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Lärjeleden 
Lärjeåns naturstig är cirka 7,5 km lång 
och följer Lärjeleden genom djungellika 
lövskogar och böljande beteslandskap. 
Lärjeleden anlades i början av 1980-talet. 
Stigen börjar vid Gamlestadsvägen 331 
nära Lärjeholm och slutar intill Angered 
centrum vid Angeredsparken. Du kan 
såklart också gå från andra hållet. 

Stigen har hänvisnings- 
skyltar med orange 
markering och stolpar 
märkta med siffror och 
symbolen för naturstig. 
I denna broschyr kan du 
läsa om vad som finns  
vid de olika punkterna.

För den som nöjer sig 
med halva sträckan finns bussförbindelser 
till Angered centrum och Hjällbo från 
Gråbovägen. 

Västtrafik: Hållplats Linnarhultsvägen
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Undervisning i 
naturen engagerar!
Området längs Lärjeån passar mycket bra för pedagogiska 
aktiviteter. Här finns många möjligheter att utforska växter, djur och 
svampar i olika miljöer såsom skog, vatten och i kulturlandskapet.

När undervisningen flyttas ut i natu-
ren kommer du snabbt att märka att 
eleverna engagerar sig på helt annat 
sätt än inomhus. Att få använda sig av 
sina sinnen, se fåglar i sin rätta miljö, 
lukta på vårblommorna eller hitta ett 
och annat spår från forna tider, gör att 
du enklare förstår sambanden i natu-
ren och människans påverkan.

Efter varje avsnitt finns pedagogiska 
tips som du kan bli inspirerad av. Här 
finns också litteraturtips och annan 
information som du kan söka på nätet. 
Gå gärna in på intranat.goteborg.se/
lhu och klicka på utomhuspedagogik.  
Där hittar du fler tips på vad du kan 
göra i naturen med dina elever.

Kungsfiskare 5
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Fisk och fiske
Att fiska är ett stort fritidsintresse i Sverige. För att fiska i åar och 
sjöar behöver du fiskekort men i havet får du fiska gratis. I Lärjeån 
finns bland annat abborre, björkna, braxen, gädda, id, mört och öring.

En av de vanligaste fiskarna i Lär-
jeån är öring. En del öringar lever 
hela livet i ån, andra lever den mesta 
tiden som vuxna i havet och kallas 
havsöring. På hösten vandrar de upp 
i ån för att leka. Leka betyder att de 
ska föröka sig. Då lägger honan rom 
som hanen befruktar. Romkornen 
grävs ner i grusbottnen där de ligger 
skyddade tills de kläcks på våren. De 
små öringarna lever bland annat på 
kräftdjur och insekter. Efter något år 
vandrar de flesta öringarna ut i havet 
för att växa sig stora. De återvänder 
efter några år för att leka i ån och 

dess biflöden. Liknande livscykel 
har laxen. I ån finns mycket fisk tack 
vare det näringsrika vattnet som ger 
gott om mat. Det kan vara insekter 
som till exempel sländor. En speciell 
fiskväg har byggts för att fisken ska 
kunna komma förbi dämmet och 
vandra upp i ån för att leka.

För att fiska i Lärjeån krävs fiskekort 
”Gula kortet” om du är över 16 år. 
Här är allt fiske förbjudet från den 
1 oktober till och med den 31 mars. 
I havet är fiske gratis men det finns 
vissa regler att följa. 
Läs mer på www.sportfiskarna.se

1. Braxen 2. Abborre 3. Gädda 4. Lax 5. Mört 6. Id 7. Öring
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Pedagogik 
Fiskar
Lärjeån är en å som är mycket intressant 
att studera livet i. Här finns det fiskar, 
insekter och mycket annat. Ta med dig 
håv, plasthink/balja och luppar och gå ut 
och se vad du hittar. Glöm inte att ta med 
någon lämplig faktabok.

Vilka fiskar finns här? Vad äter de?  
Vilka insekter kan du se? 

Havsöring
Ta reda på hur en havsöring ser ut. Varför 
ser havsöringen annorlunda ut jämfört 
med en öring som lever hela livet i ån?

Hur förökar den sig? Vad menar man med 
att havsöringen leker? Vad äter den?

Fiske
Får man fiska i Lärjeån? Vilka regler gäller 
i Sverige när du ska fiska? Vad finns det 
för olika fiskeredskap och vad kan man 
agna kroken med?

