
Fastigheten Åhus 42:165 m.fl. är beläget i 
Transval strax söder om Åhus tätort. Under 
slutet av april och början av maj 2020 har jag 
besökt området vid två tillfällen och invente-
rat kärlväxtfloran. Denna tid på året är inte 
optimal för inventering av växter, men trots 
detta tycker jag att jag fått en god uppfattning 
av floran i området.
 Området består framför allt av f.d. tomtmark 
och ger ett ganska så skräpigt intryck med 
jord/sandhögar och andra upplag. Många arter 
är odlade trädgårdsväxter som nu förekommer 
som kvarstående eller förvildade. Exempel på 
sådana växter är bergtall, buxbom, kanaden-
siskt gullris, pensé, tulpan, såpnejlika och vår-
törel. Många andra är ”ogräs” som brukar vara 
vanliga på sådan här störd kulturmark, t.ex. 
baldersbrå, kanadabinka, ogräsmaskros, röd-
plister, snärjmåra, trädgårdsveronika och vit-
plister. En annan grupp växter är sådana man 
brukar finna på torr, sandig eller grusig mark. 
Några sådana arter är fårsvingel, mjuknäva, 
oxtunga, taklosta, vårarv och vårvicker.
 Den enda art jag noterat i området som kan 
betraktas som skyddsvärd och ha ett natur-
vårdsintresse är hedblomster. Hedblomster är 
fridlyst och är klassad som sårbar (VU) i Röd-
listade arter i Sverige 2020. Arten är ganska 
vanlig i Åhustrakten och har många lokaler i 

området. I det nu undersökta området växer 
ett mindre bestånd (ca 1 m2) i den sydöstra de-
len (ett stycke framför ”trädkojan”. Se bild på 
nästa sida). Om man vill bevara denna vackra 
växt bör det vara enkelt att flytta beståndet 
med hjälp av en lastare, antingen till en an-
nan plats på fastighet eller till något annan 
närbeläget ställe, t.ex. på den nyplöjda trädan 
strax öster om Sankt Jörgens hospital som är 
kommunal mark.
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Artlista

Backtrav Arabidopsis thalina
Baldersbrå Tripleurospermum inodorum
Bergtall Pinus mugo
Buxbom Buxus sempervirens
Fläder Sambucus nigra
Fårsvingel Festuca ovalis
Fältarv Cerastium arvense
Gråfibbla Pilosella officinarum
Hedblomster Helichrysum arenarium
Hundkäx Anthriscus sylvestris
Hundäxing Dactylis glomerata
Höstgullris Solidago gigantea
Judaspenningar Lunnaria annua
Kanadabinka Conyza canadensis
Kanadensiskt gullris Solidago canadensis
Kirskål Aegopodium poagraria
Luktviol Viola odorata
Lupin Lupinus polyphyllus
Löktrav Alliaria petiolata
Lönn Acer platanoides
Mahonia Mahonia aquifolium
Mellanlusern Medicago falcata × sativa
Mjuknäva Geranium amplexicaule
Mjuknäva Geranium molle
Måbär Ribes alpinum
Ogräsmaskros Taraxacum sect. Vulgaria
Oxbär-art Cotoneaster sp.
Oxtunga Anchusa officinalis
Pensé Viola wittrockiana
Pimpinellros Rosa pimpinellifolia
Praktkungsljus Verbascum speciosum
Påsklilja Narcissus pseudonarcissus
Pärlhyasint Muscari botryoides

Renfana Tanacetum vulgare
Revsmörblomma Ranunculus repens
Ros-art Rosa sp.
Rysk blåstjärna Othocallis siberica
Rödplister Lamium purpureum
Rödsvingel Festuca rubra
Rölleka Achillea millefolium
Sandnarv Arenaria serpyllifolia
Skatnäva Erodium cicutarium
Skogsförgätmigej Myosotis sylvatica
Skogssallad Lactuca muralis
Slån Prunus spinosa
Snärjmåra Galium aparina
Sparvnäva Geranium pusillum
Spirea-art Spiraea sp.
Stjärnnarsiss Narcissus × incomparabilis
Syren Syringa vulgaris
Såpnejlika Saponaria vulgaris
Taklosta Anisantha tectorum
Tomtskräppa Rumex obtusifolia
Trådveronika Veronica filiformis
Trädgårdsveronika Veronica persica
Tulpan Tulipa gesneriana
Tusensköna Bellis perennis
Vallmo-art Papaver sp.
Vejksel Prunus mahaleb
Vintergröna Vinca minor
Vitplister Lamium album
Vresros Rosa rugosa
Vårarv Cerastium semidecandrum
Vårtörel Euphorbia cyparissia
Vårvicker Vicia lathyroides
Åkerviol Viola arvensis
Ängsgröe Poa pratensis


Hedblomster


