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1. Styvmorsviol (Viola tricolor)
Finns i hela landet, men är bara vanlig i Syd- och 
Mellansverige. Blommar april – oktober.

2. Rödblära (Selene dioica)
Finns i nästan hela landet. Blommar maj – augusti.

3. Fackelblomster (Lythrum salicaria)
Förekommer huvudsakligen i södra och mellersta Sverige. 
Blommar juli-augusti.

4. Rödklint (Centaurea jacea)
Är vanlig i södra och mellersta Sverige. 
Blommar juli – september. 

5. Vildkaprifol (Lonicera periclymenum) 
Har en sydvästlig utbredning. Blommar juli –augusti. 

6. Tri�  (Armeria maritima) 
Finns företrädesvis på Västkusten. Blommar maj–juni, men 
det kan fi nnas blommande exemplar långt in på hösten. 

7. Gul fetknopp (Sedum acre)
Vanlig i södra och mellersta Sverige. Blommar juni –juli.

8. Strandglim (Selene vulgaris maritima)
Växer på steniga och grusiga havsstränder och är allmän på 
Västkusten och vid Bo� enviken. Blommar juni – augusti. 

9. Strandkål (Crambe maritima) 
En ganska ovanlig havsstrandsväxt. Vanligast är den  längs 
Västkusten. Blommar juni – juli.

10. Käringtand (Lotus corniculatus)
Förekommer i hela Sverige. Blommar juni – juli.

11. Kustbaldersbrå (Tripleurospermum maritimum)
En havsstrandsväxt som förekommer längs hela kusten. 
Blommar juni – september.

12. Strandkvanne (angelica litoralis) 
Kustbunden och förekommer ganska sparsamt längs 
kusten från Bohuslän till Uppland. Blommar juli – augusti.

13. Strandloka (Ligusticum scoticum)
Kustbunden och förekommer sparsamt på klippor och 
steniga stränder längs kusten upp till södra Bo� enviken. 
Blommar juli – augusti. 

14. Saltört (Suaeda maritima)
Ganska vanlig i Bohuslän. Blommar juli – september. 

15. Strandaster (Aster tripolium) Växer på havsstränder och 
är vanlig längs kusten. Blommar juli – september. 

16. Svartkämpar (Plantago lanceolata) Vanlig på torra mar-
ker. Blommar i maj med små oansenliga vita blommor. Kvar 
blir sen den karaktäristiska axformande frökapseln.
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Vill du veta mer? Kolla in Naturhistoriska riksmuseets 
Den virtuella fl oran som fi nns på internet.


