
Kartor över 23 av Göteborgs naturområden
www.goteborg.se

Ut och njut
i Göteborgs natur



Innehåll
Översiktskarta 2
Förord 4
Hisingen 5

Hisingsparken 6
Svarte mosse 7
Hökälla 8
Skändla 9
Jämmerberget 10
Lilleby 11
Rya skog 12
Färjenäsparken 13

Norra och östra Göteborg 14
Lärjeåns dalgång 15
Hjällboskogen 16
Kviberg 17
Vättlefjäll 18
Tyrsjön 19
Västra Delsjöområdet 20
Bergsjön – Fjällbo ängar 21

Västra Göteborg och södra skärgården 22
Ruddalen 23
Sjöbergen 24
Skärvallsberget 25
Vrångö 26
Välen 27
Smithska udden 28
Stora Amundön 29
Billdals park 30

3

Översiktskarta
2

Billdals park

Hisingsparken

Svarte mosse

Hökälla

Skändla
Jämmerberget

Lilleby

Rya skog Färjenäsparken

Lärjeåns dalgång
Hjällboskogen

Kviberg

Vättlefjäll

Tyrsjön

Västra Delsjöområdet

Bergsjön – Fjällbo ängar

Ruddalen

Sjöbergen

Skärvallsberget

Vrångö

Välen

Smithska udden

Stora Amundön



Hisingen
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Förord
DIN BÄSTA UPPLEVELSE ÄR NÄRPRODUCERAD
Många forskare hävdar att natur-
upplevelser stärker hälsan och 
välbefinnandet. För de flesta av oss 
är detta en självklarhet. 

Berg, hav, skog och sjö för att inte 
tala om unika dalgångar och böljan-
de åkerlandskap – allt finns i Göte-
borg och det tillhör alla.

I din hand håller du ett exemplar av 
park- och naturfövaltningens guide 
till 23 naturområden och parker. Den 
är en hjälp för dig som vill upptäcka 
Göteborgs naturskatter. Du kommer 
att hitta såväl stora och välbesökta 
områden som små och okända 
platser. 

Så de där dagarna när du längtar 
efter att upptäcka något nytt – ta fram den här kartan, för upplevelsen 
finns nära. Ut och njut i Göteborgs natur! 

Helena Bjarnegård 
Stadsträdgårdsmästare
Göteborgs Stad



HISINGSPARKEN
Hisingsparken är Göteborgs största park. Den 
innehåller många natur typer men domineras 
av hällmark och tallskog. Här finns våtmarks-
områden som Slätta Damm, Klare mosse och 
Gunnestorps mosse. I parken finns gott om 
gångvägar och stigar. 

I norra delen ligger utflyktslekplatserna vid 
Kärrdalsskolan och Tuve ishall och på Kät-
tilsröds 4H-gård kan man hälsa på djuren. 
Trivsamma koloniområden med odlingslotter 
och stugor finns i väster.

Hållplatser: Grimbo, Bjurslätts torg, Bjurslättsliden, Klare mosse, 
Hinnebäcksgatan.

SVARTE MOSSE
Svarte Mosse naturområde 
är beläget på Hisingen i  
Biskopsgården. Här finns 
hällmarker, kärr och tjär-
nar. Det är ett rekreations-
område med löpspår och 
naturstigar. Här finns många 
skyddsvärda arter samt 
Stora Vette fornborg från år 
500. Svarte Mosse, vatten-
området som gett namn till 
området, är en välbesökt 
fågellokal.

Hållplatser: Temperaturgatan,  
Väderilsgatan.
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HÖKÄLLA
Naturområdet och våtmarks- 
parken sträcker sig längs 
Kvillebäcken, mellan Backa 
och Tuve. Det cirka 65 hektar 
stora området bjuder på 
våtmark, betesmark, ängar 
och sumpskog samt stor 
artrikedom med både fåglar, 
groddjur och växter. 

Hökälla säteri var på sin tid 
en av Hisingens största och 
viktigaste gårdar, idag finns 
två byggnader kvar som är 
med i bevarandeprogram för 
kulturhistoriskt intressanta 
byggnader i Göteborg.

Hållplats: Lillhagsparken södra.

SKÄNDLA
Vid foten av Skändlaberget på Hisingen ligger medeltidsbyn Skändla 
med gårdar. Längs stigarna genom skogen, förbi öppna fält och uppe 
på bergen, finns skyltar med information om sten-, brons- och järn-
åldern, vikingar och 1800-talsbönder.

På höjderna, med utsikt över slätter och skogar, finns fina picknick-
platser. Öster om berget ligger en skaljordsbank med rester av små 
havsdjur, främst snäckor och musslor. 

Hållplats: Skändla södra.
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Lillebyrundan

Lillebyrundan

LILLEBY
Naturupplevelser väntar längs vidsträckta hällmarker på den 1 mil långa 
Lillebyrundan mellan Torslanda och Lilleby. I dalgångar och öppna 
gläntor växer vildrosor. Intill ligger Sillviks skaljordsbank, ett natur 
reservat med orkidéer och andra ovanliga växter. En bit söder om run-
dan ligger Tumlehedsdalen, där det finns hällmålningar från stenåldern. 
Nordost om rundan ligger Prästgårdskilen med Bronsålders sundet. 

