. Längst i söder finns inslag av grönsten som bl.a. indikeras av be-
stånd av blåsippa. 

Äskhult är ett av de större besöksmålen i Halland och här bedrivs en omfattande publik verksamhet 
med bl.a. temavandringar. Dagliga guidningar genomförs under sommarhalvåret, då också kaféet i 
Bengts manhus hålls öppet. Entréavgift till själva byn tas ut under de tider då byn är bemannad. 

Hitta hit: Ta av från E6 söder om Kungsbacka mot Tjolöholm och Fjärås. Härifrån är det skyltat mot Äskhult. 
Bussförbindelse finns till Axtorp, varifrån det är 1,5 km att gå efter Hallandsleden till Bytorget. 

Reservatsparkering WGS84 57,4252 12,2825; RT90 6372118-1288421. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Påskliljorna blommar vid byn  



1 ekskog 
blåsippa 

2 buskage 
kransrams 

3 sjöstrand 
klotgräs, loppstarr, notblomster 

4 betesmark 
grönvit nattviol 

5 sidvall, slåtteräng 
brudborste, gräsull, kärrfibbla, loppstarr, 
trådstarr, tätört, ängsstarr 

6 översilningsmark 
strandlummer 

7 klippor 
västkustros 

8 markväg 
spenslig ullört 

9 bergfot 
kambräken, lopplummer, revlummer 

Västkustros 

Strandlummer 

Kambräken 


