
På följande sidor hittar du ledbeskrivningar och 
kartutsnitt över Stora Härsjörundan som utgår från 
Härskogen och går runt Stora Härsjön. 
Leden startar vid Härskogens parkeringsplats (1). Leden 
är markerad med svart/vit 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.

Stora Härsjörundan går till stor del på vägar och 
lättvandrade stigar. På vissa delar finns både stenar och 
rötter på stigarna. De stigarna är ej barnvagnsvänliga.

Leden startar vid Härskogens parkeringsplats (1) och 
har till en början samma sträckning som flera leder i 
Härskogsområdet. Första delen av leden är grusad och 
lättgången (2). Tågskogatjärn (3) som passeras är en 
typisk skogstjärn. Vid resterna av torpet Hägnan (4) viker 
leden av västerut mot Stora Härsjön (5). Leden följer en 
strandväg och en kortare sträcka på Härskogsvägen. Se 
upp för den starka trafiken på Härskogsvägen. 

När leden viker av från Härskogsvägen passeras 
Blomsholm (6) och följer grusvägen genom byn Härsåsen 
(7). På platsen fanns ursprungligen en gård. Efter några 
hundra meter viker leden av från grusvägen söderut. 
Det blir skogsstig fram till Häckenvägen. Har du tid så 
gör en avstickare till det vackra odlingslandskapet vid 
Häcken invid Stora Härsjöns strand. Vid Häckenvägen 
blir det grusväg igen ca 500 m. Leden passerar den nya 
kraftledningen (8) mellan Stenkullen och Lindome. Strax 
efter kraftledningspassagen viker leden söderut ner mot 
Öxsjön (9). 
Vid Öxsjön kan det vara läge att slå sig ner och ta en 
fikapaus med fin utsikt över sjön. Man kan också ta sig ett 
litet bad.

Från Öxsjön följer leden en gammal ”körkeväg” (10) som 
gick till Härryda kyrka. Efter drygt 400m kommer leden 
ut på en grusväg. Det är körkevägen som blivit grusväg 
och som är gården Öxbos nya väg (11). Leden följer 
vägen söderut i några kilometer. Kraftledningen passeras 
igen. Strax innan leden viker av från vägen kommer 
Vildmarksleden (13) ut på vägen. De två lederna har nu 

samma sträckning nästan ända fram till Härskogen. Leden 
följer stigen österut genom bitvis tät granskog ned mot 
Härsjödamm (14). 

En kort grusvägsdel och leden återvänder till skogsstig. 
Vid Ringtjärn (15) finns en liten bänk för en skön rast. 
Strax efter Ringtjärn kommer leden ut på en grusväg och 
följer den åt nordost. Efter en dryg halvkilometer viker 
leden av från vägen och följer en stig fram mot viken i 
Stora Härsjön. På norrsidan av viken finns ett vindskydd 
och eldstad (16).  Från vindskyddet följer leden nära sjön. 
Leden kommer fram till Härskogens elljuspår och följer 
sedan det fram till anläggningens bastubyggnader. På 
elljussträckan finns det två badplatser, se karta. Sedan är 
det bara backen upp till parkeringen kvar.

STORA HÄRSJÖRUNDAN - 13,5 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.
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1. Härskogen
Härskogen är ett mycket gammalt gårdsområde. Resterna av själva gården 
ligger 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.

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 fritidsboen-de.

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 trevånings-hus. Huset brann ner 
i början av 1940-talet.

5. Stora Härsjön 
Det är en näringsfattig sjö. Gädda, abborre, sik, regnbågslax och öring finns i 
sjön. Sjöns fågelliv består av bl.a. storlom, skrake, gräsand, knipa och mås. 
Via Tvärån rinner sjöns vatten till Mölndalsån. Sjön ingår i Stora Härsjöns 
fiskevårdsområde. Sjön är en fin paddelsjö med ett flertal små öar. På vintrar 
med isläggning är sjön en fin långfärdskridskosjö. 

6. Blomsholm
Från början var det ett torp på platsen. 1912 byggdes en skola här. 
Skolverksamheten varade till 1937. Byggnaden användes sedan av 
fattigvården, blev militärförläggning under kriget och flyktingförläggningen en 
kort tid efter kriget. På 1950-talet blev Blomsholm Lerums skolors sportstuga.  
Idag är det en scoutgård som ägs av Lerums missionsförsam-ling som började 
sin verksamhet på Bloms-holm 1964.

7. Härsåsen
Huvudgården kan ha anor från 1700-talet. År 1835 avstyckades två torp från 
gården. Fram till 1950 försörjde man sig på gården av vad jordbruket gav.

8. Kraftledning
Leden passerar kraftledningar. Svenska kraftnät 
är ett statligt affärsverk med uppgift att sköta  
Sveriges stamnät för elkraft. Man har också 
i uppdrag att utveckla stamnätet för att ge 
samhället säker, miljövänlig elförsörjning. Den 
senaste kraftledningen i området kom till för att 
förstärka elförsörjningen i Göteborgsområdet. 

9. Öxsjön
Öxsjön är Lerums kommuns huvudvattentäkt. 
Det är en källsjö och det finns bara lite 
vattenväxtlighet. De vanliga insjöfiskarna som trivs i en näringsfattig sjö finns 
här. Där leden kommer fram till Öxsjön finns en fin plats att rasta på med en 
enkel eldstad. 

10. Öxbo
Öxbo är en gammal boplats. Innan grusvägen fram till gården blev klar, i 
samband med nya kraftledningen drogs, hade gården bara förbindelser via båt 
eller körkevägen mot Härryda.
På gården har man livnärt sig på att bl.a. tillverka mindre hus, som fraktades 
med båt över sjön, trädgårdsodling och djurhållning. Djuren försvann på 
1960-talet. Gården är bebodd.

11. Körkevägen
En stig som boende kring Öxsjön använde för att ta sig till kyrkan i Härryda.

12. Hornasjö bäck
Bäcken är grävd för att föra över vatten från Hornasjön till Mölndalsåns 
vattenområde.

13. Vildmarksleden
Vildmarksleden går mellan Skatås i Göteborg och Hindås. Den är drygt fyra mil. 
Leden utvecklades och förbättrades i ett Leaderprojekt (EUprojekt) 2013-
2014. Se vildmarksleden.eu 

14. Härsjödamm
Härsjödamm är Stora Härsjöns sydända och vattnet fortsätter ned i Tvärån. Ån 
rinner ut i Mölndalsån. I utloppet som har dammluckor har det tidigare funnits 
kvarn och sågverk. 

15. Ringtjärn
Ringtjärn är en liten vacker tjärn som ligger inbäddad i skogen. I tjärnen kan du 
ha turen att se knipa och gräsand. Det finns några enkla sittplatser där du kan 
vila lite.

16. Vindskydd
Vindskyddet vid Stora Härssjöns strand har sovplatser och en bra eldstad. Det 
finns ingen ved utan den måste du ha med dig.

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
Närmaste hållplats att nå en punkt på leden är Häckenvägen (buss 530). Avstånd till leden är 1,3 km. 

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.


