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Tetsberget är bara 60 m.ö.h. och är inget utsiktsberg. Berget är dock ett eldorado för den
botanikintresserade. Här finns källmyr och rikkärr med enorm blomning av flera fridlysta orkidéarter.
Förutom den ståtliga guckuskon finns norna, skogsnycklar, ängsnycklar, myggblomster, korallrot,
nattviol och jungfru Marie nycklar. Här finns även gräsull, snip, björnbrodd och slåtterblomma. Andra
intressanta växter här är den insektsätande tätört, stor- och rundsileshår samt den ensamma
ögonpyrolan, giftiga ormbär och doftande liljekonvalj. Andra intressanta växter är den vackra röda
purpurvitmossan och buskarna brakved och tibast.
De små, sluttande rikkärren vid Tetberget står i förbindelse med varandra via små bäckar, källflöden
och sumpskogar. Rikkärr är en ovanlig naturtyp i Sverige och uppträder oftast på kalkrik mark. Här
kommer kalken troligen från en skalgrusbank som är en rest från värmeperioden efter istiden, när
havet gick högre och var saltare. I det havet var blåmussla vanlig i dessa delar av landet, och
blåmusslans skal ansamlades på vissa platser i tjocka lager. Där skalgrus kommer i kontakt med
källflöden eller rörligt markvatten förs kalk ut med vattnet i omgivande marker och kan bild rikkärr
där orkidéer trivs.
Det mest intressanta är massförekomsten av den hotade och sällsynta guckusko som finns på några
av myrarna. Har du tur hittar du även en vit variant av guckusko vilket är unikt i landet. Bäst besöker
du Tetberget i mitten av juni då guckuskon står i blom.Observera att alla orkidéer är fridlysta, så gå
varsamt fram i markerna.
Du hittar Tetberget öster om E4an strax innan södra avfarten till Rosvik. Du tar till höger in på
Görjefjärdsvägen strax efter Harrbäcken och följer den till en parkeringsplats strax invid E4an.
Härifrån följer du en fin gammal kärrväg in i området.
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