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Svarte Mosse
 

Sjön Svarte Mosse ligger nära stora bostads-
områden och det är ofta mycket folk som 
vandrar längs stranden. Här får fåglarna en 
fristad och under sommarhalvåret kan man 
bland annat få se knölsvan, sothöna, skägg-
dopping, vigg och skrattmås. 
Välkommen till Svarte Mosse naturområde!

Hitta till Svarte Mosse
Svarte Mosse ligger på södra 
Hisingen.

•	 Med	kollektivtrafik:	hållplats	
Önskevädersgatan,	Friskvä-
dersgatan.

•	 Med	bil:	området	nås	med	
bil	från	Länsmansgården.	
P-plats	vid	Länsmansgårdens	
Motionscentrum.

Svarte Mosse

Allemansrätten
Allemansrätten	 ger	 en	 unik	 möjlighet	 att	 röra	 oss	 fritt	 i	
naturen.	Med	 rätten	 följer	 också	 krav	 på	 hänsyn	 och	 var-
samhet	 –	mot	 växt-	 och	 djurliv,	mot	markägare	 och	mot	
andra	 människor	 i	 naturen.	 Naturvårdsverket	 samman-
fattar	 allemansrätten	 i	 orden	 ”Inte	 störa	 –	 inte	 förstöra”.	 
Läs	mer	om	allemansrätten	på	www.naturvardsverket.se

TA	ANSVAR!	TÄNK	PÅ	FÖLJANDE:

•	 Du	får	ta	dig	fram	till	fots,	cykla	och	rida	i	naturen,	
men	inte	på	privat	tomt,	plantering	och	brukad	mark.

•	 Du	får	plocka	vilda	bär,	svamp	och	blommor	som	inte	
är	fridlysta.	Men	det	är	förbjudet	att	skada	växande	
träd.

•	 Det	är	förbjudet	att	köra	med	motordrivna	fordon	på	
all	naturmark,	stigar,	motionsspår	och	vandringsleder.

•	 Du	får	fiska	fritt	med	spö	i	havet.	I	sjöar	och	vatten-
drag	krävs	fiskekort	som	finns	att	köpa	i	sportfiske-
butiker

•	 Eldning	är	tillåten	om	du	är	försiktig	och	släcker	efter	
dig.	Elda	aldrig	på	klipphällar.	Vid	torka	är	det	eld-
ningsförbud,	även	på	iordningställda	eldplatser.

•	 Hund	får	gärna	vara	med	i	naturen	men	ska	vara	
kopplad	mellan	1	mars	och	20	augusti.	Resten	av	året	
måste	du	ha	hunden	under	uppsikt.	Särskilda	regler	
gäller	för	badplatser	i	Göteborg	och	i	våra	parker.

•	 Tänk	på	att	alltid	lämna	naturen	fin	och	städad	 
–	ta	med	skräpet.



En annan spännande art som finns i området är 
den fridlysta större vattensalamandern som lever 
större delen av sitt liv på land i skog och fuktig löv-
miljö. Äggen läggs i mindre stillastående vatten-
samlingar och efter cirka tre månader har ynglen 
blivit så stora att de kryper upp på land. Vid själva 
Svarte Mosse finns ett rikt fågelliv med bland 
annat knölsvan, sothöna och skrattmås.

Friluftsliv
Ett annat namn på skogsområdet som ligger kring 
Svarte Mosse är Sjumilaskogen. Här finns det 
många vägar att vandra på bland annat två natur-
stigar, en i söder och en i norr, samt flera motions-
spår med olika längd från 2 km upp till 11 km. 

Historia
De första spåren efter människor i dessa 
trakter är från bronsåldern för cirka 3000 år 
sedan. Uppe på toppen av berget i norra delen 
av området ligger en bronsåldersgrav i form av 
ett röse. Berget kallas Stora Vette och var för 
cirka 10 000 år sedan ett skär som stack upp 
långt ut i havet. Vette betyder utsiktspunkt 
eller landmärke och toppen ligger nu 93 meter 
över havet. Från Stora Vette och söderut går en 
gammal stenmur som markerade riksgränsen 
mellan Sverige och Norge fram till år 1658. 
Ända in på 1950-talet var området fortfarande 
landsbygd, här fanns tidigare gårdar med 
namn som Biskopsgården och Länsmansgår-
den. Sydväst om Stora Vette ligger rester av en 
fornborg på en liten bergstopp. Den fungerade 
troligen som befästning omkring 500 e. Kr.

Natur
Svarte Mosse naturområde består av omväx-
lande hällmarker, skog och våtmarksområden. 
Här växer bland annat björk, ek, tall, hassel 
och brakved. I våtmarkerna kan du hitta växter 
som pors, tuvull och sileshår. I vissa delar finns 
fukthedsområden där bland annat de sällsynta 
arterna klockgentiana och alkonblåvinge trivs. 
Alkonblåvinge är en fjäril som bara lägger sina 
ägg på den vackert blommande klockgentianan. 
Äggen utvecklas sedan till larver som utsönd-
rar dofter (feromoner) som lockar vissa myror 
att ta dem med till sina bon. Efter ett knappt  
år förpuppas larverna och blir till flygfärdiga 
fjärilar.
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