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

Fjällbo - Bergsjön

Hitta till Fjällbo-Bergsjön
Fjällbo ängar och Bergsjön
ligger i östra Göteborg.
•

Från centrala staden tar
man spårvagn eller buss
och stiger av vid
Bergsjövägen,
Atmosfärgatan eller
Frimästaregatan.

•

Parkeringsplatser finns
vid Sysslomansgatan
och Atmosfärsgatan.

Fjällbo-Bergsjön

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

Mellan Bergsjön och Utby i nordöstra Göteborg finns flera fina utflyktsmål, historiska
platser och naturstigar. I norr ligger Bergsjön,
Göteborgs högst belägna ”badkar” mer än
100 meter över havet. På sommaren kommer
många till sjön för att bada vid de fina klipporna men också för att fiska.
Välkommen till Fjällbo - Bergsjön!

Historia
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Kring Bergsjön finns spår av stenåldersmänniskornas liv för drygt 4000 år sedan. På Jättekullaberget mellan Fjällbo ängar och Utby
finns en stensättning från forntiden, en grav
som är 2000 - 3000 år gammal. Här finns också ”Älvkvarnar” – små runda gropar i stenhällarna som man tror har samband med bronsåldersreligionen. De finns ofta där vatten rinner
över hällarna. Uppe på höjden av Utbyberget,
finns ett stort bronsåldersröse med utsikt över
stora delar av Göteborg.
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Öster om Fjällbo ängar ligger Fjällbohemmet
som byggdes som fattighus och var klart 1939.
På 1950-talet fanns här växthus, blomsterodlingar och fruktträd. Fjällbo gård låg tidigare
i området. Här plöjde man ner stora mängder
rester av sill som gödning på odlingsfälten.
Idag finns det kvar ett restaurerat sädesmagasin och en lindallé som en gång tillhörde gården. Fjällbodammen, eller Franska dammen
som den också kallas, ligger ovanför och bäcken därifrån drev tidigare en vattenkvarn nere
vid gården.

De branta bergväggarna, där man
också kan se korpar flyga, är ett
populärt klätterområde. Här klättrades det redan på 1930-talet, en
sport som idag är mer populär än
någonsin.
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Vid kanten av Utbybergen ligger
Fjällbo ängar inramad av ekskog
som kantar bergets fot. Idag växer
fruktträd, nyponsnår och hagtorn
på marker som tidigare var beteshagar. För att bevara ängarna slås
fälten varje år. Ett stycke öster om
ängen, på väg mot Fjällbogård,
passerar man stora hasselsnår och
marker där vitsippor och svalört
blommar tidigt på våren.
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Natur

Friluftsliv

En naturstig på 5 kilometer förbinder Bergsjön
med Utbybergen och Fjällbo ängar. Bergsjön är
Göteborgs högst belägna bad och ligger 100 meter
över havet. Sjön är ca 10 meter djup.

Att ha så fina naturområden alldeles inpå knuten är en tillgång. Stranden kring Bergsjön är
både en badplats och en samlingsplats för närboende. Hit kommer man också för att fiska.
Gult fiskekort krävs. Kortet, som kan köpas på
www.svenskafiskevatten.se gör det möjligt att fiska i en stor del av Göteborgs sjöar
och vattendrag. Till Utbybergen söker man sig
för klättring men också för vandring och naturupplevelser. Uppe på höjderna finns fina utsikts- och picknickplatser.

Omkring 2 kilometers vandring från Bergsjön reser sig de mäktiga Utbybergen, klippberg med lodräta branter, upp mot himlen. Längs bergets fot
finns hällar, stenblock, stentrappor och hemliga
gångar. Uppe på höjderna, bland tallskog, kärr och
doftande pors, ser man ända ut till havet i väster.

