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Artlista

1. Dike och 
dikeskant

2. Hassellund 3. Nedanför 
berget

4. Gräs-
slänt

5. Dikes-
kant

6. Vild- 
vuxet

7. Dikes-
kant

Jordreva Hassel Olvon Blåsuga Småborre Åkermolke Gåsört
Kabbleka Blåsippa Häckvicker Kaprifol Stinksyska Tiggarranunkel
Lundtrav Liljekonvalj Krissla Liguster Vägtistel Gökblomster
Sommargyllen Backglim + Backglim + Vitmåra Åkertistel
Svalört Nässelklocka Prästkrage Nässelklocka Fackelblomster
Ängsbräsma Bockrot Åkervädd Kungsmynta Gul 

sötväppling
Svalting Skogslind Smultron Krissla Am. dunört
Vitstjälksmöja Färgkulla Flenört
Nejlikrot Bergkorsört

Åkermolke

Kommentar

Ett djupt dike sträcker sig längs hålets norra sida. Där växer inga speciellt intressanta blomväxter. 
Längs hålets södra sida markerad med 4, märks främst blåsuga, annars trivial flora. Hassellunden 
vid markering 2 är mycket fin med blåsippa (förr även vitblommande) men den förefaller nu ganska
uttorkad, precis som så många andra platser. Backglim förekom rikligt i början av juni tills 
banarbetarna slog ner den. Efter det dök nässelklocka upp som är en ganska ovanlig blåklocka. En 
flerstammig lind växer också i kanten.
Vid markering 3 och växer krissla vilket är en ganska sällsynt växt som blommar sent på 
sommaren. Den förekommer också på ett par andra ställen på golfbanan. Här växer också färgkulla 
på sin enda plats på banan och den är generellt ganska ovanlig.
Markering 1 står för diket där bl.a. vitstjälksmöjan etablerat sig. Det är en mycket sällsynt växt i 
Bohuslän. Jag har funnit den även i dammen intill (se hål 5) och den har tydligen hoppat över till 
diket. Det kan vara bra för där är den kanske inte hotad av karparna. Svaltingen blommar fint där.
I ett oklippt triangelformat område, markering 6, växer bl.a. stinksyska och på andra sidan stigen 
gul sötväppling. Lite ovanligare blommor. Sammanfattningsvis kan man säga att marken runt 7:ans 
green är både artrik och har flera lite ovanligare växter. 