 
Är du sugen på att lära dig att fiska? Kontakta 
Sportfiskarna. De har kurser för hela klasser.

 
Litteratur:
Ekologisk fiskevård – studiematerial, Thommy Gustavsson 
och Dan Jonasson, Sportfiskarna.
Vad jag finner i sjö och å. Färgserien

Webbadress: 
www.sportfiskarna.se/goteborg/

Gratisapp: 
Fisknyckeln (Sportfiskarna)
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Lärje kvarnar
Till Lärjeholms gård hörde förr minst två större kvarnar. 

Här låg tidigare Lärje kvarn nr 2 
som är känd sedan 1700-talet och 
användes så sent som på 1930-talet. 
De sista åren arrenderades kvarnen 
av dansken P O Stokkebye. Han 
grundade sedan AXA som främst var 
känt för sina havregryn. På 1950-talet 

förstördes kvarnen, men man kan se 
vissa rester av kvarnrännan, kvarnhu-
set och mjölnarboden. 

Lärje kvarn nr 1 låg där det nu är 
en spårvagnsbro, men den kvarnen 
brann ned i början av 1900-talet. 

Lärje kvarn 1. 18958



Pedagogik
Vattenkvarnar
Förr i tiden hade man kvarnar i många 
byar dit bönderna åkte med sin säd för  
att mala till mjöl. 

Hur kunde man få kvarnhjulen att snurra 
när det inte fanns el?

Kan ni tillverka något som kan snurra  
utan att ha el?

Sädesslag
Vilka sädesslag finns?  
Försök att mala säd med stenar. 
Undersök vilka bröd man bakar i  
olika länder.

Baka pinnbröd
Baka över öppen eld. Gör degen hemma 
och lägg den i en plastpåse. 12 st.

4 dl vetemjöl eller valfritt mjöl.

1 tsk salt

1 tsk bakpulver

1,5 dl mjölk eller vatten

Blanda och lägg i plastpåsen.  
Fästs på grillpinnar.

 
Litteratur: 
Enklare bröd – Martin Johansson
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Bäver 
Bävern är vår största gnagare. Den kan bli upp till 1 meter lång, ha 
en svans på 30–40 cm och väga kring 20 kg. Bävern finns bland 
annat i Lärjeån, Säveån och Göta älv. 

På våren äter bävrar skott av lövträd 
som asp, björk och rönn efter vinterns 
barkföda. De bygger dammar där de 
odlar vattenväxter under sommaren 
och äter näckrosor, örter samt bark 
och blad från lövträd. Bäverdammar 
är en viktig livsmiljö för groddjur, fis-
kar, änder och vattenlevande insekter. 
Bävern kallas därför för en nyckelart. 
När vattensamlingarna sedan växer 
igen bildas näringsrika ängar – så 
kallade bäverängar.

På hösten fäller bävrar lövträd som 
lagras under vattnet för att sedan 
ätas under vintern. De bor i en hydda 
av ris eller i en håla i strandbrinken. 
Bävrar behöver gnaga för att sli-
pa ned de stora framtänderna som 
hela tiden växer. De fäller träd och 
skapar mycket död ved som är bra för 
svampar, insekter och fåglar. Ibland 
kan bävrar orsaka problem som 
översvämningar, men i regel gör de 
betydligt mer nytta än skada.
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Pedagogik 
 
Ta reda på fakta om bävern. Man kan ofta 
se att bävern har varit framme och gnagt 
av mindre träd. Gå runt i området och se 
om du kan se något bävergnag.

Vad äter en bäver?  
Hur ser deras bo ut?  
Hur tror du att bävern har byggt sitt bo?  
Kan du se något bo i Lärjeån?

Bävern har som människan olika sinnen: 
syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Ta reda 
på hur bävern använder dessa och vilka 
sinnen som är bättre eller sämre hos dem.

De träd som bävern har fällt kan vara till  
nytta för andra djur och svampar. Ta reda  
på vilken nytta de fällda/döda träden har  
för dessa. 

Tips: ta reda på mer om liv i döda träd.

 
Litteratur: 
Bäver, Lars Wilsson, Bokbörsen

webbadress: 
https://jagareforbundet.se
www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden
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Främmande  
invasiva arter
Främmande invasiva arter är arter som sprider sig och orsakar 
problem för inhemska växter och djur genom att konkurrera ut dem. 
De har avsiktligt eller oavsiktligt spridits med hjälp av människor.

