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helgered

Ett stycke modernt kulturlandskap med gamla anor.

Helgereds kulturlandskap − inte bara för golfare
Ett vackert kulturlandskap breder ut sig i
Helgered, för både golfare, skidåkare och söndagsflanörer. Här kan du ta en skidtur, möta
våren, njuta av höstfärgerna, spana in fåglar
eller lyssna på grodor.

Helgered är ett böljande kulturlandskap med
spridda lövdungar, gårdar, hästhagar, ringlande
grusvägar och små våtmarker.
Chalmers golfbana gör området lättillgäng-

ligt att ströva i, men du får förstås vara lite
extra uppmärksam så du inte kommer i vägen
för golfsvingarna. Hoppas du också hinner sitta
ner och njuta under hagmarksekarnas vida kronor. Där vecklar den knallgula svaveltickan ut
sina fruktkroppar på sommaren.
I dammarna växer igelknopp och svalting
och det dyker säkert upp grodor och fåglar som
gillar småvatten.
I lövdungarna förekommer fåglar som
gröngöling, dubbeltrast och härmsångare och
i brynen sjunger törnsångare.

växtmaterial fick ligga kvar och bli jord, vilket gjorde marken näringsfattig. Detta bidrog
ytterligare till artrikedomen. Passa på att lukta
på blommor som åkervädd, gråfibbla och
monke i skogsbrynen. Intrycket av välhävdat
kulturlandskap förstärks av de betande hästarna i hagarna och av de ringlande stenmurarna längs småvägarna. n

Blommornas mångfald

De välhävdade markerna kring själva golfbanorna gör att blommornas mångfald blir extra
rik, så som förr var vanligt i dessa trakter. Då
slog bönderna gräset med lie. Allt krattades upp och gavs som föda till djuren. Inget
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Vägbeskrivning

Fakta

Eko från förr

Åk kollektivt Ta buss till Chalmers golfklubb.
Åk bil Sväng av Rv  40 vid Landvetter östra,
avfart 76, och kör mot Härryda cirka två kilometer. Sväng av vid skylt om golfklubb och
parkera på parkeringsplatsen (N 57˚41,36’
O 12˚16,25’).

Chalmers golfbana är en 18-håls golfbana i
Härryda. Området är ett tidigare kulturlandskap där nu miljön till stora delar är bevarad.

Norr om Helgered intill Sågbäcken finns ett
väl bevarat sågverk. Stanna till och tänk på
hur timmerstockar blev till brädor förr.
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Ta med längdskidorna en snöig vinterdag.

Vanlig groda

Tänk på

Visste du att?

Tips

Framkomlighet

Se upp så du inte kommer i vägen för
golfbollar.

Här finns bland annat tio grova ekar varav
två mäter över fyra meter runt ”magen”.

Man kan fika eller äta lunch på golfre
staurangen. Eller varför inte njuta av
matsäckens innehåll i ett soligt skogsbryn.

Alla är välkomna att promenera i området, men under golfsäsongen är det golfspelet som styr. Under snösäsong brukar
här finnas längdåkningsspår.
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