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 människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar 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 vattendrag krävs fiskekort som finns att köpa i sportfiskebutiker

•

Eldning är tillåten om du är försiktig och släcker efter
dig. Elda aldrig på klipphällar. Vid torka är det eldningsförbud, 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.

Friluftsliv
I norra delen av parken ligger Kättilsröds 4Hgård. Här finns bland annat får, grisar, hästar,
höns och kaniner. Många skolor kommer hit
för att umgås med djuren.
I närheten finns också två koloniområden med
sina odlingar.
Hisingsparken är även ett idrottsområde med
bollplaner, ishall och klubbstugor. Vid Grimbo
finns bangolf och bågskytte.
I området finns många gångvägar och stigar att
röra sig på.

Hisingsparken

Hitta till Hisingsparken
Hisingsparken ligger mitt på Hisingen.
•

Med kollektivtrafik:
hållplats Grimbo,
Bjurslätts torg,
Bjurslättsliden,
Klaremosse,
Hinnebäcksgatan.

•

Med bil: området
nås med bil från
Björlandavägen,
Tuvevägen.

För frågor, synpunkter och felanmälningar, kontakta
park- och naturförvaltningens kundtjänst, via telefon
031-15 00 17 eller e-post: 150017@goteborg.se
Utgiven 2012

Hisingsparken är Göteborgs största park.
Den innehåller många naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här finns
flera våtmarksområden: Slätta Damm, Klare
Mosse och Gunnestorps mosse. I norra
delen av Hisingsparken ligger Kättilsröds
lantgård. Här kan man hälsa på djuren.
Välkommen till Hisingsparken!

Historia
Hisingsparken är Göteborgs största park. Den
ursprungliga parken var mindre än idag. Sven
Adolf Hedlund, chefredaktör för Göteborgs
Handels- och Sjöfartstidning, köpte 1857
Bjurslätts gård som sommarställe. Gården
bestod av 15 hektar åkermark samt utmarker
i bergen. Hedlund satte sin prägel på parken.
Han engagerade nästan tusen skolbarn för att
plantera de kala hällmarkerna med skog. Lärk
var det trädslag som trivdes bäst. S. A. Hedlund anlade Slätta Damm genom att dämma en
bäck som rann genom området. Idag simmar
änder och knipor i dammen, men när den var
nyanlagd badade man här. Efter Hedlunds död
bestämdes att parken skulle bli tillgänglig för
allmänheten.
Vid Slätta Damm reser sig Bjurslättsberget, på
toppen av detta berg finns rester av en gammal
fornborg från 500-talet.
S.A.Hedlund lät rista in i berget namn på
kända personer som besökte honom.
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Natur
Hisingsparken innehåller de flesta västsven
ska naturtyper. Vanligt i området är hällmark
och tallskog, men det finns även hedekskog och
bokbestånd. Här finns flera våtmarksområden
som Klare Mosse och Gunnestorps Mosse.
Gunnestorps Mosse är en blandning av sjö,
kärr och mosse. Här finns insjöväxter som
vass, kaveldun tillsammans med moss- och
kärrväxter som sileshår, ängs-och tuvull.

