Allemansrätten
Allemansrätten ger en unik möjlighet att röra oss fritt
i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och
varsamhet – mot natur 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.

4. Eskils kanal
I väster ligger Stora Rösö där fåren går och betar.
Ön är en fridfull plats med värdefulla växter och
en mindre naturstrand. Söderut ligger Önnered
med Lilla Rösö och Eskils kanal, en vattenled
som muddrades i mitten av 1900-talet och förbinder Fiskebäck och Önnered. Området är ett
stycke idylliskt kustlandskap med sjöbodar och
stilla båttrafik. Vid Önnereds brygga finns en
hamn för fiskebåtar och fritidsbåtar. Inte långt
från Önnereds brygga ligger en restaurang med
utsikt över havet.
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Bad och paddling
Längs kusten vid Skärvallsberget finns fina
fiskevatten. Har man tur nappar en laxöring.
Vid Lindalen, nedanför berget, ligger två små
strandvikar där man kan bada. Bada kan man
också göra vid Fiskebäcks udde som har många
välbesökta solklippor. Vid Önnereds brygga
finns en uthyrning av kajaker, farkoster som
passar utmärkt i de grunda vattnen längs Önnereds stränder.

Skärvallsberget
Hitta till Skärvallsberget

– en vandring i kustlandskap

Skärvallsberget ligger i
sydvästra Göteborg.
•

Med kollektivtrafik:
hållplats Hinsholmen
i norr, Önneredsbrygga
och Fiskebäcks småbatshamn i söder.

•

Med bil/GPS:
N 57º 39.535’,
E 011º 50.832’

Skärvallsberget

För frågor, synpunkter på skötsel, felanmälningar ring park- och
naturförvaltningens kundtjänst 031- 15 00 17 eller e-post:
150017@goteborg.se

Sträckan från Hinsholmskilen i norr till
Önnereds brygga i söder är vacker att
vandra året runt. På den 4,5 km långa
slingan med havet i väster, passerar
man berg, klippor, strandängar, skogsgläntor, badvikar och båthamnar.

Stra
nd
v

Hinsholmen

en
äg

Fotbollsplan
S

S

1. På väg genom bergsraviner

2. Kråkklöver och kärleksstig

Väljer man att utgå från Hinsholmen passerar
man först den stora båthamnen. Tidigare låg här
Johannelunds populära badplats med simskola,
hopptorn, trampolin och bryggor, en anläggning
som togs i bruk i början av 1900-talet. Då småbåtshamnen anlades i slutet av 50-talet upphörde så småningom badet.

Ett stycke upp i bergen finns våtmarken där det
växer kråkklöver och ängsull. På sommaren syns
trollsländor surra omkring. Bland bergsskrevorna ligger Linddal, en öppen glänta där man en
gång odlade lin och därför än idag kallas Lindalen i folkmun. Dit kommer många skolbarn på
utflykt och picknick.

Vid småbåtshamnens södra del finns en trappa upp till en ravinväg genom Skärvallsberget.
Området är relativt kuperat men här finns flera
upptrampade stigar som leder längs kusten och
upp i bergsområdet. Som barriär mot havet ligger det långsträckta Skärvallsberget från vars
bergkammar man har magnifik utsikt över Göteborgs södra skärgård.

En del av sträckan genom dalen är skyddad från
insyn och kallas kärleksstigen. Då man går igenom den ek- och björkbevuxna dalgången bjuds
man på en upplevelse utöver det vanliga.
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3. Vidare till Fiskebäck och Önnered
När man passerat Skärvallsberget kommer man
ut till Fiskebäcks hamn som har Sveriges största
fiskeflotta. Namnet Fiskebäck har platsen fått
efter den bäck och de gårdar som låg i området
där sedermera ett fiskeläger växte upp. Idag sjuder området av liv på bryggor och längs kajen.
Nordväst om småbåtshamnen finns en badplats,
intill ligger Fiskebäcks udde.
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På vägen vidare söderut passerar man först den
nya godsfärjeterminalen för att därefter komma till det öppna landskapet vid Sjöbacka. På
strandängarna kan man höra sånglärkan och se
drakflygare manövrera sina lätta farkoster. På
den stora ängen växer rödklint, stallört och kaprifol.
Foto: Peter Svenson

S

Tandkullegatan

Från Hinsholmen till Önnereds brygga

en

Lilla Fiskebäck

i
St F

Skog

Dansholmen

g
svä
äck
b
ske
Fotbollsplan

Tomtmark
Naturstig

P

Parkering

S

Spårvagnshållplats

Stora Rösö

Lilla Rösö