Hållplatser: Hamnefjäll, Lillebybadet, Sillvik, Lönnrunan.

JÄMMERBERGET
En 2 km lång naturstig 
uppe på berget bjuder på 
fina vyer ut över ett gam-
malt odlingslandskap och 
Göta älv. På bergets krön 
finns en bronsåldersgrav. 

Nordost om berget ligger 
Clarebergs herrgård och 
ridskola. I söder ligger 
Böneredsåsen, ett vackert 
jordbrukslandskap med 
slingrande vägar och gär-
desgårdar.

Hållplatser: Kärra centrum, Burmans 
gata.

10 11

0 500 1000 m0 500 m
EntréFornminne Badplats

Sevärdhet
UtkikspunktEntré Ridväg ElljusspårFornminne

Parkering Naturstig



RYA SKOG
Rya skog ligger insprängd mellan Ryaverket och Skarvikshamnen. 
Det är ett unikt naturområde med lummiga lövträd, slingrande 
stigar och öppna gläntor som gjorda för picknick. Området är 
Göteborgs första naturreservat och känt för sina många vitsippor 
om våren och rika fågelliv. En rullstolsanpassad ramp leder fram 
till ängen i mitten av Rya skog.

Hållplats: Rya skog.

FÄRJENÄSPARKEN
Genom historien har här funnits både industrier och bostäder men sedan 
2008 är det en stor park med fantastisk kontakt med älven. Uppe på 
berget finns många fina utsiktsplatser över göteborgska landmärken. 
Den tidigare villabebyggelsen har lämnat spår i form av terrasser och 
rester av gamla trädgårdar. Några av dessa har bevarats och skapar fina 
picknickplatser. Här finns även en lekplats för barn i alla åldrar.

Hållplats: Pölsebo, Eriksbergs färjeläge.
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LÄRJEÅNS DALGÅNG
Här finns betade hagar, löv-
skog och hedområden. Dal-
gången har ett stort natur-
värde med lummig skog och 
ett rikt växt- och djurliv och är 
därför ett skyddat område. I 
ån finns både öring och lax.

Här finns en 7,5 km lång natur-
stig, ett flertal promenadsling-
or och ridvägar.

Hållplatser: Hjällbo, Angered centrum, Korteda-
lavägen, Aprilgatan, Merkuriusgatan, Eriksbo 
Västergärde, Fjäderharvsgatan.

Norra och östra 
Göteborg
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HJÄLLBOSKOGEN
På bergskammen i Hjällbo-
skogen, på branterna ner mot 
Angeredsleden, har man  mäk-
tig utsikt över Göta älvdalen. 
Bredvid ligger skogsområdet 
med promenadslingor, gläntor 
och ett 2,5 km långt elljus-
spår. I centrum av området 
ligger fotbollsplaner, ett stycke 
därifrån Bergsgårdsskolan med 
uteklassrum. I den frodiga dal-
gången i norr växer ask. 
I söder finns en domarring från 
järnåldern. 

Hållplatser: Bredfjällsgatan, Hjällbo,  
Gropens gård.

Prioritet Serneke Arena

KVIBERG
Området karaktäriseras i stort 
av två bergsområden med 
tall- och björkskog omväx-
lande med ett öppet gammalt 
odlingslandskap kantat av 
ädellövskog. Här finns speciella 
ekologiska värden, till exempel 
mindre hackspett. 

Rester av husgrunder, träd-
gårdar och gärdesgårdar 
vittnar om hur marken har 
använts tidigare. Under lång 
tid var området militärt och 
stängt för allmänheten. Idag 
är området idrottscentrum för 
Göteborg.

Hållplatser: Kviberg, Beväringsgatan, Bro-
vägen, Hindersmässogatan, Orion.
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TYRSJÖN
En liten sjö med en cirka 1,7 km lång promenadslinga runt. Skogen be-
står främst av tall och björk med en del ek. Här finns även myrmark och 
sumpområden. 

Sjön har en liten strand och är ett populärt område för de boende i när-
heten, Knipared och Björsared i Olofstorp.

Hållplatser: Björsared, Knipared.

VÄTTLEFJÄLL
Vättlefjälls naturreservat 
är ett av de största na-
turområdena i Göteborg. 
Det är ett kuperat land-
skap beläget på en större 
urbergsplatå. Naturen är 
varierad med mossar, löv- 
och barrskog samt ljung-
hedar. Friluftsområdet 
korsas av både Bohus-
leden och Vättlefjälls-
leden. De många sjöarna 
inbjuder till kanotpaddling 
och fiske.

Hållplatser: Kryddnejlikegatan,  
Persiljegatan.
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VÄSTRA DELSJÖ-
OMRÅDET
Delsjöområdet är ett stort 
och uppskattat rekrea-
tionsområde. 

I den västra delen finns 
främst lövblandskog med 
en stor del ek. Historie-
intresserade kan bland 
annat beskåda istidsläm-
ningarna ”Linnés willru-
nor” och kolerakyrkogår-
den från 1866.

