
ELLJUSSPÅR I HÄRSKOGEN

2,5 km - röd markering
5 km - gul markering

Härskogsområdet är en del av den gröna kil som startar 
i Delsjöområdet och är av riksdagen klassat som 
Riksintresse för friluftsliv.

Härskogen är ett mycket gammalt gårdsområde. 
Resterna av själva gården finns norr om den friluftsgård 
som finns idag. Friluftsgården byggdes på 1930-talet 
och var ett omtyckt utflyktsmål för Göteborgare. På 
senare år har gården haft olika användningsområden. 
På södra sidan av parkeringen finns Lerums SOKs 
klubbstuga.

Elljusspåren är relativt kuperade, det gäller både 2,5 
och 5 km. Utmed 2,5 km delen finns ett flertal platser 
med bord och bänkar. Ett vindskydd finns utmed 
sjösidan med en eldstad. Dessutom finns en enkel 
grillplats utmed stigen från parkeringen till sjön. 
Det finns två bra badplatser med sandstrand. Den 
ena finns utmed 5 km spåret och den andra nedanför 
Härskogsanläggningen.

Elljusspårets markeringar sitter på belysningsstolparna.

I södra delen av den gulmarkerade delen (5 km) kan 
man göra en avstickare till ett vindskydd vid Stora 
Härsjöns strand. Sträckan är 600 m och är en del 
av vandringslederna Stora Härsjörundan och 
Vildmarksleden. Vildmarksleden följer elljusspåret 
fram till 2,5 km spåret där det sedan går parallellt 
med Lilla Härsjörundan.

Kollektivtrafik
Härskogen har ingen kollektivtrafik.  

Allemansrätt
Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men 
vi behöver också ta ansvar för djur- och växtliv och visa hänsyn mot markägare 
och andra besökare. Tänk på att inte störa eller förstöra.

• Elda bara på de iordningställda eldplatserna. När det är torrt kan det vara 
eldningsförbud.

• Det är tillåtet att cykla men cyklandet får inte skada naturen. Cykla inte 
när det är blött i markerna.

• Ta med ditt skräp hem. Att skräpa ned är förbjudet.
• Du får inte bryta grenar från levande träd och buskar.
• Motorfordon är enligt lag förbjudet att köra i naturen.
• Undvik att vara i naturen första älgjaktsveckan i oktober.
• För fiske måste du ha giltigt fiskekort.


