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Upplev naturen i Lilla Edets kommun
Inom Lilla Edets kommun finns ett antal områden
med iordningställda vandringsleder. Vid dessa leder
finns rast- och grillplatser samt informationstavlor om
intressanta natur- och kulturvärden. De uppmärkta
lederna underlättar för kommunens invånare och tu-
rister att komma ut i den vackra natur som finns inom
kommunen.

Ett besök i dessa områden kan vara både spännande
och ge en chans att njuta av en mångfald natur- och
kulturupplevelser. Upplevelser i naturen styrker kropp
och själ och är bästa försäkringen för ett friskare liv.
Att ta med matsäck och njuta av både livet och natu-
ren ger alltså mycket mer än frisk luft.

Ta god tid för vandringen och räkna med cirka en
halvtimme per kilometer i lugn promenadtakt och med
korta raster.

I följande områden finns ett antal uppmärkta motions-
och  vandringsleder:

• Pingstalund och Spetalsbergen i Lödöse

• Ryrsjön-Högstorpområdet i Lilla Edet

• Väktorsjöområdet och Utby i Hjärtum

Översiktskartan visar var de olika områdena är belägna
inom kommunen. Lederna varierar i längd och svå-
righetsgrad. Ytterligare information med detaljerade
kartor finns på de informationstavlor som finns i an-
slutning till de olika områdena samt på kommunens
hemsida: www.lillaedet.se.

Samtliga bilder i broschyren är från vandringslederna.

Områdena sköts och underhålls av ideella föreningar
med hjälp av kommunen.

Välkommen ut i vår vackra natur!

Utbyområdet

Långsbergens
naturreservat

Ryrsjön -
Högstorpsområdet

Pingstalund -
Spetalsbergen
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Svartedalens
naturreservat

Lilla Edets
laxfiske

Brattorpsåns
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Väktorsjö-
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Bredfjällets
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Bohusleden
37 mils vandring genom det vackra Bohuslän.

Bohuslän har mer än hav och klippor att bjuda på.
Längs med Bohusläns östra sida går en vandringsled
förbi sjöar och höga berg och genom karga myrar och
bördiga dalgångar. Bohusleden löper genom 11 kom-
muner på sin 37 mil långa färd genom Bohuslän från
Halländska gränsen i söder och till Strömstad i norr.
Cirka 2 mil av Bohusleden går genom västra delen av
Lilla Edets kommun från Svartedalen och Västerlanda
i söder och genom Väktorsjöområdet och Bredfjället i
norr. Etappen går genom ett sjörikt och vackert skogs-
landskap där det finns vindskydd och grillplatser. Kart-
broschyrer över Bohusleden går att köpa på
turistbyråer, fritidsförvaltningar, Friluftsfrämjandet
eller Västkuststiftelsen.Västkuststiftelsen har det över-
gripande samordningsansvaret  för Bohusleden men
kommunerna sköter underhåll och tillsyn.

Välkommen i naturen
I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det
allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte
finns i många andra länder. Man kan också se den
som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofri-
het för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott
omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi
måste visa hänsyn mot markägare och mot andra män-
niskor ute i naturen. Allemansrätten kan sammanfat-
tas i orden: Inte störa – inte förstöra.

Vårda din hälsa
Vår vardagsmiljö har stor betydelse för stressnivåer
och hälsa. Den vetenskapliga dokumentationen vi-
sar allt tydligare att fysisk aktivitet och natur-
upplevelser är en mycket effektiv friskvård.

Att vistas i natur- och grönområden förebygger och
lindrar stress, ger bättre hälsa och ökad livskvalité.

Vi lever i värld full av buller och budskap, där tyst-
naden och naturupplevelser för många har blivit en
bristvara. Alla behöver uppleva naturen för att må
bra; möta skogens lukter, se och höra allt som finns
i naturen; vindens sus, vågorna mot stranden, fåg-
larna som kvittrar eller bara tystnad.