Delsjöns 18-håls golfbana 
ligger också här.

Hållplatser: Welandergatan,  
Töpelgatan, Bögatan.

BERGSJÖN – FJÄLLBO ÄNGAR
Här finns Utbybergens branta klippväg-
gar som lockar många klättrare. Uppifrån 
bergsområdet har man en fantastisk utsikt. 
Följer man naturstigen, som är 5 km, finns 
ett stort bronsåldersröse och den fina sjön 
Bergsjön som gett stadsdelen sitt namn. 
Stigen fortsätter även nedanför Utbyber-
gen i Fjällbo ängar med fruktträd som 
blommar vackert på våren.

Hållplatser: Atmosfärgatan, Frimästaregatan.
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Västra Göteborg och 
södra skärgården

RUDDALEN
Detta sport- och rekreations-
präglade område är en grön oas 
norr om Frölunda Torg. I mitten 
av området ligger en motions-
central.

Naturen domineras av berg- 
hällar och tallskog, men här 
finns också hassel, sälg och 
vildkaprifol. Två kuperade 
naturstigar går dels vid Slotts-
bergs mosse i sydväst och dels 
vid Torpadammen i nordost.  
I området finns också en fin 
utsiktsplats samt en fornborg. 

Hållplatser: Fyrktorget, Musikvägen,  
Kavåsvägen.
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SJÖBERGEN
På höjderna vid inloppet till Göteborg, mellan 
Nya varvet och Älvsborgsbron, ligger Sjöber-
gen. Där kan man blicka ut över havet i väster 
och en livlig båttrafik. Nedanför ligger Röda 
sten – en oas med bryggor, caféer och aktivt 
kulturliv. Uppe på höjden ligger ett pittoreskt 
koloniområde med odlingar och små stugor. 

Hållplats: Vagnhallen Majorna.

SKÄRVALLSBERGET
På den 4,5 km långa promenaden 
från Hinsholmen till Önnereds 
brygga i söder passerar man 
berg, skogsgläntor, badvikar och 
båthamnar. 

Från småbåtshamnen, som var fri-
luftsbad fram till 50-talet, går det 
en trappa till en ravinväg genom 
Skärvallsberget. Uppe på berget 
har man vidunderlig utsikt över 
södra skärgården. Bland bergs-
skrevorna ligger Lindalen och 
nedanför små strandvikar. Längs 
kusten finns fina fiskevatten. 

Hållplatser: Hinsholmen, Fiskebäcks småbåtshamn.
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VÄLEN
Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt och spännande  
naturreservat med rik historia. Följ naturstigen och vandra runt 
i både nutid och forntid. Här hittar du fornminnen från brons-
åldern och från fågeltornet kan du skåda beckasiner, tofsvipor 
och vadarfåglar. Kor av rasen skotsk höglandsboskap betar på 
ängarna. 

Hållplats: Välen.

VRÅNGÖ
Göteborgs skärgårds syd-
ligaste ö. Norra och södra 
delen är naturreservat med 
rikt fågelliv och intressanta 
växter. På norrsidan finns 
mestadels klippbad och i 
söder fin sandstrand. 

Ön har brukats av människ-
or sedan forntid, och har en 
hel del historiska lämningar 
samt vackra skärgårdshus. 
Promenadslingorna bjuder 
på fantastiska vyer över ha-
vet. Naturreservaten sköts 
av Västkuststiftelsen.

Hållplats: Vrångö.
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SMITHSKA UDDEN
Öster om udden ligger en badstrand med 
bryggor och en lekplats, den västra delen är 
typiskt havsmiljö med klippbad.

På en promenad runt bergsområdet passerar 
man fl era badplatser och fi na platser för fi ske. 
Från udden bröts och skeppades gatsten från 
slutet av 1800-talet till 1936 och år 1865 stran-
dade här en blåval som idag fi nns uppstoppad 
på Naturhistoriska museet. 

Hållplats: Näsbovägen.

STORA AMUNDÖN
Friluftsområde med gott om klippbad och några små sandstränder. 
Den mycket kuperade naturstigen på cirka 4,5 km är en resa genom 
historien från inlandsisens dagar då berggrunden slipades till dagens 
badklippor. På vägen kan du se hur människor i olika tider förändrat 
landskapet. 

Idag har ön en varierad natur med salttåliga örter och gräs till frodiga 
lövskogslundar. På nordöstra sidan betar djur som skyddas av staket 
med grindar. 

Hållplats: Brottkärr.
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BILLDALS PARK
Berg och skog omger Billdals park från både öster och väster. Längs 
skogsstigarna ser man mossor och lavar som täcker stenar och klipp-
block. Delar av parken är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många 
vackra lövträd. Krogabäcken slingrar sig genom landskapet och här 
vandrar fisk i laxtrappan. Gräsmattor inbjuder till picknick och rid-
vägarna används flitigt av ryttare från stallet intill.

Hållplatser: Billdalsgård, Johannesberg, Hästebäck.
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En grön och nära storstad


