
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 