Jätteloka, jättebalsamin och parkslide 
är exempel på sådana arter som spri-
dits från trädgårdar och ut i landska-
pet. Alla tre arterna är högväxta och 
skuggar ut andra lågväxande arter. 
Det är viktigt att inte sprida den här 
typen av arter som gör att den natur-
liga mångfalden minskar.

Jätteloka är en invasiv främmande art 
och det är förbjudet att importera, 
odla eller sätta ut den i naturen. Jät-
telokans växtsaft kan ge brännskador 
på huden om den samtidigt utsätts 
för solljus. Det finns flera andra 
växter som liknar jättelokan men som 
inte skapar några problem i naturen. 

Jättebalsamin härstammar från Asien. Den 
har frökapslar som öppnar sig vid berö-
ring och slungar iväg fröna långt. Den 
växer oftast på näringsrik och fuktig mark.

Parkslide är ett besvärligt ogräs eftersom 
den sprider sig genom sina långa rötter. 
Rötterna är djupa och kan tränga in under 
vägar och hus vilket gör att den är mycket 
svår att bli av med. 

Spansk skogsnigel är en invasiv främman-
de art som förökar sig snabbt. Den är ett 
hot mot inhemska sniglar och snäckor 
som den äter upp. Den äter också upp 
mycket av det som odlas i trädgårdar.

Jätteloka    Parkslide            Jättebalsamin             Spansk skogssnigel12



Jätteloka    Parkslide            Jättebalsamin             Spansk skogssnigel

Pedagogik
Främmande invasiva arter 
Vad menar man med invasiva arter? Vad 
menar man med främmande arter?

Spansk skogsnigel
Hur drabbas våra inhemska sniglar av den 
spanska skogsnigeln? Vilka sniglar och 
snäckor finns naturligt i Sverige? Se om 
du kan hitta några ute i Lärjedalen. Vilken 
miljö trivs dessa bäst i?

Parkslide 
Var kommer den här växten ursprungligen 
ifrån? Hur har den kommit till Sverige? 

Jättelokan 
Varför ska man se upp med att få växt-
saft på huden från jättelokan? Vilka andra 
växter liknar jättelokan? Hur känner man 
igen jättelokan? 

Jättebalsamin 
Hur sprider den sig? Vad kan du göra för 
att den inte ska sprida sig? 

 
Litteratur:
Nordens flora – Bo Mossberg, Lennart Stenberg
Känn igen 25 sniglar, kryp och kräldjur, Björn Bergenholtz
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Spännande växter
Längs delar av Lärjeån finns en rik lundflora med en del sällsynta 
växter. Det är växter som inte är så vanliga längre och som man 
ska vara rädd om. En del sällsynta växter är fridlysta. 

På våren breder mattor av vitsippor 
ut sig och på sommaren dominerar 
den gröna skogsbingeln. Strutbräken 
är en ormbunke som inte är så vanlig 
men finns på några platser intill ån. 
Den höga och vackra växten ger näs-
tan en tropisk känsla då bladen kan 
bli meterlånga. 

Ormbunksbladet är ett exempel på 
en fraktal. Fraktal är ett mönster som 
upprepar sig, så de små bladen är 
små varianter av hur det hela stora 
ormbunksbladet ser ut.

Var försiktig när du ska titta närmare 
på växterna. Marken och vegetatio-
nen här är känslig för slitage. 

Skogsbingel      Ormbär

Strutbräken RödbläraVitsippa14



Pedagogik
Sällsynta växter
Vad menar man med fridlysta växter?  
Känner du till några växter som är fridlysta?

Strutbräken
Titta närmre på bladen, gärna med en lupp. 
Vad ser du? Vad använde man växten till 
förr i tiden? Varför heter den strutbräken?

Fraktal
Gå ut och se om du kan hitta fraktaler i 
naturen. Titta även på ett träds grenar som 
har likadana fast mindre sidogrenar.

Bra att ta med sig ut
Luppar, papper, penna, kritor och litteratur. 
Använd gärna kamera för att fotografera 
fina och spännande mönster som du hittar 
bland växterna.

