Allemansrätten

Friluftsliv

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

Sillvik utgör ett populärt promenadstråk och
flera stigar går genom området. Områdets stora
biologiska värden gör det även till ett uppskattat utflyktsmål.

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.

Sillviks naturområde

Hitta till Sillvik naturområde
Sillvik ligger på Hisingen. Naturreservatet ligger norr om
vägen mellan Torslanda
och Sillvik.
Med kollektivtrafik:
hållplatser: Lillebybadet,
Sillvik i norr, Runslinga,
Lönnrunan, Hornkamsgatan i söder.
Med bil: området nås
med bil från Domarringsgatan, Tumlehedsvägen
Lillebyvägen.

För frågor, synpunkter och felanmälningar, kontakta
park- och naturförvaltningens kundtjänst, via telefon
031-15 00 17 eller e-post: 150017@goteborg.se
Utgiven 2012

Sillviks naturområde ligger norr om Tumlehed på norra Hisingen. I området finns en
skaljordsbank med värdefull flora. Floran
är artrik och vissa av växterna är sällsynta.
Rikedomen på orkidéer och mossor är stor.
Bland annat finns här stora bestånd av kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar.
Välkommen till naturområdet vid Sillvik!
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Området har en landskapsbild som är typisk
för Bohuskusten. Naturen utgörs av kuperad
hällmark med sprickor med våtmarker och
skogsdungar. Området ligger 20-55 m över
havet och berggrunden utgörs av gnejs. Utsikten över skärgården från hällmarksområdet i
norra delen är storslagen.
I vissa skrevor och sänkor i hällmarkerna har
skal från marina blötdjur ansamlats när området låg under vatten. Två större skalbankar bildades, vilka finns i reservatets centrala delar.
Skalbankar finns även på ett mindre område i
väster, liksom på flera platser i omgivningen.
Skalbankarnas kalkrika jord bildar underlag
för en artrik flora. Här växer bland annat blåsippa, ängsgentiana och orkidéerna kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar.
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I början av 1900-talet var området skoglöst och
markerna användes som utmarksbete. Barrskogen planterades under 1918-19. Skalgrus
har länge hämtats från skalbankarna, men
störst var uttaget under åren 1928-1933. Skalen
siktades, krossades och paketerades för att säljas som hönsfoder. Borttagning av skalgruset
medförde så stora förändringar att bara delar
av skalbanken återstår idag. Skalutvinningen
fortgick, men i mindre omfattning, fram till
dess att området blev naturreservat 1980.
I samband med exploateringen hittades en
grav från yngre stenåldern, vilken innehöll skelettrester och två flintdolkar.
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Skalbankarna sköts idag som slåttermark.
I skogspartier där tall och gran nu dominerar
svarar ek och andra lövträd för den huvudsakliga återväxten.
I reservatet finns rådjur, räv, grävling, fälthare
och älg. Även hasselsnok har iakttagits i reservatet. Flera sällsynta dagfjärilar finns i området och den stora skalbanken och dess kalkkärr utgör en värdefull miljö för snäckor.
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