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risbohults naturreservat
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Hör Möndalsåns forsande brus.

Rik skog med flera hotade arter
I naturreservatet Risbohult några kilometer
väster om Hindås, finns en kanjon – Kvarnberget. En brant stig och trappor leder till
dess botten, där Mölndalsån skurit sin väg
genom berget. Här finns också rester från en
1600-talskvarn.

Kvarnberget är en del av naturreservatet Risbohult. Det är en djup kanjon med branta
bergsväggar, där Mölndalsån bildar små forsar.
Här dämde man upp vattnet i en damm så att
kraften kunde driva såg- och kvarnverksamhet.
En kvarnruin samt rester efter fördämningar
från -talet finns ännu kvar.
I sumpskogen växer flera växt- och djurar-
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ter som under de senaste årtiondena blivit allt
färre. Här finns värdefull moss- och lavflora
med sällsynta arter som skuggmossa, dunmossa, hållav och kattfotslav. Även den atlantiska
hållaven, som man tidigare trott var utdöd i
Sverige, finns i Risbohult.
Övervintrande strömstare och häckande
forsärla finns längs Mölndalsån.
Väg för kotrafik

Risbohult omnämns första gången i en jordebok från . Kulturlandskapet vid Risbohult
är mycket värdefullt.
Från gården Risbohult längs kanten av naturreservatet löper en stenmur som antagligen
är del av en gammal fägata. En fägata var en
inhägnad väg från ladugården till skogsbeten,
som höll korna utanför åkrar och odlingar.
Vid gården finns många fina lövträd. n

Minnessten

Vägbeskrivning

Fakta

Eko från förr

Åk kollektivt Ta buss till Risbohults såg.
Gå cirka 150 meter österut.
Åk bil Sväng av från Rv  40, avfart 78, vid Landvetter och följ väg 554 mot Hindås. Parkering
finns norr om vägen (N 57˚41,86’ O 12˚24,15’).

Skogslandskap av riksintresse med stor intakt
sumpskog och höga botaniska värden. Här
finns både björk-, al- och välutvecklad gransumpskog. Reservatet förvaltas av Västkuststiftelsen och ingår i EUs nätverk av skyddade
områden, Natura 2000.

Vid parkeringsfickan utmed väg 554 står en
minnesten som restes i samband med ombyggnad av vägen på 1920- och 30-talen.

Den atlantiska hållaven troddes utdöd, men återfanns här.
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Kvarnberget
Tänk på

Framkomlighet

vad är ett naturreservat?

Vilka regler som gäller för allmänheten framgår av
reservatsskyltarna vid områdets entréer.

En trätrappa leder ner till Mölndalsån vid Kvarnberget. Annars är området svårtillgängligt. Det finns en
informationstavla vid Kvarnberget. Där finns också
bord och bänkar till fikapausen.

Naturreservat har ett starkt skydd som både innefattar restriktioner som reglering av markanvändningen i ett område. Områden med värdefull natur
eller fina möjligheter till friluftsliv kan, med stöd av
miljöbalken, skyddas långsiktigt som naturreservat.
En skötselplan talar om hur området ska skötas för
att bevara och utveckla naturvärdena.

I Härryda kommun finns fem naturreservat: Rådasjön, Delsjöområdet, Klippan, Risbohult och Gallhålan.
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