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VägbeskriVning
Reservatet ligger på gång- och cykel-
avstånd från Mölnlycke.
Åk kollektivt Busshållplatser finns 
på flera ställen i direkt anslutning till 
reservatet. 
Åk bil Parkering finns vid Råda Säteri 
(N 57˚39,65’  O 12˚ 05,41’) och norr om 
sjön.

Fakta
Rådasjöns naturreservat ligger i både 
Härryda kommun och Mölndals Stad. 
Det bildades genom kommunala 
be slut för värdefullt natur-, kultur- 
och friluftsliv. Labbera ingår i Nat-
ura 2000. I området finns Rådasjön, 
strand skogar, öppna betesmarker och 
ädellövskogar. 

Byggnaderna vid Råda Säteri är skyd-
dade som byggnadsminne. Reservatet 
förvaltas av kommunerna. Gunnebo 
kulturreservat gränsar till Rådasjöns 
naturreservat.

28 Vacker natur, härliga bad, bra fiske.

Området runt Rådasjön är härligt med vacker 
natur och intressant historia. En promenad ut 
på udden Labbera i vitsippstider är en under-
bar upplevelse och en joggingtur från Råda 
Portar längs norra sidan av Rådasjön blir en 
välgörande paus i vardagen.

Rådasjöns naturreservat består av sjön, strand-
skogar, öppna betesmarker och ädellövskogar 
med framförallt ek. I området runt Rådasjön 

finns något för alla − året runt: Här plockar du 
årets första vitsippsbukett, tar ett kvällsdopp 
efter en varm sommardag, går ut i lövskogen 
när den är klädd i höstfärger eller tar en tur på 
skridskor en kall vinterdag.

Det finns många fina platser som passar för 
en fikapaus. Kring Rådasjön finns dessutom 
ett aktivt föreningsliv. Här finns klubbar för 
ryttare, sportfiskare, scouter, roddare, seglare, 

friluftsmänniskor och hobbyodlare. Simskolan 
håller till vid Hästviken och skolor bedriver 
skolskogsverksamhet. 

När naturreservatet bild ades  restaure-
rade kommunen delar av området, bland annat 
genom att röja sly, till gagn för både människor 
och djur. Detta finansierades av statliga bidrag 
för kommunal och lokal naturvård. Betesmar-
ken vid Fridhemsviken betas nu åter av unga 
nötdjur. Flera par tofsvipor häckar numera på 
strandängen, liksom enkelbeckasiner.

Råda Säteri med 700-åriga anor
Rådasjöns naturreservat utgör en biologiskt 
och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet 
med anor från -talet. Så här såg en väst-
svensk högreståndsmiljö ut förr. 

Råda Säteris första ägare var Roland Mag-
nusson. Spår från den tiden är grundmur-→

rådasjön − en oas under alla årstider
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eko FrÅn Förr
Ruinen på Labbera har aldrig varit en färdig bygg-
nad. Den uppfördes som ruin av friherrinnan Mar-
tina von Schwerin som en överraskning till sonen i 
början av 1800-talet. Den är ett värdefullt exempel 
på den romantiska historiesyn som rådde under 
denna tid. Här finns också tecken på att en fornborg 
kan ha legat här med vattenmagasin och murom-
gärdade rågångar.

tänk pÅ
Vilka regler som gäller i reservatet framgår av skyl-
tarna vid områdets entréer.

Visste du att?
På platsen för dagens Råda Säteri har människor hål-
lit till redan på stenåldern. Ett bevis på detta är den 
bit flinta som hittats här.

tips
Det finns en folder om Rådasjöns naturreservat. På 
Råda Säteri bedrivs restaurang- och caféverksam-
het. På sommaren ges turistinformation här.

Framkomlighet
Det finns många stigar i området med bra fram-
komlighet för exempelvis barnvagn. Hälsans stig 
går genom reservatets östra del. En ridstig går från 
Råda Säteri norrut till Delsjöområdet. Badplatsen 
vid Hästviken har bryggor, toalett, gräsmatta, grill-
plats och hopptorn. Det finns informationstavlor 
över Rådasjöns naturreservat. 

arna till den bagarstuga som idag är ihopbyggd 
med östra flygeln. Dagens byggnader stod 
klara  på Martin Törngrens initiativ. Han 
var direktör för Ostindiska Kompaniet. 

Idag kan man njuta av en god bit mat i res-
taurangen eller caféet tack vare den verksam-
het som bedrivs i de fina lokalerna.

Hagmarker vid Råda Säteri
Råda Hagar ligger söder om Säteriets bostads-
område i Mölnlycke. Där kan man ströva runt 
bland ekar som är närmare  år gamla. På 
våren fullkomligt exploderar landskapet i vit-
sippor.

På träden växer många olika arter av lavar, 
mossor och svampar och i de grova och ihåliga 
stammarna lever insekter, fåglar och fladder-
möss. 

Från Råda Säteri kan besökare promenera 

ut på Labbera. En naturstig leder runt hela 
udden. Labbera är en lövskogsklädd udde med 
ek och bok. Besök gärna bokskogen, en ovan-
lig naturtyp i kommunen. På höjden finns en 
anlagd ruin från -talet. 

Rik alsumpskog
Utmed strandkanten finns värdefulla alsump-
skogar. Där har alarna bildat så kallade socklar 
och mellan dessa finns vattenspeglar och frodig 
växtlighet. Alsumpskogen är en viktig naturtyp 
för många växter och djur. På alarnas stammar 
växer flera lavar och mossor som ställer höga 
krav på sin livsmiljö. Det kan vara roligt att 
veta att den sällsynta lilla skalbaggen orange 
rödrock lever här.

I sumpskogen kan man ha turen att få syn 
på den ovanliga mindre hackspetten. Den 
trivs i gammal lövskog. Döda och döende träd 

eller höga stubbar är viktiga för den mindre 
hackspetten eftersom de ger den både mat och 
husrum. Den döda veden är nämligen ofta full 
av insektslarver och mjuk så att det går lätt för 
hackspetten att hacka bohål. Den mindre hack-
spetten är en rödlistad art, vilket betyder att 
artens fortlevnad inte är tryggad på lång sikt.

Under ytan
Rådasjön ingår i Mölndalsåns vattensystem. 
Härifrån tar Mölndals Stad sitt dricksvatten 
och sjön är även reservvattentäkt till Göteborg. 
Sjöns goda vattenkvalitet gynnar också ett rikt 
djurliv. I den grunda, lagunliknande Fridhem-
sviken finns flera ovanliga sländor.

Den som fiskar i sjön kan hoppas på ett tio-
tal fiskarter. Förutom sutare, gös, och gädda 
kan du få nors på kroken och den känns igen 
på att den luktar gurka! n
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