 
Litteratur:
Ut i Sveriges flora: våra vanligaste vilda växter – Ingvar Nordin
Fältflora – Björn Ursing

Gratisapp: 
svenska växter
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Flodpärlmussla
På ett par ställen i Lärjeån finns flodpärlmussla. Förr fiskade man 
musslor för att komma åt pärlorna. Nu är flodpärlmusslan väldigt 
sällsynt i ån och skyddas genom fridlysning. 

Musslorna behöver bra kvalité på 
vattnet och är känsliga för försur-
ning, övergödning, föroreningar samt 
igenslamning. I Lärjeån har grus och 
sten lagts ut på ett par platser för att 
förbättra livsmiljöerna för både fisk 
och flodpärlmussla.

En hona kan producera 3–5 miljoner 
larver under en säsong. De pyttesmå 

larverna fäster på gälarna hos lax eller 
öring där de lever som parasiter i 8 - 
10 månader. När de blivit till en 0,5 
mm stor mussla släpper de taget och 
gräver sig ner i en lämplig bottenmil-
jö. Det är få som klarar sig och bara 
en av 100 miljoner larver lyckas bli en 
fullvuxen mussla på 10–15 cm. Flod-
pärlmusslan kan bli mycket gammal, 
den äldsta kända musslan blev 256 år! 



Pedagogik 
Flodpärlmussla
Var sätter sig de små larverna som flod-
pärlmusslan producerar?

Hur länge sitter de där?

Vad händer med dem sedan?

Hur gammal kan flodpärlmusslan bli?

Flodpärlmusslan är fridlyst. Vad menar 
man med det?

Övriga musslor
I havet finns en hel del musslor. Ta reda 
på vilka det är. Hur lever de och vad lever 
de av?

 
Webbadress: 
www.havochvatten.se – flodpärlmussla
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Allemansrätten
Allemansrätten är en nordisk sedvana som ger oss fantastiska 
möjligheter till friluftsliv, men ställer också krav på oss då det är en 
frihet under ansvar. 

Vi får vara nästan överallt i naturen 
om vi visar hänsyn och inte stör eller 
förstör.  Det innebär att vi ska ta 
hänsyn till markägare, växt- och djur-
liv samt andra som vistas i naturen. 
Man brukar säga – inte störa – inte 
förstöra. 

Om våra barnbarn också ska få njuta 
av naturen måste vi handskas varsamt 
med den. Tänk på att inte skräpa ned, 
utan ta med skräpet hem.

I naturreservat gäller särskilda regler 
som är till för att skydda de värden 
som finns i området. 

18



Pedagogik 
Ge exempel på vad man inte ska störa och 
vad man menar med att inte förstöra.

Vad vet du om allemansrätten?

Vad får du göra och vad får du inte göra i 
naturen? Ge några förslag på detta!

Finns allemansrätten i andra länder?

Nedskräpning
Ordna en egen dag. Skräpsafari!

Tipspromenad
Ordna även en tipspromenad med frågor 
om allemansrätten. Du hittar förslag på 
frågor till en poängpromenad på Natur-
vårdsverkets hemsida.  
www. naturvardsverket.se

 
webbadress: 
www.naturvardsverket.se/allemansratten
Håll naturen ren – www.hsr.se
Städa Sverige – www.stadasverige.se/
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Träd och buskar i 
beteslandskapet
Den här platsen har betats sedan länge. I betesmarkerna sparades 
träd och buskar som man hade nytta av som apel och hassel. Det 
fanns också lövträd som ask, lind och björk som användes till lövtäkt. 

Det var för att dryga ut vinterfodret 
till djuren som man skar av späda 
grenar från träden och torkade. De 
träden fick ett speciellt utseende och 
kallas för hamlade träd.

Enen är en typisk växt i betesmar-
ker. Betesdjur äter inte gärna en och 
därför blir enbuskarna ofta kvar i ett 
betat område. Enen behöver mycket 
ljus och om betesmarkerna växer igen 
skuggas den ut. 

Ibland finns det döda enar i skogen 
och det visar på att det förr har varit 
öppnare marker. 

Enen användes förr på många sätt:
• barren till rökning av kött och fisk
• bären i matlagning, till öl och dricka-

framställning samt som medicin
• barken som bast att binda med
• virket till gärdsgårdar och störar

20



Pedagogik 
Betesmark
Hur gjorde bönderna förr för att ta vara 
på det som marken gav på bästa sätt?

