
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 sammanfat-
tar 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 väx-
ande 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.

Hitta till Stora Amundön
Stora Amundön ligger i södra Göteborg.

•	 Med kollektivtrafik: 
hållplats Brottkärr.

•	 Med bil: området 
nås med bil från 
Brottkärrsvägen.

Stora Amundön
Friluftsområde med gott om klippbad och 
några små sandstränder. Den mycket ku-
perade naturstigen på ca 4,5 km är en resa 
genom historien från inlandsisens dagar då 
berggrunden slipades till dagen badklippor.
Ön har en varierad natur med salttåliga 
örter och gräs till frodiga lövskogslundar. 
Välkommen till Stora Amundön!

Friluftsliv
Naturstigen på Stora Amundön är ca 4,5 km 
lång och går runt ön. Den är bitvis mycket ku-
perad och är inte lämplig för barnvagn, rullstol 
eller för personer med rörelsesvårigheter. Men 
det går bra att gå delar av stigen som är lättill-
gängliga.

För frågor, synpunkter och felanmälningar, kontakta 
park- och naturförvaltningens kundtjänst, via telefon 

031-15 00 17 eller e-post: 150017@goteborg.se
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Historia
Människan har brukat jorden på ön under lång 
tid. Redan 1554 fanns ett kronohemman upp-
tecknat här på ”Amodöö”. Under tvåhundra års 
tid var den enda gården här omväxlande kro-
nohemman och frälsehemman. Först 1742 blev 
ön bondeägd. Direktör Gustav Werner, ägare av 
Billdals gård, ägde länge ön under 1900-talet. 
Till sist inköptes ön av Göteborgs kommun på 
1970-talet för att bli bad- och friluftsområde 
för storstadens invånare.

Natur
Stora Amundön förknippas för de flesta gö-
teborgare med sol och bad. Här finns dock 
mycket mer än så. En vandring på ön är en resa 
genom historien från inlandsisens dagar då 
berggrunden slipades till dagens badklippor.
Ön har en rik och varierad natur med allt från 
kala klippstränder och hedar med ljung och 
enbuskar till frodiga lövskogslundar med ek, 
lind, ask och alm. På de här träden finns säll-
synta lavar.

Skogen som växer nära stranden är formad 
av de hårda vindarna från havet. Träden blir 
låga, knotiga och tryckta mot bergssidan. En 
sådan skog kallas krattskog och består mesta-
dels av bergek.
Här växer många intressanta växter såsom 
skörbjuggsört, strandglim, baldersbrå, kärr-
törel. Kaprifol finns det gott om och man kan 
känna doften av den på långt avstånd under 

maj månad. Bland stenblocken trivs strand-
kvannen. I de långgrunda havsvikarna finns 
det gott om snäckor, musslor och andra djur 
som äts med förkärlek av en rad fåglar som till 
exempel strandskata och gråtrut.
På nordöstra sidan betar hästar för att strand-
ängen inte skall växa igen. Utan bete skulle 
vass och havssäv ta över hela stranden. 
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