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Natur och historia
I det 1300 hektar stora Delsjöområdet kan du upp-
täcka helt olika sidor av naturen. I väster finns park-
liknande lundar med stora ädla lövträd. Från öst 
möter du istället en kargare natur med hällmarker och 
barrskogsklädda berg. Här finns också myrmarker och 
även en och annan bäck. Har du tur kan det hända att 
du hör ett hoande och får syn på en kattuggla. Även 
hackspettar är vanliga i området. Här finns också hare, 
rådjur, räv och älg. 

När du vandrar i området kan du se spår av män-
niskor som har levt och verkat här. Spåren kan vara 
fornlämningar, husgrunder, odlingsrösen eller torp 
som fortfarande står kvar. För tusen år sedan hade du 
troligen stått i en stor ekskog med vackra, grova träd. 
Ekarna försvann tyvärr under 1600- och 1700-talet 
då de blev byggmaterial för den nya staden Göte-
borg. Det som blev kvar var stora ljunghedar där 
djuren betade. 

I slutet av 1800-talet blev det mer lönande för går-
darna runt omkring att plantera gran och tall. 
I Delsjöområdet finns det gott om dessa trädslag, även 
om Göteborgs Stad har en ambition att dessa odlade 
skogar så småningom ska ersättas av naturskog och 
öppna lövskogslundar.

Delsjöområdet är ett av Göteborgs största 
och mest besökta naturområden. Naturen har 
en varierande och fascinerande karaktär med 
bergs- och hällmarker, myrar, löv- och barrskog. 
Större och mindre sjöar är ett annat tydligt 
inslag. 

Områdets variation ger stora möjligheter till 
att upptäcka kulturhistoriskt intressanta plat-
ser, uppleva naturen och motionera – allt från 
vandring på små slingrande skogstigar till fiske, 
ridning och bad.

Friluftsliv
Runt om i Delsjöområdet finns rastplatser och grill-
platser där du kan äta din matsäck. För den som vill 
stanna längre finns vindskydd och raststugor. Det är 
inte tillåtet att tälta i området. 

Skatås motionscentrum
Skatås Motionscentrum är en modern tränings-
anläggning med gym, aktivitetshall, massage, sjuk-
gymnastik, omklädningsrum med bastu och avkyl-
ningsbassänger, konferenslokaler och servering. 
I området finns det även möjlighet att spela frisbee-
golf, beachvolley, samt fotboll. I Delsjöområdet finns 
flera vandringsleder och motionsslingor, en del med 
elbelysning.

Cykling
Du får cykla på gång- och cykelvägarna och på den 
markerade mountainbikebanan.

Golf/Bangolf
Delsjö Golfklubb har en 18-håls bana i den västra 
delen av området. I anslutning till Kärralunds camping 
finns en bangolfbana.

Ridning
Göteborgs Fältrittklubb har ridhus i Delsjöområdet, 
som är Göteborgs ridvägstätaste område.

Motionsspår

Gång- och 
cykelvägar

Ridvägar

Sevärdheter
Kallebäcks källa, också kallad Gustafs källa, ligger i 
områdets sydvästra del och är sedan urminnes tider 
känd för gott vatten och bra vattenflöde. Framför 
källbyggnaden hittar man Gustav III:s monument. 
Från källan drogs den första vattenledningen till 
Göteborg. Senare har vattnet till staden hämtats 
direkt från Delsjöarna, som fortfarande är reserv-
vattentäkt för Göteborg.

Inte långt från Kallebäcks källa ligger Kung Rings 
grav. Graven är en hällkista från yngre stenåldern 
och enligt sägnen ska en kung ha blivit begravd här. 
I samma område finns även en kolerakyrkogård från 
år 1866. 

Lantegendomen Stora Torp har anor från 1550-
talet. Sedan 1700-talets slut har gården ägts av bland 
andra familjerna Prytz, Carnegie samt Ekman. Under 
denna tid planterades en hel del träd i området och 
en stor park anlades. Idag kan man fortfarande se 
de gårdar och torp som tillhörde Stora Torp och Lilla 
Torps egendomar. 

Hitta till Delsjöområdet
Delsjöområdet ligger öster om centrala Göteborg, 
cirka 2 kilometer från Götaplatsen. 