Vilka djur är viktiga betesdjur? Vad finns 
det för svenska lantraser? Vissa är utrot-
ningshotade idag. Vilka? Vad kan man 
göra för att bevara dessa?

Hamling
Vad menas med hamling? 

Vilka träd och buskar hade man nytta av 
förr i tiden? Ge exempel på några och vad 
använde man dem till! 

Enen
Gå på spaning efter enen. Hur sitter 
enbarren? Hur ser bären ut? Vad har man 
använt enen till? Hur trivs den bäst?

 
Litteratur: 
Träd och buskar – Holmåsen

Webbadress: 
www.goteborg.se, sök Slottsskogens djurpark
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Broar förr och nu
Här kan du se hur brobyggandet har ändrats med tiden. En del 
broar har funnits i många år och klarat belastning, väder och 
vind. Vid Gråbovägen (väg 190) ser du en ny bro byggd i betong. 
Intill finns en gammal bågbro i sten. 

Kineserna var de som först använde 
bågvalvet för att bygga broar, redan 
för flera tusen år sedan. I Europa var 
romarna först för ungefär 2 000 år 
sedan. Valvbron har sedan dess varit 
en av de vanligaste brotyperna fram 
till 1800-talet då stålet och betongen 
gjorde nya brokonstruktioner möjliga.

Så här bygger man en bågbro:

1. Först bygger man stöd som båg-
valvet byggs upp på.

2. Kilformade stenar läggs i en båge 
från sidorna mot mitten. Som stöd 
har man en stomme av trä. 

3. När slutstenen lagts på plats i valv-
bågens högsta punkt tar man bort 
träställningen. Stenarna pressas 
mot varandra och eftersom de är 
kilformade faller de inte ned.

4. Mellan bågarna byggs skalmurar. 
Sedan fyller man på med grus eller 
sten mellan murarna och till sist 
gör man en vägbana uppe på bron.



Pedagogik
Broar
Vad är det för speciellt med en bågbro?

Hur är den konstruerad?

Bygg en egen liten miniatyrbro. Använd 
material från naturen. Dela upp klassen 
i mindre grupper. Låt dem experimente-
ra fram bygget. Låt dem berätta för de 
andra hur de har gjort. Vilket material 
användes, håller den? 

Ta reda på vad det finns för olika broar i 
Sverige och i andra länder. Vilken är den 
längsta bron?

 
Webbadress:  
www.teknikenshus.se – Bygga broar
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Västgötabanan 
Gång- och cykelbanan går på den nerlagda Västgötabanans 
banvall. Det var en smalspårig järnväg från Skara till Göteborg 
mellan åren 1900–1967.

Tåget hade stor betydelse för 
att transportera jordbrukspro-
dukter. Lärjedalens bönder sålde 
frukt, grönsaker, ägg, smör och 
mjölk, men även hasselnötter och 
honung, på torgen i Göteborg. 

Här fraktades också djur på väg till 
slakthuset i Gamlestaden. Kring 
större städer behövde odlingar och 
handelsträdgårdar ligga nära staden 
då produkterna ofta var känsliga att 
förvara och transporterna långsamma.

24



Pedagogik 
Gammal tågbana
Varför lade man ner tågbanan?

Hur transporterade bönderna sin mat 
till stan förr i tiden när de skulle till olika 
marknader och sälja sina varor? 

Vad sålde man? 

Hur transporterar man varorna idag?

När började det första tåget att rulla  
i Sverige?

Vad kallades de män som byggde  
tågspåren?

Bygg ett miniatyrtågspår av glasspinnar 
och långa pinnar. 

Idag!
Hur ser tågen ut idag?

Hur fort kan de gå?

Ta reda på hur snabbt ett tåg kan åka 
mellan olika städer och i vilken hastighet. 
Var finns det snabbaste tåget i världen?

Vad är ett godståg?

 
Webbadress: 
www.tekniskamuseet.se – tåg och järnvägar
www.tekniskamuseet.se – cykeln
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Dalen fylld av sång
Lärjeån med omgivningar har ett rikt fågelliv. Landskapet med 
lövskogar, öppna ängsmarker och bergsbranter ger många olika 
arter mat, skydd och boplatser. 

Lyfter du blicken kanske du får syn 
på en ormvråk eller några korpar. 
I lövskogen trivs många småfåglar 
som talgoxe, blåmes, rödhake, bofink, 
nötväcka och olika sångare. 

