Rådasjöns naturreservat

N

Delsjöområdet

Göteb

Helenedal

Information

org

P

Parkering + information
Grillplats

P

Badplats

Borås

Ridväg
Reservatsgräns

Helenevik

Gång- och cykelväg

Råda
portar

Stig
Stig (ej lämplig för
t.ex. barnvagn)
Rådasjön runt 12 km

Rådasjön

Sjövalla

Hagmark

Fridhemsviken

Ekeliden

Säteriets
bostadsområde

Ekdominerad lövskog
Alsumpskog
Bokskog

Labbera

Strandäng/gräsmark
Stormfälld skog

P

Ståloppet

P

Åker/betesmark

Gunnebo
kulturreservat

Råda P
säteri

Slottsviken

Väg
Järnväg

Mölnlycke

Mölndalsån

Stensjön

Pixbo

0

300 meter

Vällsjö centrum

Bok

Orange
rödrock
Vitsippa

Labbera är en lövskogsklädd udde där ek och bok
dominerar. Här finns många ovanliga lavar och
svampar som är beroende av gamla, grova träd och
död ved. Utmed strandkanten växer al, ett trädslag som trivs i fuktig miljö. I de grova och ihåliga
stammarna lever många intressanta insekter som till
exempel orange rödrock. Denna sällsynta skalbagge
blir endast cirka 12 mm lång.
Ek

Skogens mångfald
Inom reservatet finns många värdefulla
skogsmiljöer som till stora delar har sitt
ursprung i den brukningsform som
gällde på ett säteri. Ek och andra
ädellövträd gynnades, varför de
idag dominerar skogarna kring
säteriet.

Korallticka

Hagmarker vid Råda säteri
Kring Råda säteri finns gamla ängs- och hagmarker.
Runt de gamla ekarnas vida och spretiga kronor har
skogen på senare tid slutit sig alltmer. I reservatet
pågår restaureringsarbete som syftar till att återskapa öppna hagmarker. Det innebär bland annat att
man tar bort sly som växer kring de gamla träden.
Gamla hagmarker är mycket värdefulla miljöer då det
kulturhistoriska landskapet finns bevarat samtidigt
som de hyser ett rikt växt- och djurliv. På gamla
hagmarksträd växer ofta ett stort antal olika arter av
lavar, mossor och svampar. De håligheter som bildas
i stammen hos ett gammalt träd nyttjas av insekter,
fåglar och fladdermöss.
Oxtungsvamp

På trädstammarna växer
flera ovanliga lavar, till
exempel havstulpanlav
och mussellav. Många
av lavarna är så kallade
skorplavar och ses bäst med
lupp. För att få syn på några
av reservatets spektakulära
svampar krävs inga hjälpmedel.
Oxtungsvamp växer på gamla
ek och korallticka växer på eller i
anslutning till gamla ekar.
Mölnlycke

Mot Borås

Ut i naturen!
I området runt Rådasjön finns något för alla – året
runt. Vårens vitsippor, bad och fiske på sommaren,
höstpromenad genom lövskogen och skridskotur på
sjöns vinteris. Markerade promenadslingor finns runt
sjön (12 km) och på Labbera (2 km). Hälsans stig går
genom reservatets östra del. Kring sjön finns ett rikt
föreningsliv som erbjuder många olika aktiviteter.
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Vägbeskrivning
Med bil: från riksväg 40 vid Mölnlyckemotet,
följ skyltar mot Mölnlycke, därefter centrum
och sedan Råda säteri. Parkering vid Råda säteri
(N57°39,65’O12°05,41). Från E6 vid Lackarebäcksmotet följ skyltar mot Gunnebo.
Med buss: busshållplatser i direkt anslutning till
reservatet finns. På www.vasttrafik.se finns mer
information om busstrafiken.
Rådasjöns naturreservat är 351 hektar stort. Området inom Härryda kommun
bildades 2004 och inom Mölndals stad 2006. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla områdets biologiska värden, den kulturhistoriskt värdefulla
helhetsmiljön samt områdets stora värden för friluftslivet och allmänhetens
möjligheter till naturupplevelser. Naturvårdsverket är medfinansiär med statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.
Reservatet förvaltas av Härryda
kommun, tel. 031-724 61 00,
harryda.se och Mölndals stad, tel.
031-315 10 00.
Delar av reservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk av
skyddade områden, Natura 2000.
Naturcentrum AB, Stenungsund 2011. Reviderad 2014.
© Bilder: P. Elfman, N. Forshed & M. Holmer. Karta: C. Lindkvist. Foton: S. Hultengren
(flygfoto), Naturcentrum AB & K. Meyer (övriga), Härryda kommun.

RÅDASJÖN

Rådasjön och dess omgivningar är ett värdefullt
natur-, kultur - och friluftsområde. I ädellöv
skogarna kan man njuta av både vårens vitsipps
backar och höstens färgprakt. Den fiskrika
Rådasjön erbjuder såväl härliga bad som
sköna skridskoturer! Råda säteri är en mycket
välbevarad kulturhistorisk miljö med anor ända
från medeltiden.

Spår från svunna tider
Råda säteri är en välbevarad, kulturhistoriskt mycket
intressant miljö. Säteriet har anor från medeltiden och
omnämns redan på 1300-talet. Nuvarande byggnader
uppfördes på 1700-talet och är skyddade som byggnads
minne. Under första hälften av 1800-talet förestod
friherrinnan Martina von Schwerin säteriet och hon
anlade den ruin som ligger på udden Labbera. Ruinen,
som var en överraskning till Martinas son, är ett värdefullt exempel på den romantiska historiesyn som rådde
under denna tid.
Så här kanske det såg
ut vid den anlagda ruinen på
Labbera under mitten av 1800-talet!

Rik alsumpskog
Mindre
I Rådasjöns naturreservat
hackspett
finns värdefulla alsump
skogar. I den fuktiga miljön
har alarna bildat så kallade
socklar och mellan dessa finns
vattenspeglar och frodig växtlighet. På alstammarna växer lavar
och mossor som ställer höga krav
på sin livsmiljö. I sumpskogen kan
man ha turen att få syn på den ovanliga
mindre hackspetten. Den är vår minsta hackspettsart som inte blir större än 15 centimeter.

Skäggdopping

Under ytan
Rådasjön ingår i Mölndalsåns vattensystem. Sjön
är vattentäkt till Mölndal och reservvattentäkt till
Göteborg. Sjöns goda vattenkvalitet innebär att den
hyser ett rikt djurliv. I den grunda, lagunliknande
Fridhemsviken har man till exempel funnit flera
ovanliga sländor. För den fiskeintresserade finns goda
möjligheter att få en abborre, gädda eller gös på
kroken. En av de tiotal arter som finns i sjön är nors
som har en karakteristisk gurklukt! Fiskekort säljs
hos fiskevårdsområdesföreningarna och i vissa butiker.
Färgstarka gäster
En av sjöns karaktärsarter är
skäggdopping vars spektakulära
parningsspel börjar med huvud
skakningar och avslutas med
att paret reser sig bröst mot
bröst. Häckningen sker där
efter i vassen, som kantar en
del av stränderna. I vassen
kan också rörsångare och
sävsparv skymta förbi.