Hållplatser med kollektivtrafik:
Buss: Studiegången, Stabbetorget, Trätorget, 
Spåntorget (Härlanda tjärn), Kallebäck (Gustafs 
källa), Skårsplatsen (Skår).
Spårvagn: Bögatan (Stora Torp och Stora Del-
sjöns badplats). 

Vill du cykla hit?
Planera din resa med Cykelreseplaneraren; 
trafiken.nu/goteborg/Cykel/Cykelreseplanerare

Kommer du med bil? Parkera här: 
Skatås motionscentral, Brudaremossen, Delsjö 
koloniområde, Delsjöbadet, Delsjö Golfklubb eller 
Delsjökärr.

Välkommen till 

Delsjöområdet

Sportfiske
Du får fiska i de flesta sjöarna i Delsjöområdet men 
du måste ha gult fiskekort. Sportfiskarna har sin 
föreningsanläggning vid Sjölyckan, som är Göteborgs 
gamla vattenverk. Föreningen ansvarar för försälj-
ningen av fiskekort, som även kan köpas på Skatås-
anläggningen.  

Camping
I närheten av Skatås, med infart från Delsjövägen, 
ligger Kärralunds camping som drivs av Liseberg. 
Utöver campingplatser finns en hotelldel och cam-
pingstugor att hyra.

Servering
Restaurang finns vid Skatås motionscentrum, Gö-
teborgs Fältrittklubb och Delsjö Golfklubb. Torpet 
Lyckan och Bertilssons stuga har öppna caféer året 
om.

Bad
Härlanda tjärn, Stora Delsjön och Västra Lång-
vattnet är kommunala badplatser. Vid Härlanda tjärns 
badplats är det hundförbud 1 maj-15 september. Vid 
övriga badplatser i Delsjöområdet ska hundar vara 
kopplade. Uthyrning av kanoter sker sommartid vid 
Stora Delsjön.

Skidor
Vid Brudarebacken finns en skidbacke med belysning 
och skidlift, som är igång när det är tillräckligt med 
snö. Även en hoppbacke finns i området. 

www.goteborg.seFör frågor, synpunkter på skötsel och felanmälningar, kontakta Göteborgs Stad.
Telefon: 031-365 00 00 eller e-post: goteborg@goteborg.se
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Allemansrätten

Allemansrätten ger en unik möjlighet att röra 
oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav 
på hänsyn och varsamhet – mot växt- och 
djurliv, mot markägare och mot andra männis-
kor i naturen. Läs mer om allemansrätten på: 
www.naturvardsverket.se

Tänk på följande: 

•  Du får inte promenera, cykla och rida p 
privat tomt, plantering och brukad mark.

•  Du får plocka vilda bär, svamp och blom-
mor som inte är fridlysta. Det är förbjudet 
att skada växande träd. 

•  Det är förbjudet att köra motordrivna for-
don på all naturmark, stigar, motionsspår 
och vandringsleder.

•  Du får fiska i de flesta av sjöarna i Delsjö-
området men det krävs gult fiskekort. 

•  Eldning är endast tillåten vid iordningställ-
da eldplatser. Var försiktig och släck efter 
dig. Vid torka är det ofta eldningsförbud, 
då är all eldning förbjuden – även på iord-
ningställda eldplatser.  

•  Naturreservatet har särskilda bestämmel-
ser, se särskild skyltning i området.

Upptäck 
Delsjöområdet!

Foldern är utgiven 2014 av park- och natur- 
förvaltningen, Göteborgs Stad. 
 
Foton: Park- och naturförvaltningens bildarkiv,  
Anna von Brömssen, Erik Bergström
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Naturreservatsgräns

Hunden får gärna vara med 
i naturen men ska vara 
kopplad mellan 1 mars och 
20 augusti. 

Tänk på att alltid lämna 
naturen fin och städad – 
ta med skräpet och släng 
det i papperskorgen. Pap-
perskorgar finns vid alla 
större entréer.

Tältning i Delsjöområdet är 
inte tillåtet.

Vid Härlanda tjärnbadet är 
det förbjudet att ha med 
hund, under tiden 1 maj-15 
september.

Trappor