Vi har en fantastisk natur! Njut av den och känn
hur bra du mår av det! Vi bjuder på uppmärkta
vandringsleder och fina naturupplevelser i olika
delar av kommunen.
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Karta över Utbyområdet

Utby Vandrings- och Kulturled

©Lantmäteriet
Medgivande M2005/2940
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Utbyområdet är mycket kuperat och naturen varie-
rar från Göta älvdalens åkermark och bäckdalar med
blandlövskog till den mycket variationsrika naturen
på det 120 m höga platåområdet vid Långsbergens
naturreservat.

En mängd kulturvärden i form av torpruiner, grav-
kullar, stenåldersrösen, fornborgar och gruvschakt
finns inom området. Här finns också mycket vackra
platser med en bedårande utsikt över Göta älvdalen.

Inom området finns en uppmärkt vandringsled på
c:a 8,5 km. Leden är av varierande svårighetsgrad och
bör betraktas som medelsvår. Dessutom finns upp-
märkta avstickare till intressanta platser utefter leden.

Vandringen kan lätt delas upp i två etapper. Från den
norra infotavlan på kartan följer man röd markering
tillbaka till P-platsen vid Vallen i Utby.

Ansvarig för vandringsleden i detta område är Utby-
Vestens byalagsförening.
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Karta över Väktorsjöområdet

Väktorsjöområdet
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Gul led runt
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Blå led till
Lysevattnet 5,8 km

©Lantmäteriet Medgivande M2005/2940

Spårcentral

Röda leder runt
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P

 Till Hjärtum

Badplats

Väktorsjöområdet ligger i Hjärtumstrakten och ingår
delvis i Bredfjällets naturreservat. Skogsmarkerna kring
Hjärtum karakteriseras av omväxlande och kuperad ter-
räng med myrar, sjöar bergs- och skogsmarker.
Inom området finns ett antal uppmärkta vandringsleder
från 2,1 till 8,1 km. De korta röda lederna runt Lilla Näset
går i en omväxlande natur och genom fina kulturmarker
samt är lätta att vandra. De längre blåa och gula lederna
får bedömas vara lätt till medelsvår vandring. Den längre
leden runt Store Väktor ansluter till och går utefter Bohus-
leden på den västra sidan av sjön. Utefter lederna finns
också fina badställen och utsiktsplatser där särskilt Mår-
öds Lyseberg skall framhållas.

De gamla kulturmarkerna inom Bredfjällets naturreservat
hyser en intressant vegetation med flera arter som miss-
gynnas i det moderna odlingslandskapet. Detta är ett från
såväl natur- som kulturvärdessynpunkt mycket intressant
område.
Den omväxlande naturen i kombination med stora geo-
logiska variationer, särskilt norrut i Hjärtum, ger upp-
hov till ett av Sveriges mest artrika skogsområden.
Inom Väktorsjöområdet finns ett stort antal rödlistade
arter, d v s hotade eller sällsynta arter av vilka många har
skyddats genom naturvårdsavtal eller biotopskydd.
Ansvarig för vandringslederna i detta område är
OK Gipen.
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Karta över Ryrsjön och Högstorpsområdet

Ryrsjön- och Högstorpområdet
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Ryrsjön- Högstorpsområdet utgörs av mycket
kuperade skogsområden med varierande natur och med
två fina badsjöar. Området är lättillgängligt och ligger i
anslutning till de två tätorterna Lilla Edet och Göta.
Högstorps-Prässebergsleden och Götaleden utmed de
höglänta bergsområdena öster om Lilla Edet är på c:a 5 km
vardera men kan lätt delas upp på mindre etapper. Lederna
är medelsvåra och går i omväxlande skogsterräng med
mycket vackra utsiktsplatser ut över Göta älvs dalgång. Dessa
leder kan på några olika ställen även nås via ganska branta
anslutningsstigar från Lilla Edets samhälle.
Ryrsjö- och Borydslederna är på 7,8 resp 7,1 km och går
i mer kuperad terräng samt innehåller några relativt svåra