Gamla lövträd med bohål är viktiga 
för många arter. Hackspettar skapar 
bohål och många fåglar är beroen-
de av gamla hackspettbon för sin 
häckning. Större hackspett är vanli-

gast, men här finns även spillkråka, 
gröngöling och mindre hackspett.

En del arter är direkt beroende av ån 
som kungsfiskaren, en vacker men 
sällsynt gäst som kan häcka i hål i 
strandbrinken. Andra speciella fåglar 
vid ån är forsärla och strömstaren. 
Den senare syns på vintern när den 
dyker efter insekter i det forsande 
vattnet.

 1. Mindre hackspett 2. Lövsångare 3. Kungsfiskare



Pedagogik 
Fågelsafari och sinnena
En vandring längs Lärjeån lämpar sig 
mycket bra till att använda sig av olika 
sinnen för att upptäcka vad som finns i 
naturen. Ett av sinnena är hörseln. Stanna 
upp och lyssna om ni kan höra några 
fåglar. För att inte skrämma fåglarna så 
måste man vara ganska tyst, till och med 
på långt håll. Viska är bra.

Gå gärna ut olika årstider. Då kan ni doku-
mentera vilka fåglar som finns i området 
under olika tider på året.

Man kan förbereda fågelsafarin genom att 
hänga upp talgbollar och halva kokos-
nötter i olika träd. Titta i området om ni 
kan se några fågelholkar. Spana på vilka 
fåglar som finns i holkarna.  Vilka fåglar 
tycker om att vara vid ån? Pricka av på en 
lista vilka fåglar ni har sett. Ta reda på vad 
de äter och när de lägger sina ägg. Vilka 
fåglar stannar kvar på vintern och vilka 
flyttar söderut?

Ta med kikare och fågelbok!

 
Litteratur: 
Fågelatlas över Göteborg och kranskommuner,  
Göteborgs ornitologiska förening.
Mata fåglar – Niklas Aronsson
Fågelholkar & vanliga holkfåglar – Lennart Bolund
Fågelsång – Jan Pedersen

Gratisapp: 
Lärkvitter, Krax

27



28

12

Angereds gård 
med hasselrika 
omgivningar
Angereds gård byggdes 1982–83 av Göteborgs kommun. 
Gårdens marker sträcker sig längs Lärjeåns dalgång och 
gränsar till Bergsjön, Hammarkullen, Angereds centrum och 
Rannebergen. Nära Angereds gård finns också en hassellund 
som är Göteborgs största område med hassel. 

Markerna tillhörde tidigare flera olika 
gårdar som försvann när det byggdes 
bostäder och industrier i Angered 
under 1970-talet. 

Runt Angereds gård öppnar sig 
landskapet med böljande kullar. Här 
finns både kor och hästar som betar 
och håller landskapet öppet. För 
dem som rider finns ridvägar mellan 
Storås ridskola och Angereds gård. 

Nära Angereds gård finns också en 
hassellund som är Göteborgs största 
område med hassel. Hassellunden väx-
er på massor från ett gammalt skred 
som har gett området en mycket spe-
ciell karaktär. Förr var hasseln väldigt 
viktig för bönderna. Nötterna såldes 
på torgen, av kvistarna gjordes käppar 
och metspön och löven användes som 
djurfoder. Idag är nötterna mat för 
många fåglar, möss och ekorrar.



Pedagogik 
Bondgårdar
Nu för tiden finns inte så många gårdar 
med tamdjur i städernas närhet. Men en av 
gårdarna som finns kvar är Angereds gård.

Vilka djur (tamdjur) är vanliga på en 
bondgård? Beskriv dem och berätta vad 
de gör för nytta på gården.

Odling och växter
Vilka är våra vanliga sädesslag?  
Vilka grödor är vanliga att odla? 

Sätt några fröer i en kruka och se vad 
som händer från vecka till vecka.

Hur ser en hassel ut. Vilka djur äter has-
selnötter? Får vem som helst plocka av 
nötterna? Vilka växter gynnas av att djur 
går och betar i hagarna? Ta med lupp  
och titta.

 
Litteratur:
Buskar och träd – Holmåsen

Webbadress: 
www.bondeniskolan.se/bonden1/historia1/  
– jordbrukets historia i Sverige
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De många  
skredens dalgång 
Marken i Lärjeåns dalgång består av lera, ibland 40 meter djup.  
Namnet Lärjeån betyder just ”den leriga ån” då den för med sig 
mycket lerpartiklar. Det förekommer ofta mindre skred intill ån.

