
Ruddalen

Känn doften av kaprifol, hör lövsångarens 
vackra läte eller se den ståtliga tallen som 
sträcker ut sina grenar över granithällarna. 
Sitt och njut vid någon av dammarna, känn 
forntiden komma ikapp dig vid fornborgen. 
Här finns mycket att uppleva för alla åldrar 
och sinnen.
Välkommen till Ruddalens vackra natur!

RuddalenHitta till Ruddalen
Ruddalen friluftsområde ligger i 
västra delen av Göteborg.

•	 Med	kollektivtrafik:	hållplats	
Musikvägen,	Fyrktorget	
eller Kavåsvägen.

•	 Med	bil:	området	nås	med	
bil	från	Musikvägen.

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	 var-
samhet	 –	mot	 växt-	 och	 djurliv,	mot	markägare	 och	mot	
andra	 människor	 i	 naturen.	 Naturvårdsverket	 samman-
fattar	 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	blom-
mor	som	inte	är	fridlysta.	Men	det	är	för-
bjudet	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	sjö-
ar	och	vattendrag	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	
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.
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I Slottsbergsmossen växer vit och gul näckros samt 
pors och vattenklöver.

I Torpadammen häckar många olika sorters vadar-
fåglar men också skrattmås, gräsand och knipa.
Har man tur kan man se både stor och liten vatten-
salamander i dammarna i Ruddalen.

Friluftsliv 
I dag är Ruddalen ett idrotts- och rekreationsom-
råde med bland annat motionscentral, fotbolls-
plan, isbana mm. 

Naturstigen är uppdelad i tre olika sträckningar.
Torpadammslingan 2,1 km, Slottsbergsslingan
2,4 km och Lilla slingan 1 km.

Historia
Ruddalen har fått sitt namn efter Ruds by vars 
bönder brukade sin jord här. Rud betyder röja, 
dvs. Ruddalen är dalen där man röjde för att få 
ängs- och åkermark. Dalsänkan som sträcker sig 
österut från Grimmeredsvägen till Trälåsvägen är 
den historiskt riktiga Ruddalen. 

Hus och båtbygge
Vid Göteborgs tillkomst 1621 började man av-
verka ekskog för hus och båtbygge samt till ved 
för uppvärmning. På bara 200 år blev Bohuslän 
nästan skoglöst. I början av 1900-talet påbör-
jades återplanteringen där initiativtagare var 
gårdsägare Ture Rollof i Ruddalen.

Fornlämningar
I området finns försvarsanläggningar från förr 
och nu. Fornborgen på Slottsbergets topp bygg-
des på 500-talet e.Kr. Här finns även gravfält, 
stensättningar, rösen och annat.

Natur
På vissa ställen finns områden med ljungbekläd-
da hällar. På norra delen av Torpadammslingan 
hittar man hassellunden.

På våren kan man ta stigen som slingrar sig in 
till grillplatsen och se marken täckt av vitsip-
por och hur solens strålar strilar ner genom de 
glesa trädkronorna.

Området kännetecknas av blandskog med tall, 
ek, björk och asp. Björk är vanligt i hela områ-
det och i vissa delar dominerar den trädskiktet. 
Asp hittar man lite här och var. Det finns även 
ett vackert ekparti i de västra delarna.


