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Stor a Härsjön och t vär ån 16

Stora Härsjön är en av kommunens 110 sjöar.

Vandra mellan sjöar, andas frisk barrdoft
Stora Härsjön ingår i Härskogens sjörika barrskogslandskap och är ett omtyckt utflyktsmål
under alla årstider. Här har många vandringskängor nötts mot stigarna mellan sjöarna.

Stora Härsjön är en stor och näringsfattig sjö.
Gädda, abborre, sik, regnbågslax och öring
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simmar här. Sjön har flera mindre öar och
sträcker sig in i Lerums kommun.
Storlommen trivs i Stora Härsjön och man
kan höra fågelns mäktiga läte på vår- och försommarkvällar. Även skrak och knipa är typiska
för sjön. Längs Stora Härsjöns stränder växer
vit och gul näckros, gäddnate, sjöfräken, säv,
vass och olika starrarter och ältranunkel.
Under vattenytan finns bland annat notblom
ster, strandpryl, strandranunkel, löktåg och
gräsnate.

växer mossrik suboceanisk granskog. Tvärån
startar med ett mäktigt vattenfall, Tullefallet,
med gamla kvarnrester och dämmen. Tyvärr
hindrar det öringar, som går upp i Tvärån, från
att vandra vidare. Ån är rik på vattenväxter och
hyser en varierad fauna av vattenorganismer.
Dag- och nattsländelarver utgör föda för
öringen och även för strömstare, som häckar
i ån. Vid ån rastar och häckar även forsärlan,
som snappar efter insekter ovanför vattnet och
i strandvegetationen.

Tvärån

Vandra på Vildmarksleden

Stora Härsjön har sitt utflöde vid Härsjödamm
i Tvärån, och den rinner ut i Mölndalsån strax
öster om Härryda. Tvärån har fint vatten och
är djupt nedskuren i landskapet, omgiven av
både skog och öppen mark.
I Äggtjärnsravinen nedströms vattenfallet

Vildmarksleden går söder om sjön. Den är
, kilometer och går från Hindås till Skatås i
Göteborg. Leden består omväxlande av grusvägar och stigar och går genom skogslandskapet och förbi många platser med fin utsikt. n
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Vägbeskrivning

Fakta

Eko från förr

Åk kollektivt Ta buss till Rya sand.
Åk bil Mellan Härryda och Rya utefter väg 549
går Härskogsvägen norrut.

Stora Härsjön är en stor och näringsfattig
sjö, omgiven av bergryggar och skogsklädda
branter. Den ligger i Härskogen, som sträcker
sig utmed hela kommunens norra gräns och
är av riksintresse för att det är så värdefullt
för friluftslivet. Området fortsätter in i Lerums
kommun.

Vid den södra delen av Tvärån, på dess västra sida, finns en plats som förr kallades för
Kyrkbacken. Enligt traditionen var det här
man ville bygga den första kyrkan i Härryda.
Bygget stötte dock på patrull, eftersom byggnadsmaterialet blev bortforslat om nätterna.
Till slut gav man upp och byggde kyrkan på sin
nuvarande plats.

stor a härsjön och t vär ån

Sländlarver på Tväråns botten är strömstarens huvudrätt.

Forsärla

Gädda
Tänk på

Visste du att?

Tips

Framkomlighet

Storlommen är mycket störningskänslig
under ruvningstiden i maj till juni. Boet
med de två äggen läggs ofta vid strandkanten på en ö. Ser du en ruvande lom
eller ett oroligt lompar så undvik att vara
i närheten.

Fiska får man göra i Stora Härsjön om
man har köpt Gula kortet.

I Härskogen vid Stora Härsjön har Lerums
skid- och orienteringsklubb sin klubbstuga.

Vildmarksleden går söder om Stora
Härsjön. I Lerums kommun ligger Härskogens spårcentral, med en allmän parkeringsplats, där många vandringsleder
startar.

Tvärån
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