
Rya skog 
Rya skog, som ligger inklämd mellan 
Ryaverket och Skarvikshamnen, är ett 
unikt område med lummiga lövträd, 
slingrande stigar och öppna gläntor 
som gjorda för picknick. Området är ett 
naturreservat och känt för sina många 
vitsippor om våren. Välkommen! 

Friluftsliv
Ett intressant fågelliv och stor växtrikedom har 
gjort platsen till ett populärt utflyktsmål för sko-
lor, förskolor och en intresserad allmänhet. Via 
spångar tar man sig över våtmarker i alsumpsko-
gen. Numera finns också en rullstolsanpassad 
spång som leder fram till en äng med uteplats.

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 förbjuden i Rya skog.• 

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 Rya skog
Rya skog ligger på Hisingen, i 
nordvästra Göteborg.

Med kollektivtrafik:  • 
hållplats Rya skog

Med bil: Väg 166 mot • 
Öckerö-Torslanda, sväng 
av vid Oljemotet mot 
Arken. Sedan västerut mot 
Bräcke. Parkeringsplats 
finns vid Oljevägen.
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Historia
Befästningsvall från 1600-talet
Långt tillbaka i tiden var delar av Hisingen våt-
mark. I takt med att landet reste sig ur havet 
etablerades olika trädarter bland annat på plat-
sen där idag Rya skog ligger. Vid bronsåldern, 
ca 1500 år f Kr, var skogen ett sumpigt område 
täckt av lövskog. I reservatets södra del finns 
rester av en befästningsvall från 1600-talet. Ett 
stycke därifrån finns en brunn från samma tid. 
Under 1700-talet tillhörde Rya skog överstebo-
stället Stora Rödja som låg på Hisingens södra 
sida. Det äldsta kända dokumentet, där Rya 
skog är markerat, är en teckning från år 1678 av 
utsikten från Göta älvs södra strand utförd av 
Erik Dahlberg. På en karta från år 1760 av lant-
mätaren Carl Scharin finns äng och skog marke-
rad där dagens Rya skog ligger. Skogen fridlystes 
1928 och blev då Göteborgs och Bohusläns första 
naturreservat.

Natur
Fågelsång, kaprifol och nattviol
Rya skog är en för Sveriges ovanlig kustnära 
ädellövskog med flera hundra år gamla ekar, 
alar, askar och almar. Här växer också kraftiga 
bestånd av hägg, hassel, hagtorn, vinbär, olvon 
och vildapel 

På våren hörs fågelsång medan gul svalört och 
vitsippor breder ut sig på marken. Lite senare 
kan man känna häggens doft och då blommar  
även liljekonvalj och kaprifol. I reservatet finns 
också flera sällsynta svampar och insekter.

I Rya skog finns ett rikt fågelliv. Allmänna ar-
ter är rödhake, nötväcka, gröngöling och en rad 
sångare och trastar. Med lite tur kan man också 
höra morkulla och kattuggla. Rikligt med död 
ved lockar hackspettar bland annat den hotade 
mindre hackspetten. 
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Andra djur som lever i skogen är rådjur, gräv-
ling, vildkanin och ekorre. 