På flera platser syns strandbrinkar 
med stenbeläggning där åns kanter 
har förstärkts så att vattnet inte ska 
orsaka nya skred. Ett riktigt stort 
skred skedde väster om Angereds 
gård 1730 och området kallades efter 
det för Jordfallen. Då bildades en 
liten sjö, Kärsepölen, som fortfarande 
finns kvar norr om Angereds gård. 
2008 skedde ett annat riktigt stort 
skred vid Krokeryd som ligger lite 
längre österut i dalgången.

Att låta delar få utvecklas naturligt 
med erosion av strandkanter och små 
skred är viktigt för vissa arter som 
är beroende av nyeroderade ytor, till 
exempel skalbaggen källkvicklöpare 
och fågeln kungsfiskare. Samtidigt 
är Lärjedalen en stor tillgång för 
friluftslivet med sina vackra och om-
växlande miljöer där vissa stigar och 
broar behöver erosionsskyddas om de 
ska kunna vara kvar.

Krokerydsskredet30



Pedagogik
Jordskred
Stora delar av Göteborgs stad är byggd 
på lera. Likaså består marken längs Lär-
jeåns dalgång även den av lera. I vissa 
områden med lerjordar kan marken vara 
instabil speciellt när det har regnat mycket. 
Då kan det bli jordskred.

Vad är ett jordskred? 

Kan man undvika att det blir jordskred?

Varför kallas området för Jordfallen?

Ta reda på var det har skett jordskred på 
andra ställen i Sverige/utomlands.

Kan du hitta spår av jordskred i Lärjeåns 
dalgång?

 
Webbadress: 
www.sgu.se/samhallsplanering/risker/ 
skred-och-ras – skred och ras
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Lindskog, bryn  
och fjärilar
Väster om stigen kan du se Göteborgs enda större lindskog. I 
skogskanten växer ett bryn av buskar som slån, hagtorn, olvon och 
druvfläder. Buskarna är viktiga bland annat för insekter som fjärilar 
men också för fåglar som kan hitta föda och skydd där.

Lind har en seg och stark bast (in-
nerbark) som förr användes för att 
tillverka rep. Lindblommornas nektar 
lockar bin, blommorna kan även tor-
kas och användas till te. Lind är ett 
träd som man förr planterade mycket 
av i Göteborgs parker och alléer. 

Bland de vanligaste fjärilarna i Sverige 
är påfågelöga, nässel-, tistel-, citron- 
och kålfjäril. De vuxna fjärilarna är 
beroende av nektarrika växter samt 
specifika värdväxter för sina olika 
larver. I området finns en rik flora med 
gullviva, trolldruva och vätteros. Den 
ljusrosa vätterosen är en parasit som 
livnär sig på hasselns rötter.

 1. Amiral 2. Citronfjäril 3. Påfågelöga



Pedagogik
Lind
Här finns Göteborgs största lindskog där 
många örter trivs bland lindträden.

Leta upp en lind! Hur ser bladen ut? Hur 
ser stammen ut? Hur kan man känna igen 
en lind på vintern? Vad kan man använda 
en lind till? Hur gammal kan en lind bli?

Fjärilar behöver nektar och det får de från 
vissa blommande växter. Nämn några 
växter som har nektar som fjärilarna tyck-
er om. Vilka fjärilar kan du se i området? 
Vilka värdväxter lever deras larver på? 
Vad betyder ordet metamorfos? Förklara 
hur fjärilens livscykel fungerar.

Godis till fjärilarna:
1 flaska mörk sirap 
1 flaska porter 
1 paket jäst 
2-3 msk äppelmos

Låt jäsa över natten. Doppa tygremsor i 
blandningen och häng upp i ex ett träd 
eller buske.

 
Litteratur: 
Träd och buskar – Holmåsen
Svenska fjärilar – Bo Söderström

Webbadress: 
www.skogen.se – svenska träd

Gratisapp:
Fjärilar – Jordbruksverket
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Storåsfallet och  
Lärjeåns trädgårdar
Från Lärjeån viker en spännande stig av upp till Lärjeåns trädgårdar. 
Här drivs en ekologisk upplevelseträdgård där man odlar blommor 
och grönsaker. För att få bra skördar är vi beroende av pollinatörer 
såsom bin, humlor, flugor, skalbaggar, fjärilar med flera.