stigningar. Naturen är omväxlande skogs- och hagmarker
med många skyddsvärda arter av både flora och fauna.
Området längre österut från Ryrsjön utgörs av ett stort
naturskogsområde, som under lång tid har fått utvecklas
fritt. Här finns ett av länets mest ostörda miljöer långt
från större vägar och tätorter.
Utefter Ryrsjöbäcken kan forsärla och kungsfiskare ses
och i bäcken finns värdefulla reproduktionsområden
både för havsöring och lax.
Ansvariga för vandringslederna i dessa områden är
Studieförbundet Vuxenskolan och Naturskydds-
föreningen i Lilla Edet samt OK Gipen.
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Karta över Pingstalund och Spetalsbergen

Pingstalund - Spetalsbergen
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Koltraststigen
Röda markeringar
C:a 2,3 km

Pingstalund

Spetalsbergen
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Pingstalund och Spetalsbergen är två mycket tätortsnära
naturområden vid Lödöse. Båda områdena utgörs av
blandskogsområden med ädellövinslag särskilt inom
Pingstalundsområdet. I Spetalsbergen finns en uppmärkt
vandringsled på c:a 2,3 km och i Pingstalund ett antal icke
uppmärkta vandringsstigar samt ett elljusspår, alla i lätt
terräng.
Pingstalundsområdet innehåller inte bara rika natur-
värden utan är även rikt på kulturvärden. Arkeolo-
giska förundersökningar har konstaterat ett flertal
boplatser så långt tillbaka som till jägarstenåldern för
6-10 000 år sedan. Längst söderut i området finns
Tingbergs Kulle, även kallad Galgekullen, som fung-
erade som Ale härads avrättningsplats fram till 1857.
Här kan man även njuta av vidunderlig utsikt över Göta
Älvdalen från den grillplats, som finns iordningställd.

Spetalsbergen har fått sitt namn efter det spetälskeho-
spital som fanns i området under medeltiden. S:t
Jörgens hospital låg antagligen på ängen bakom nuva-
rande Lödöse Museum.
Genom området löper en gammal väg, som vi idag
kallar ”Danska Vägen”. Namnet kan tänkas anknyta
till någon av de gånger danskarna angripit eller för-
svarat Lödöse. Danska Vägen var medeltidsstadens
utfart mot öster och norr. Österut gick den mot Skara
och norrut går den ner vid berget mot Odinslund och
vidare mot Lilla Edet.
Ansvariga för vandringslederna i dessa områden är
Friluftsfrämjandet och Hembygdsföreningen i Lödöse.
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LILLA EDETS KOMMUN
463 80 Lilla Edet

Telefon 0520-65 95 00
Hemsida: www.lillaedet.se
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Välkommen till Lilla Edets kommun!
Välkommen att besöka vårt vackra Lilla Edet – den lilla
kommunen med det stora utbudet av smultronställen!

Lilla Edet är inte så litet som namnet antyder utan en allde-
les lagom stor ort med närhet till det mesta. Ofta räcker
en cykeltur eller en promenad för att nå det man behöver.

Lilla Edet har en vacker och skiftande natur med Göta
älvdalens öppna, böljande landskap med storslagna sko-
gar rika på sjöar och med ett flertal olika naturreservat.
Låter det inte lockande?

Som ett urval av våra smultronställen kan nämnas Aske-
rödsgården, Bohusstugan, Fridhemsstugan, Hjärtums hem-
bygdsmuseum, Hjärtums yxsmedja, Lapp-Augusts stuga,
Lödöse Museum, S:t Olofs källa, Sockenmagasinet, Spån-
hyveln, Sveriges första sluss, Tösslandagården, Valla-Marias
stuga samt vandringslederna, som beskrivs i denna publika-
tion och inte minst ett av landets bästa laxfiske i Göta älv.
Frågor om näringsliv och turism handläggs i Lilla Edets
kommun av

Tel. 0520–65 95 40, Fax. 0520–65 74 20
E-post: foretagscentrum@lillaedet.se

Vill du veta mer vänd dig till:


