
STAMSJÖLEDEN - 6 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.

Leden är markerad med orange färg.

På följande sidor hittar du ledbeskrivningar och 
kartutsnitt över Stamsjöleden som sträcker sig mellan 
Härskogen och Stamsjöns Badplats i Södra Lerum. 

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

Från Härskogen fram till Kullsjön är leden lättgången på 
grusad stig och skogsväg. Därifrån till L. Stamsjön är det 
stigar som både är lätta att vandra och stigar med sten 
och rötter.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats (1). Första 
delen av leden är grusad och lättgången. Tågskogatjärn 

(3) som passeras är en typisk skogstjärn. Resterna 
av torpet Hägnan (4) passeras och leden fortsätter 
upp mot Lilla Härsjön och till Härsjönäs (5). Här viker 
Stamsjöleden av västerut, följer grusväg cirka 100 m och 
viker sedan norrut in på en stig. Sedan blir det skogsstig 
igen. Vid sydändan av Vällsjön  finns en fördämning för 
vattenreglering (6). Efter passagen av kraftledningen (7) 
följer leden skötselvägen fram till Kullsjön (8).
Från Kullsjön till L. Stamsjön går leden på stigar i 
skogslandskapet. Landskapet är en blandning av öppen 
och tät skog, löv- och barrskog, samt både nya och gamla 
hyggen. Vid passagen av bäcken från Stora Långentjärn 
hittar du rester från en kvarndamm (9). Vid målet finns 
Stamsjöns fina badplats (10).
Utefter leden finns inga iordningsställda rastplatser.

1. Härskogen
Härskogen är ett mycket gammalt gårds-område. 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 användnings-områden. 
På södra sidan av parkeringen finns Lerums SOKs klubbstuga.

2. 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.

3. Tåskogen och Tåskogatjärn.
Tjärnen är en typisk skogstjärn där du kan se knipa och gräsand. På andra 
sidan tjärnen finns gården Tåskogen som är byggnader från 1910-talet. Idag 
används det som fritids-boende.

4. 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.

5. Lilla Härsjön och Härsjönäs 
I Lilla Härsjön hittar de 
vanliga insjöfiskarna och 
du kan höra stor-lommens 
ödsliga läte. Vid sjöns utlopp 
finns en regleringslucka. 
Utloppsbäcken är 
stensatt så någon form 
av vattenverksamhet har 
sannolikt funnits här. Sjön 
ingår i Stora Härsjöns 
fiskevårdsområde. 

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 
skolverksamhet. Under andra halvan 1900-talet övergick gården till att vara 
föreningsgård. Den drivs idag av Friluftsfrämjandet.
Här finns möjligheter till bad och vid stranden finns ett vindskydd som ägs av 
friluftsfrämjandet.

6. Vällsjön och Vällsjöbäcken
I bäckens nedre del finns en örtrik flora och vid sjöns utlopp finns en 
regleringsdamm. Vid dammen har funnits någon form av vattenverksamhet.

7. Kraftledning
Leden passerar på två ställen den nya kraftled-ningen från Stenkullen till 
Lindome. Kraftledningen kom till för att förstärka elförsörjningen i Göteborgs-
området. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift ansvara för 
Sveriges stamnät för elkraft. Man har också i uppdrag att utveckla stamnätet 
för att ge samhället säker, miljövänlig elförsörjning. 

8. Kullsjön
Sjön har också namnet Kollsjön och är en av Lerums sportfiske- och 
fiskevårdsförenings ”put and take”-vatten. 
För fiskekort se www.lsff.org. 

9. Sågverksdamm
Uppströms Långetjärnsbäcken, ca 100 m, finns rester från Jutes sågverk. Man 
kan också hitta orkideerna Korallrot och Spindelblomster utmed bäcken.

10. L. Stamsjön
Målplatsen kan naturligtvis även vara startplats. Här finns parkeringsplats och 
en fin badplats.

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






