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Bråtaskogens mång fald bidrar till att så många arter trivs.

Gammal bondskog med myrar och bergsplatåer
Bråtaskogen är ett småkuperat skogsområde
och under tallarna växer massor av blåbärsris.
Här kan du få en känsla av riktig vildmark och
se ut över myrar och bergsplatåer. Ta gärna
med en korg för svamp och bär.

Dagens talldominerade blåbärsrika skogar har
antagligen uppkommit av tallsådd eller som
en följd av markbränningar och minskande
bete från andra halvan av -talet. Bråtaskogen har till stor del klarat sig undan stora
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Från Hålsjöarna vid Partillegränsen rinner två
bäckar ihop genom en vacker dalgång. En promenad utmed bäcken är en härlig naturupple40
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Promenad utmed Hålsjöbäcken
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avverkningar och är ett gott exempel på gammal bondskog, som förr var den dominerande
skogstypen. Från Lilla Bråtatjärn rinner en
bäck delvis genom stenig terräng och ut genom
ett öppet odlingslandskap.
I Bråtaskogen trivs många växter som annars
är hårt trängda i dagens skogar. Rävlyor finns
i skogen och därmed även chans att få se räv.
Det finns kulturspår i form av rester från en
gammal kvarn och en stenlagd väg.
Området är bra hackspettsmarker och grön
göling, spillkråka samt större och mindre
hackspett är observerade här. Förutom många
arter av sångare och mesar finns även häckande
ormvråk, kattuggla och nötkråka.

velse årets alla dagar. På vintern hänger långa
istappar ner från bergsbranterna. Nedströms
byter den namn från Hålsjöbäcken till Hulebäcken inne i Mölnlycke.
Skuggmossa trivs i fukt

Moss- och lavfloran har en tydligt oceanisk
prägel, med arter som gammelgranlav, stor
revmossa, falsk vitmossa och långflikmossa.
I Bråtaskogen finns även några rikliga förekomster av skuggmossa. Arten är mest typisk i
skuggiga granskogsraviner, men påträffas även
här på fuktig mark.
Trots att lövskogarna inte är så stora, bidrar
de starkt till att det finns många olika arter
i området. I ekskogen finns vedsvamparna
rostticka, västlig rostticka och ekskinn och
några intressanta mossor är fällmossa, platt fjädermossa och späd frullania. n

Vägbeskrivning

Fakta

Eko från förr

Området ligger inom gång- och cykelavstånd
från Mölnlycke.
Åk kollektivt Ta buss till Solsten.
Åk bil Parkera vid hembygdsgården i Solsten
(N 57˚40,13’ O 12˚07,03’). Promenera norrut
genom tunneln under motorvägen.

Småkuperat skogsområde med mycket tall
norr om motorvägen i Mölnlycke. Länsstyrelsen håller på att utreda naturreservat i en del
av området.

Öppna ljunghedar kan ha förekommit redan
från 1200-talet då skogsexploatering och avskogning började tidigt kring Göteborg.
I Bråta bedrevs skogsbruk genom huggning,
bränning och betning men området har klarat
sig undan total avskogning.
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Här kan du få vildmarkskänsla trots närheten till stan.

Hålsjöbäcken

Tickor på en död trädstam.

Tänk på

Tips

Visste du att?

Framkomlighet

Älgjakten börjar andra veckan i oktober.

Med stövlar och bär- och svampkorg kan
du tillbringa en heldag här under tidig
höst.

Öster om Lilla Bråtatjärn finns ett kyrkoreservat som Svenska kyrkan avsatte
i samband med en FN-konferens om
hållbar utveckling 1992. Området såldes
i början på 2000-talet och därefter orsakade en avverkningsanmälan stor uppmärksamhet. Reservatet bevarades och
ett angränsande område avverkades.

Markerade stigar saknas. Direkt till höger
efter tunneln vid Solsten leder en stig in
i en fin del av skogen. Stigen följer en
bergvägg och Hålsjöbäcken. Följer du i
stället skogsbilvägen kommer du längre
upp i skogen. Du kan även promenera på
skogsvägen från Landvetter ryttarsällskaps ridanläggning.

Mindre hackspett
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