
Det finns 3 st tavlor utplacerade med information ang. 

Floran (1), Fågellivet (2) och Faunan (3). 

 

Floran i området handlar om träd och växter. Skogsbrynen 

består mest av lövträd som ger ljus och fukt till den varierade 

växtligheten, särskilt på vår och försommar (ger biologisk 

mångfald). 

 

Träd 
Ek är det vanligaste trädet och karaktärsväxt hos vår närmaste 

granne, Hördalens naturreservat. De stora ekarna i området kring 

klubbhuset är skyddade. 
a 
Bok finns som en skog mellan hål 14 och 15 och som en ridå 

längs hål 12. Boken har stort naturvärde och är som vackrast vid 

lövsprickningen på våren. 
a 
Lind finns som riktigt stora träd längs övningsbanan. 

Blommorna innehåller en nektar, som sprider härlig doft under 

juli månad. 
a 
Björk, asp, lönn, hassel och slån är lövträd som stammar från 

de ursprungliga markerna. De taggiga slånbuskarna med blåa bär 

är viktiga för fåglar och djur att söka skydd i. 
a 
Krikon och vildapel är rester från de gamla fruktodlingarna som 

funnits vid Vallda dalar. 
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Växter 
Här nämns de växter på banan som är rödlistade (utrotningshotade), 

sällsynta eller lite intressanta. 
 

Trollsmultron (Potentilla rupestris) finns vid gångvägen till driving-

range och på kullen ovanför. Den är halvmeterhög med vita blommor. 

Växten är rödlistad och finns bara på 3-4 platser i Halland. Trots namnet 

är den inte släkt med smultron. 
a 

Svavelsippa (Anemone x lipsiensis) finns vid damtee på nya banans hål 

9. Den är mycket ovanlig och är en korsning mellan vitsippa och 

gulsippa, som endast förökas genom rotsystemet. 
a 

Storrams (Polygonatum multiflorum) finns i backen mellan hål 15 och 

16. Det är en släkting till liljekonvaljen. 
a 
Lundelm (Elymus caninus) finns också mellan hål 15 och 16. Det är ett 

stort gräs med breda blad och långa borst och som bara växer i lundar. 
a 
Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) en orkidé som 

gynnsamma år växer vid damtee på hål 16. 
 

Korallrot (Corallorhiza trifida) är en oansenlig orkidé vid tee på hål 14. 
a 
Sköldmöja (Ranunculus peltatus) finns i dammen och diket vid hål 17. 

Vissa år är dammen täckt av denna vita, vackra blomma. 
a 
Skogsbingel (Mercurialis perennis) täcker marken i skogen vid 

övningsbanan. Växten finns med på bilden av Linné på våra nuvarande 

hundralappar. Den är intressant för att det är en dioik växt, d.v.s. den har 

han- och honorgan på skilda plantor.  
a 
Liljekonvalj, gullviva, blåsippa, viol och svalört finns i de ljusa 

backarna mellan hål 1 och 2 på Gamla Banan och hål 8 och 9 på Nya 

Banan. 
FOTO: klubbens arkiv, Magnus Salmi & Wikipedia 
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Fågellivet är rikt inom området med öppna ytor, skog och närheten 

till havet. Golfklubben har satt upp 125 småfågel-holkar och 16 

starholkar. Vissa år görs inventering av innehållet i holkarna och 

ringmärkning har gjorts. Cirka 70 % av holkarna är årligen bebodda. 

Ett problem har uppkommit då objudna gäster tömmer holkarna på 

ungar. Det är mården som fiskar upp ungarna ur boet. Vi ska nu bygga 

om och byta ut holkarna till sådana som kan hindra rövarna. 

