
På följande sidor hittar du ledbeskrivningar och 
kartutsnitt över Lilla Härsjörundan som utgår från 
Härskogen och går motsols runt Lilla Härsjön. 
Leden startar vid Härskogens parkeringsplats (1). Leden 
är markerad med grön markering på stolpar och träd.

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

Lilla Härsjörundan är sedan hösten 2015 tillgängliggjord 
genom att stigarna genom skogsmark är grusade 
och övriga delar av leden går på grusväg. Den är 
”barnvagnsvänlig”.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats (1) och 
följer till början elljuspåret 700m.  Leden viker av från 
elljuspåret mot Härskogsvägen. Vildmarksleden (2) går 
nu parallellt med Lilla Härsjörundan i nästan 2 km. Se upp 
när du passerar Härskogsvägen som är starkt trafikerad. 
Leden slingrar sig genom ganska öppen skog fram till 
sjön Blommans sydvästspets (3). På flera platser när du 
går söder om Blomman ser du den blå ytan. När leden 
passerar en skogsbilväg viker Vildmarksleden av mot 
Hindås. Efter ca 500m från skogsbilvägen passerar leden 
den lilla vackra Blommatjärn (4). Vid Blommaskog (5) når 
leden ett gammalt odlingslandskap.

Från Blommaskog följer leden en grusväg, Vällsjövägen, 
norrut. Vällsjövägen går i kanten av Lilla Härsjöns 
östsida (6). Vid sjöns nordöstra hörn (7) viker leden 

västerut. Härifrån går leden parallellt med Flodaleden till 
Härskogen. Strax efter du vikit av passerar du det gamla 
torpet Skogatorp (8). Leden följer nu på en skogsbilväg 
och når efter ca 800 m en grusväg som du följer fram till 
Härsjönäs (9). Från Härsjönäs är leden grusad, passerar 
mellan två av höjderna i området mellan Härsjöarna, 
förbi torpresterna Hägnan (10) och Tåskogatjärn (11) 
innan målet vid Härskogens parkering nås. Delar av sista 
sträckan är gemensam med flera andra vandringsleder i 
Härskogsområdet.

LILLA HÄRSJÖRUNDAN - 9 KM

LSOK står för Lerums skid- och orienteringsklubb. Tyngdpunkten i vår verksamhet är 

orienteringslöpning, men vi sysslar också med mountainbikeorientering, skidåkning och 

skidorientering. Vid vår klubbstuga i Härskogen tränar vi löpning varje tisdag med barn, ungdomar 

och vuxna. På torsdagar har vi teknikträning på olika platser/kartor i kommunen. Oavsett om du är 

erfaren orienterare eller nybörjare är du välkommen att pröva någon av våra träningar. Vi erbjuder 

även nybörjarkurser och motionsorientering.

Mer information om klubbens verksamhet finns på vår hemsida: www.lsok.nu.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta Patrick Djerf, ordförande för LSOK, ordforande@lsok.nu.





11. Härskogen
Härskogen är ett mycket gammalt gårds-område. Resterna av själva gården 
finns norr om den friluftsgård som finns idag. Frilufsgården 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.

2. Vildmarksleden
Vildmarksleden, som går mellan Skatås i Göteborg och Hindås, knyter an här. 
Den är drygt fyra mil. Leden utvecklades och förbättrades i ett Leaderprojekt 
(EUprojekt) 2013-2014, se vildmarksleden.eu 

3. Blomman 
Sjön Blomman hette ursprungligen Blåmangen, vilket betydde mörk sjö. 
På flera uddar på sjöns sydsida kan man hitta fina viloplatser. Fisket i sjön 
arrenderas av Sällskapet Sportfiskarna Göteborg.

4. Blommatjärn
Här finns en enkel eldstad och 
rastplats. Det är en vacker 
rastplats. Sjön ingår i Stora 
Härsjöns fiskevårdsområde.
 

5. Biotopskyddat område
På båda sidor om leden, strax för Blommaskog, finns ett biotopskyddsområde. 
Det är en hassellund med hasselrik skog. Det är stort inslag av gammal ek, 
lind och asp. Biotopen har höga bevarandevärden med bl.a. stor förekomst av 
gamla lövträd, mycket död ved, rik kryptogamflora. Det är en känd lokal för 
hasselmus.

6. Blommaskog
Blommaskogs historia kan gå tillbaka till slutet av 1500-talet då 
befolkningsökning gjorde att man behövde ny odlingsjord. Man ser 
tydligt resterna av det gamla odlingslandskapet med mycket ädellövskog, 
lundvegetation, flera stenmurar och många stenrösen. På två platser vid 
gården finns lärkträdbestånd. Gården brukades till1944 då den köptes av 
Lerums kommun och användes för en del föreningsaktiviteter. Idag är den 
privatägd och fungerar som jaktstuga åt traktens jaktlag.
På vänster sida när leden kommer fram ur skogen finns ett hägn där 
markägaren har planterat ädellövskog. 

7. Lilla Härsjön
I Lilla Härsjön hittar 
de vanliga insjöfisk-
arna och du kan 
höra storlommens 
ödsliga läte. Sjön 
ingår i Stora Härsjöns 
fiske-vårdsområde. 
På udden, cirka 100 
m efter du nått sjön, 
finns en fin rastplats.

8. Kakelöse backe
Ett 1800tals torp som har fått sitt namn från personen som bodde på torpet. 
Torparen gjorde tjänst åt skogsbönder men var alltid fattig och det fattades 
ofta bröd (brödkakelös) i huset. Det finns rester av torpgrunden kvar. Här finns 
en fin rastplats vid sjön utmed vägen. 

9. Skogatorp
Det var ett torp under Hede säteri. Det brann ned 1939. Här kommer 
vandringsleden från Floda och lederna har samma sträckning till Härskogen.

10. Härsjönäs 
Härsjönäs är en gård som byggdes upp under första halvan av 1800-talet. 
Själva huset byggdes på 1840-talet.  De som bodde här kring år1900 ägnade 
sig åt trähusfabrikation. I början på 1900-talet hyrde man ut del av huset för 
skolverk-samhet. Under andra halvan 1900-talet övergick gården till att vara 
föreningsgård. Den drivs idag av Friluftsfrämjandets distrikt. 
Här finns möjligheter till bad och vid stranden finns ett vindskydd som ägs av 
Friluftsfrämjandet.

Vid Lilla Härsjöns utlopp finns en regleringslucka. Utloppsbäcken är stensatt så 
någon form av vattenverksamhet har sannolikt funnits här.

11. Hägnan
Hägnan var ursprungligen ett torpställe men kom att bli bostad för en köpman 
en bit in på 1900-talet. Ägaren flyttade hit ett trevåningshus. Huset brann ner i 
början av 1940-talet.

12. Tåskogen och Tåskogatjärn
Tjärnen är en typisk skogstjärn där du kan se knipa och gräsand. På andra 
sidan tjärn-en finns gården Tåskogen som är byggna-der från 1910-talet. Idag 
används det som fritidsboende.

13. Torp
Som en del av gården Härskogen fanns några torp i området mellan Härsjöarna.
Det som här syns idag är bl.a. resterna av en jordkällare och flera stenrösen.

Källor: 
Material från Lerums kommun, Skallsjö hembygdsförening, Lerums bygdegille, 
boende och markägare utefter leden. 

Foton och sammanställning av material:
Olle Adolfsson, Lerums SOK

SEVÄRDHETER LÄNGS VÄGEN

Kollektivtrafik
Det finns ingen kollektivtrafik till Härskogen.

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.


