
Välen
Välen i sydvästra Göteborg är ett att-
raktivt och spännande naturområde 
med rik historia. Följ naturstigen och 
vandra runt i både nutid och forntid. 
Här hittar du fornminnen från bronsål-
dern och från fågeltornet kan du skåda 
beckasiner, tofsvipor och vadarfåglar. 
Charmiga kor, ”Highland Cattle, betar 
på ängarna. Välkommen till Välen!

Friluftsliv
Här finns en fin naturstig som löper runt och 
upp på berget, Torstens ås, och en tidsstig nära 
fågeltornet som beskriver områdets historia.

Föreningar
Välenområdet växte till stora delar igen och 
har med tiden blivit känt för sitt fina fågelliv. I 
mitten av 1980-talet började olika föreningar 
att engagera sig i området. Västra Frölunda  
Naturvårdsförening införskaffade betesdjur, 
Highland cattle, för att återskapa betesmarken 
samt hävda strandängarna. 

Fler broschyrer och kartor över Göteborgs naturområden och 
parker finns på www.goteborg.se/naturen. För frågor, synpunkter 
på skötsel, felanmälningar ring park- och naturförvaltningens 
kundtjänst 031- 15 00 17 eller e-post: 150017@goteborg.se

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 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 ofta eld-
ningsförbud. Då är all öppen eldning förbjuden – 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 Välen
Området ligger i sydvästra 
Göteborg, i stadsdelen  
Tynnered.

Med kollektivtrafik:  • 
hållplats Välen

Parkeringsplatser finns vid • 
Bergsätersgatan och Åker-
reds skolväg.

GPS-koordinater:  • 
Lat: N 57º 37’ 48.80”, 
Long: E 11º 54’ 26.36”
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Naturen i Välen
Välenviken och fågellivet
Längst i norr övergår Askimsviken i en smal och 
grund vik, Välen, i vilken Stora ån mynnar. Här 
möts och blandas sött och salt vatten. Fågellivet 
är rikt och platsen fungerar som en värdefull 
sträckled för flyttande fåglar längs kusten. 

Strandängar
Strandängar finns på båda sidor av Välenviken. 
Den betade saltängszonen är rik på begärliga be-
tesgräs och utgör ett viktigt födoämnesområde 
för vadarfåglar som till exempel beckasiner.

Träd
Lövskogen består av hassel och två slags ekar, 
skogsek och bergek. Här och var växer det tall 
och gran. Barrträden planterades omkring se-
kelskiftet 1900 av skolbarn från Åkeredsskolan 
för att få mer skog i det kala landskapet.

Skogsbryn och berghällar
Runt om Välen finns även fina brynmiljöer och 
skogsklädda berg och kullar, där man kan se 
spår av inlandsisen på berghällarna.

Årstidernas växlingar
Alla årstider har sin tjusning i Välen. Tag med 
picnic-korgen ut på våren när vitsipporna blom-
mar och fåglarna landat i viken. Känn de salta 
vindarna på hösten när du står högst upp på ber-
get och blickar ut över vattnet. Om sommaren 
betar highland cattle på ängarna och på vintern 
kan du se spår av vilda djur.

Historia
Kulturlandskap
Området var ända in på 1940-talet ett gammalt 
kulturlandskap med åkrar, ängar och betesmar-
ker och med ett mäktigt och ostört våtmarks-
landskap. Därefter har detta jordbrukslandskap 
successivt försvunnit.

Fornlämning
Bronsåldersröset  finns beläget högst upp på 
berget vid naturstigen. När röset byggdes var 
havsnivån cirka 8 meter högre än idag. 

Stenbrott
Från slutet av 1800-talet och fram till 1930 fanns 
här ett granitstenbrott. Spår av det finns utmed 
naturstigen.

P

0  300 m


