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HÅL 3

Artlista

1. Diket 2. Runt greenen 3. Buskkratt 
ö. om vägen

4. Under en ek 5. Fin ekdunge 6. Bergsknalle

Flenört Rockentrav + Slån Liljekonvalj Gullviva + Getrams
Ältranunkel Styvmorsviol Rockentrav Blåsippa Smörblomma Svinrot
Kärringtand Rödkämpar Blodnäva Gökärt Gökärt Styvmorsviol
Ängsvädd Åkerförgätmigej Kärleksört Rödkämpar Blodnäva Blodnäva
Knölsyska Hundkex Backtrav Svartkämpar Älggräs Bergsyra
Vägtistel Humleblomster Mandelblom Blodnäva Humleblomster Bergglim
Fackelblomster Bergsyra Vit fetknopp Smörblomma Vitknavel

Majveronika Backlök Skogsklöver Ängssyra
Kärleksört Kärleksört
Teveronika Kanadabinka
Ängssyra Ängsvädd
Flockfibbla Rödklint

Gullris
Nysört

Kommentar

Markering 1 är ett litet dike med bl.a. flenört som inte är så vanlig på banan. Markering 2 visar en 
rad växter i utkanten av trean:s green, flest i det sydöstra hörnet. Några veckor senare var hela 
lokalen utraderad av flitiga banarbetare. Längs vägen markerad med en 3:a finns en del 
kalkälskande växter. Främst märks här blodnäva och rockentrav. Femman är en fin ekdunge som 
har rikligt med gullvivor. Gullvivan har en lättare fridlysning som innebär att man får plocka den 
för eget bruk men inte sälja eller gräva upp.
Vid den södra ingången till golfbanan (från SPA:et och Kebals båthamn, lite nedanför lokal 3) 
växer (16/5-19) ca 30 ex. av en 60-80 cm hög, tätbladig ört med grågröna håriga blad och ljusgula 
blommor som är violett-svart-marmorerade. Det är bolmört. Den är dels mycket sällsynt och dels 
mycket giftig i alla delar av växten. Själv har jag inte sett den på flera år i Kebal för den är 
obeständig. Detta är kanske lite utanför golfbanan men många eventuella spelare går kanske upp 
den vägen från SPA-hotellet. Detta meddelar jag med viss tvekan för jag vill inte att man på något 
sätt skadar plantorna. Bäst är att bara låta dem vara ifred. Bolmört innehåller flera olika gifter och är
en urgammal medicinalört. Den är rödlistad i kategori NT. Den är sevärd! OBS! Växtplatsen är 
meddelad till den Nationella ArtDatabanken i Uppsala!
Markering 6 är en liten bergsknalle med en del trevliga växter på bl.a. svinrot och kanadabinka som 
inte är så vanliga på banan.
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