 

Småfåglar 

Talgoxe häckar gärna i våra holkar. 
a 
Blåmes är lika vanlig som talgoxen och häckar också i holkarna. Denna 

lilla fågel kan lägga 12-15 ägg och klarar sedan att föda upp alla dessa 

ungar. 
a 
Stare är ytterligare en gäst i våra holkar. Den trivs där det finns stora 

öppna ytor. 
a 
Koltrast hörs här om våren. 
a 

Taltrast lever i skogarna och sjunger högljutt och vackert. 
a 
Gök har tyvärr minskat, men den hörs ibland nere vid havet. 
a 
Hackspett hörs inom området. Spillkråkan känns igen på sin svarta färg 

och röda hätta liksom gröngölingen på sin gröna färg. Större hackspett 

och den mindre spetten häckar inom området. Hackspettarna gynnas 

speciellt av bevarandet av döda träd, ”död ved lever”. 
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Sim- och vadarfåglar 

Rörhöna, som är en flyttfågel, häckar i några av våra dammar. Den har 

mörka fjädrar med ett vitt band längs sidan, röd näbb och röd näbbsköld 

långt upp i pannan. Ungarna är som små svarta bollar. 
a 
Strandskata ser vi ofta under hösten på golfbanorna. Den känns igen på 

sin röda näbb, svartvita dräkt, rödrosa ben och ett gällt och skrikigt ljud. 
a 
Kanadagås finns nere vid havet och de hörs tydligt när de lyfter. 
a 

Grågås har blivit allt vanligare och uppför sig som kanadagåsen. Båda 

kan ställa till stor skadegörelse på grödor. 
 

Svan finns i havsbandet. 
a 

Häger kan ses i dammarna. 
a 
 

Kråkfåglar 

Kråka är en social och läraktig fågel. Den kan leta upp sin föda på de 

mest skilda sätt. Golfspelare drabbas också, eftersom kråkorna vet att 

det finns mat i golfbagar. De har lärt sig att dra upp dragkedjor för att 

leta efter något matnyttigt. 
 

Skata letar efter mat på liknande sätt som kråkan. Både kråka och skata 

gillar andra fåglars ägg och ungar. 
 

Rovfåglar 

Ormvråk häckar på ett par ställen inom området. 
 

Sparvhök finns också som häckfågel i området.  
a 
Kattuggla känns igen på sitt karakteristiska hoande läte och häckar 

också i området. 

FOTO: klubbens arkiv, Magnus Salmi & Wikipedia 
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Faunan:  
Det finns en hel del vilda djur i området. 
a 
Älg är vårt största vilda djur. Det finns både vuxna djur och 

kalvar inom området. 
a 
Rådjur ses ofta i vårt område. Rådjuren är vackra att titta på, 

men de orsakar vissa problem. De verkar inte vara särskilt rädda 

för människor och förorsakar stora skador i trädgårdar när de äter 

upp grönsaker, frukt och blommor. Ett annat problem är att de är 

värddjur för fästingar, som sedan flyttar över till buskar och gräs. 

Fästingarna kan orsaka olika sjukdomar. 
a 
Räv finns också. Det är ett smart djur som sällan visar sig. 
a 
Grävling är ett nattdjur som ger sig ut på jakt i kvällningen och 

på morgnarna. De kan också ge sig på gräsmattor i sitt sökande 

efter mat. De gör djupa runda hål som inte är så lätta att laga. 
a 
Mård ser man mycket sällan, men av spåren vet vi att den finns 

inom området. 
a 
Vildsvin kan förorsaka stora problem. De bökar och gräver upp 

stora ytor i sitt sökande efter larver, rötter mm. De förökar sig 

snabbt och stammen växer i hela Sverige. Elstängsel håller 

vildsvinen borta. Jakt bedrivs, men de är nattdjur, vilket försvårar 

jakten. Det finns en viltvårds- och jaktförening inom området. 
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Våra dammar:  

Det finns 14 st dammar på vår anläggning. 

 
Salamander finns, både stora och små. 
a 
Groda – som märks mest när det finns yngel i stora massor. 
 

Gräskarp är inplanterat i dammarna.  
 

Småfisk finns i massor. 

 

Ål har också setts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO: klubbens arkiv, Magnus Salmi & Wikipedia 

 



(Liggande text, centrerat över de tre sidorna, på varje tavla.) 

 

Kungsbacka Golfklubb vill värna om den inre och yttre 

miljön till nytta för människor och natur. Vi är miljöcertifierade 

enligt GEO (Golf Environment Organisation).  

 

I denna miljöpolicy finns åtta olika områden som bl.a. riktar sig 

mot flora och fauna samt natur- och kulturvärden inom området. 

Här vill vi visa vad som finns på och omkring banorna med lite 

info om floran, fågel- och djurlivet. 

 

 


