
Hökafältet – Hallands finaste naturbetesmark? 
Säsong: maj-augusti 

Om du vill se den sällsynta bohuslinden följer du grusvägen bort mot båtplatsen i öster. Efter cirka 
200 m söker du dig in i betesmarken och ner mot Lagastrandens trädridå, där det finns ett förvildat 
exemplar av det rödlistade trädet. Härifrån botaniserar du lämpligen i betesmarken i riktning mot havet 
i väster. I klibbalskogen till vänster kan du i maj månad vid och på trädbaserna leta efter den mycket 
ovanliga och stiliga bredskaftad fläckmaskros. Här finns också flera andra maskrosarter, kärrfibbla, 
småvänderot och i en liten göl vattenblink. 

Efter detta skogsbesök väntar den vidsträckta centrala delen av den öppna betesmarken mot Lagan 
med en mosaik av sandiga, torra partier och fuktiga till blöta, ibland dyiga ytor med groningsvänliga, 
kreaturstrampade fläckar. Här trivs borstsäv, dvärglin, fyrling, krusfrö, rödlånke, sumpkäringtand och 
sylnarv. Vissa partier domineras av en välbetad, småtuvig grässvål där det kan löna sig att söka efter 
darrgräs, hirsstarr, loppstarr, tagelsäv, vanlig agnsäv och betesmarkens juvel – liten kärrmaskros. 
Här och var mynnar diken ut i ån och där har vildriset sina favoritplatser. 

I västligaste delen av betesmarken i talldungens bryn mot Lagan finns vanligen en stor population av 
fläckmaskros - ovanlig och rödlistad. På den öppna, växelfuktiga grässvålen mot Lagan kan de tre 
småttingarna borstsäv, dvärglin och knutört under gynnsamma år bilda massbestånd – särskilt under 
sensommar och höst. I den nyskapade bäcken har murgrönsmöja planterats ut. 

Gå utmed bäcken mot söder till en markväg där du hittar hartmansstarr. Längs vägen tillbaka till 
parkeringen växer bl.a. backnejlika, gökblomster, rödkörvel, strätta och torpspirea. Du kan också efter 
300 meter på markvägen istället vika av till höger och följa en stig som går längs med ett nyskapat 
våtmarksområde med rikt fågelliv. 

Hitta hit: Ta av från E6 mot Mellbystrand. Kör till inre kustvägen och norrut till reservatets P-plats. Fortsätt till 
höger, ta sen till vänster och kör 3 km till parkeringen vid Hökhult. Med cykel når man reservatet från 
Hallandsleden. Toalett och närliggande kollektivtrafik saknas. 

Reservatsparkering Hökhult WGS84 56,5429 12,9592; RT90 6272009-1324954. 

 
 

 
Startpunkten i Hökhult  



1 reservatets östligaste del 
blekstarr, blåsäv, bohuslind (förvildad), fackelblomster, jolster, krusfrö, 
kråkklöver, rödkörvel, madrör, rosenpilört, skogstry, spikblad, 
svarttandad maskros, ängsskära 

2 alekärret vid torpet 
bitterpilört, kärrfibbla, bredskaftad fläckmaskros, småvänderot, 
vattenblink 

3 mellersta betesmarken vid Lagan 
agnsäv, blåmunkar, borstsäv, darrgräs, dvärglin, fyrling, hirsstarr, 
knutört, krusfrö, liten kärrmaskros, loppstarr, pilblad, plattstarr, 
rödlånke, slankstarr, spenslig ullört, sumpkäringtand, sylnarv, tagelsäv, 
vildris 

4 västra betesmarken 
borstsäv, borsttåg, borsttåtel, dvärglin, fläckmaskros, fyrling, knutört, 
liten ärtstarr, murgrönsmöja (inplanterad), östersjötåg, östersjötåg x 
trådtåg 

5 markvägen 
hartmansstarr 

6 längs markvägen tillbaka till torpet 
backnejlika, gökblomster, humleblomster, rödkörvel, 
småspik (liten lav som måste ses med lupp, växer på en 
tallraka), strätta, torpspirea 
  

Knutört 

Liten kärrmaskros 

Den som vill fördjupa sig i maskrosornas värld 
har mycket att hitta; utöver de fyra rödlistade i 
artlistorna har ytterligare 34 arter påträffats i 
området: 
benmaskros, blackmaskros, blek bryggmaskros, 
Borgvalls maskros, bångsbomaskros, Bökmans 
maskros, daggmaskros, dimmaskros, Ekmans 
maskros, Fagerströms maskros, fågelfotsmaskros, 
Gelerts maskros, gösmaskros, hjulmaskros, 
hättmaskros, kammaskros, kragmaskros, 
kvadratmaskros, lövmaskros, Ostenfelds 
maskros, plattmaskros, rödmaskros, sandhems-
maskros, snedmaskros, spenslig maskros, 
trasselmaskros, tåtmaskros, uddmaskros, 
vingmaskros, vinmaskros, vitskaftad maskros, 
vridmaskros, våningsmaskros och ängsmaskros 


