
Nässelklocka,  
Campanula trachelium

Veddö

Orkidéer och torrbacksväxter
De torra välhävdade betesmarkerna har en rik flora. 
Sankt Pers nycklar som oftast har fläckiga blad 
prunkar i maj-juni med purpurröda blommar. Nattviol 
och jungfru Marie nycklar är andra orkidéer och de är 
liksom alla orkidéer fridlysta. På betesmarken i söder 
kan man också hitta vildlin, backnejlika, darrgräs, 
ängsskallra och brudbröd. Scharlakansvaxskivling 
och andra ängs- och hagmarkssvampar visar att 
markerna har hävdats under lång tid.

Välkommen till Veddöarkipelagen
Veddö består av en halvö vars centrala del är en 
höjdplatå där det finns hed-, häll- och myrmarker. 
I väster där hav och vind ligger på finns gott om 
klippstränder. Östsidan är skyddad och här har 
sediment kunnat avlagras. I reservatet ingår också 
Stora och Lilla Köttö, några mindre öar samt det 
omgivande vattenområdet.

Spåtistel,  
Carlina vulgaris

Rundvandring
Flera upptrampade stigar gör det lätt att 
utforska halvön. På östsidan finns 
odlade marker och en lummig 
ekskog med gamla grova träd. 
Här växer också liguster och 
idegran. I skogsbryn kan man 
hitta nässelklocka, småborre, 
gullviva och kungsljus. 
När man kommer upp 
på höjderna möts man 
av en härlig utsikt över 
Fjällbackaskärgården med 
öar, kobbar och skär. Här 
ligger de av inlandsisen 
rundslipade klipporna som stora 
urtidsdjur omgivna av gröna 
bårder. I busksnåren 
växer en, slån, liguster 
och olika rosor. 

Sandgräsfjäril, 
Hipparchia semele
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Bland grus och sten
Mitt bland småsten, grus och snäckskal 
hittar man strandvallmo. Växten liknar 
ingen annan med sina grågröna blad och 
lysande gula blommor. Dessa har fyra 
kronblad som kan bli mellan fem och sju 
centimeter breda. Frukten är en lång smal skida som 
ofta är krokig. På grus-stranden växer också strandkål 
och kärrtörel. 
Stigen letar sig igenom ett rosensnår och leder 
vidare på en spång utefter berget. Kattfot, trift och 
käringtand växer i gräsmarken och bland stenskravel 
och slånsnår sticker spåtisteln upp. Eftersom 
blomkorgarna drar ihop sig i fuktigt väder och breder 
ut sig i en silvrig stjärna då det är torrt har den fått 
namn om sig att kunna förutse vädret.
På halvöns norra sida finns en skalbank med 
rödkämpar, stånds och gott om blåsippa. Vill man 
hitta den lilla ormbunken låsbräken får man gå ner på 
knä, ha goda ögon och ha ett stort mått tålamod. Här 
är också en badplats med torrdass.

Strandvallmo, 
Glaucium flavum

Fjärilar och fåglar
Fågellivet på Veddö är framförallt knutet till 
busksnåren. Här låter ärtsångaren höra sin ärtskallra 
medan törnsångaren sjunger ”säger du det, säger du”. 
Arten är lättare att få syn på än andra sångare då den 
ofta visar sig i toppen av någon buske. Törnskatan 
med sin svarta ”banditmask” tar främst större insekter 
men också smågnagare, ödlor och småfåglar. Fågeln 
håller sig med skafferi där den spetsar byten på 
tornar och vassa grenar. Förrådet utnyttjar den under 
regniga perioder. I snåren håller även hämpling och 
gulsparv till och på klipporna vippar sädesärlan med 
sin långa stjärt. Törnskata,  

Lanius collurio

Över blommorna kan man få se fladdrande gräs-
fjärilar, blåvingar och guldvingar. Den sexfläckiga 
bastardsvärmaren vars starka färger signalerar att 
den är giftig sitter ofta stilla på en blomma där den 
suger nektar. Bastardsvärmarna minskar i antal bland 
annat beroende på för tidig eller felaktig slåtter och 
är därför numera rödlistade. Även silversmygaren 
minskar. Den är en snabb flygare som gärna besöker 
blommor. På de kala klipporna kan man träffa på 
sandgräsfjärilen som är kamouflagetecknad. Om man 
skrämmer upp den landar den oftast snart igen.

Mindre guldvinge,  
Lycaena phlaeas

Vattenområdet
De grunda vattenområdena fungerar både som 
lekplats och barnkammare för många fiskarter och 
skaldjur. Rastande vadare och änder kan här hitta 
föda på sin väg norr- eller söderut. För stora och små 
människor kan det vara ett litet äventyr att leta efter 
strandfynd i form av snäck- och musselskal och annat 
som vattnet spolat upp.
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Fjällkåpa, 
Alchemilla alpina
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Så hittar du till Veddö 
Några kilometer norr om Fjällbacka, på vägen 
mot Grebbestad, tar man av från stora vägen 
västerut och följer skyltning mot naturreservatet. 
Väl framme finns en reservatsparkering 
(koordinater: 58°37.380’N 11°16.584’E).

Köttöarna
Söder om halvön ligger Stora och Lilla Köttö som 
inte har några fasta förbindelser. De är populära 
badöar för båtburna och här finns fornlämningar 
i form av tomtningar. Dessa är rester efter enkla 
byggnader anlagda av fiskare. På Veddös södra udde 
finns två stora bronsåldersrösen.
Stora Köttö domineras av hällmarker men här finns 
också torrängar och ljunghedar. Floran är rik med 
arter som spåtistel, darrgräs, blodnäva och fjällkåpa. 
Arten är den enda av våra vilda daggkåpor som har 
fingrade blad. Dessa är vithåriga på undersidan vilket 
ger bladöversidan en liten fin silverkant. 
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Sexfläckig bastardsvärmare, 
Zygaena filipendulae
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