Välkommen till södra Risveden

Naturreservat
i
Risveden

Risveden är ett stort, glesbefolkat, skogs- och
sjölandskap beläget ca 45 km nordost om Göteborg.
Här finner du ännu stora orörda gammelskogar och
ett rikt djur- och växtliv. Här finns gott om älg,
rådjur, dovhjort, vildsvin, räv och mård. Bävern har
börjat återinvandra och lodjuret kommit för att
stanna, hoppas vi.
Tjäderlek, orrspel och sparvugglans visslingar är
några av de fågelupplevelser Risveden har att bjuda
på. Skogens ålder är 120 - 250 år och består huvudsakligen av tall, gran, björk, ek och asp. Här finns nu
elva naturreservat.
1. Skår är ett nytt och viktigt komplement till
angränsande reservat. Syftet är att bevara föga
påverkad gammelskog med alla de arter som är
knutna till äldre barrnaturskogar. Många sällsynta
svampar, såsom korktaggsvampar, samt lavar och
mossor kan härigenom bevaras och utvecklas.
Området inbjuder till naturstudier och friluftsliv.
Sevärdheter: Gammal barrskog med en särpräglad
svampflora.

Bergsjön

I Iglekärr växer det röda näckrosor.

2. Bergsjön är ett starkt kuperat barr- och blandskogsområde av naturskogskaraktär, som ansluter till
Slerboåns dalgång. En stigslinga har markerats med
utgång från P-platserna vid Röserna (Slereboån).
Sevärdheter: En artrik fauna och flora i gammelskog
samt utsikten över sjön.
3. Slereboåns dalgång med sin mäktiga granskog,
gröna mossmattor, omkullfallna träd och brusande
vatten inbjuder till besök.
Sevärdheter: Ån, hålvägar, torpruinen Svedjan, den
rika floran, vattenfallet i Gäddevadsbäcken och
branterna i norr.
4. Färdsleskogen är liksom Skår ett nytt skogsreservat, som ansluter i norr till Slereboåns dalgång.
Skogen karaktäriseras av gammal barrskog med stora
inslag av sumpskog. Ett mycket artrikt område med
många rödlistade arter.
Sevärdheter: Den gamla trolska skogen, växter och
djur. En stigslinga startar vid P-platsen Röserna.

Södra Risveden

Det finns elva naturreservat i
södra Risveden, varav flera
är sammanhängande.

Slereboån rinner genom en granskogsklädd dalgång mellan
gårdarna Röserna och Svedjan.

5. Iglekärr är bevarat för att förstärka de höga
naturvärden som finns i angränsande områden och
som är kopplade till orördhet och naturskog med hög
ålder. Här finns värdefulla växter, lavar och mossor.
Delar av området drabbades av en skogsbrand 2018.
Brandområdet beträds på egen risk.
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Naturreservat
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Sveafallet i Gäddevadsbäcken. Bäcken rinner samman med
Slereboån vid Svedjan.

Sevärdheter: Iglekärr med konstverket ”soffan”,
röda näckrosor, fauna och flora.
6. Ekliden är ett skogsreservat bestående av äldre
barrskog med stort inslag av ek i södra delen.
Terrängen är kuperad och några mindre tjärnar finns i
området. Delar av området drabbades av en skogsbrand 2018. Brandområdet beträds på egen risk.
P-plats vid Ekliden, Sålanda.
Sevärdheter: Naturskogen, stupen, tjärnarna och
den intressanta floran och faunan.
7. Kvarnsjön, präglas av sjöarna och den äldre
naturskogen. Terrängen är bitvis starkt kuperad. En
stigslinga finns och som även leder till Rullesjöarna
och nya reservatet Risveden vildmark.
Sevärdheter: De tre Kvarnsjöarna, Rullesjön,
gammelskogen, branterna, flera stora flyttblock.
8. Risvedens vildmark. Det nya reservatet som
sammanbinder Kroksjön-Kvarnsjöarna-Trehörningen/Salsjön med Rullesjöarna och Ljusevattnet.
Tillsammans med en yta på ca 750 ha. Spännande
och vacker natur med höga naturvärden. Flera stigar
gör området lättvandrat. P-platser vid Rävasjön och
Ljusevatten.
Sevärdheter: Ett rikt fågelliv, de många sjöarna samt
sällsynta mossor och lavar.

Sjövik

Rammsjön i Rammdalens naturreservat.

9. Kroksjön (Risveden 2). Reservatet är en mosaik
av äldre naturskog, fukthedar och mossar, allt av
storslagen vildmarkskaraktär. Den välkända fiskesjön
besöks av många sportfiskare. En vacker stig leder
fram till sjön norrifrån. Många fiskare väljer entrén i
söder.
Sevärdheter: Sjön, utsikten i norr, jättegrytan,
Långemossen och Hällspånga backstugeruin.
10. Trehörningen (Risveden 1), är ett starkt kuperat
skogsreservat med vildmarkskaraktär. Några mindre
sjöar finns i området.
Sevärdheter: Den orörda naturskogen, Salsjön, flera
stora flyttblock, t.ex. Trollstenarna, Storesten och
Salstenen, samt några stora ”rullestenar”.
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Så hittar du hit
Risveden ligger ca 45 km nordost om Göteborg,
mellan Göta älv i väster och sjöarna Anten-Mjörn
i öster. Området nås bäst via småvägar från
Skepplanda, Sjövik, Brobacka eller Gräfsnäs.

11. Rammdalen är en spännande dalgång med
mäktiga stup och en särpräglad flora, där bl.a. den
sällsynta skirmossan förekommer. I både Rammsjön
och Lerkärr finns stora bestånd av gotlandsag.
Sevärdheter: Utsikten, stupen, Skäddas grotta och
”jättegrytan”.
Text och foto: Leif Danielsson
Västkuststiftelsen 2018
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