Stigen går på smala spänger och 
branta trätrappor. Längs med stigen 
syns små skred på sidorna av ravinen 
och på sommarhalvåret får man käns-
lan av att vandra i en djungel. 

Uppe vid Storåsfallet finns en fin 
plats för att uppleva och lyssna på 
vattnet. Därifrån tar en lång trappa 
vid som leder upp till kafé och od-
lingar vid Lärjeåns trädgårdar.

34



Pedagogik
Vad gör en pollinatör för något?

Vilka insekter är viktiga pollinatörer för 
våra växter?

Gå ut i naturen när det blommar som 
mest, till exempel på försommaren. Vilka 
insekter kan du se?

Vilka växter gillar de?

För att gynna pollinatörerna kan du plan-
tera blommande växter i en kruka eller en 
rabatt. Ta reda på vilka växter som fjärilar, 
bin och andra pollinatörer tycker om. 

Du kan också tillverka ett enkelt insekts-
hotell av bambupinnar.

Barkbåtsrace i Storåsfallet.
Tillverka små barkbåtar av bark som du 
hittar på marken. Bestäm start och slut-
station. Släpp ner dem samtidigt. Vilken 
båt kommer först till mål?

 
Webbadress:
http://vagenut.coop/vara-foretag/larjeans-kafetradgardar
https://larjeanstradgardar.se
www.biodiverse.se (sök pollinatörer)
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Från havsfjord till å
Inlandsisarna har format landskapet och här finns branta bergssidor 
med stup på 30–50 m vid Rannebergen. När den senaste 
inlandsisen smälte för ungefär 12 000 år sedan lämnade den stora 
mängder grus i Gråbo som hindrade att sjön Mjörns vatten leddes 
ut i Lärjeån. 

Ån är därför liten i förhållande till 
bredden på hela dalgången. När isen 
smälte var dalgången en havsfjord 
där stora mängder lera avsattes. De 
plana delarna är den gamla fjord-
bottnen. När landet höjde sig efter 
att inlandsisen smält tillbaka skar 
Lärjeån ner i de mjuka lermassorna 
och skapade ravinlandskapet.

De små terrasserna som gör att dal-
sidorna ser randiga ut är stigar som 
korna gjort när de betar de branta 

sidorna. Orsaken till att ån slingrar 
(meandrar) sig fram i landskapet är 
att marken är lätteroderad och att 
vattnet har olika hastighet i ytter- 
och innersvängar. Med tiden bryter 
vattnet igenom och åns huvudflöde 
tar en kortare väg. Den tidigare 
sträckningen slammar igen och det 
bildas en meanderbåge eller ”korvsjö” 
som den kallas på grund av sin form.

Korvsjö från Årekärret, norra Hisingen.36



Pedagogik
Inlandsisen
Vilka spår av inlandsisen kan du se i  
Linnarhult och Rannebergen? 

Hur såg Lärjeåns dalgång ut när  
inlandsisen började att smälta?

Förklara hur Lärjeån bildades.

Vad är en meander?

Vad är en korvsjö?

Här är vattnets hastighet hög,  
strandbrinken eroderas bort.

 
 
Här är vattnets  
hastighet låg,  
lerpartiklar som  
följer med vattnet  
sedimenterar och samlas här.

 
 
Här bryter ån  
igenom. 

En meanderbåge eller 
”korvsjö” har bildats

 
Webbadress: 
www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/inlandsisen/
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Ädellöv och död ved 
I miljöer med ädellövskog finns många sällsynta växter och djur. 
Speciellt viktiga är gamla och döda träd. På och i dem lever många 
arter av mossor, lavar, insekter och fåglar. 

För länge sedan växte det lummiga 
lövskogar med stort inslag av ek i Göte-
borgsområdet. Under 1600-talet höggs 
många ner för att användas till skepps-
byggen och uppbyggnad av staden. Det 
behövdes också öppen mark till odling 
och bete. Kvar blev skogar på platser 
som var svårodlade och svårframkomliga 
som här i branterna längs Lärjeån. Här 
trivs växter med höga krav på vatten och 
näring som ädellövträd. Som ädla löv-
träd räknas alm, ask, lönn, bok, avenbok, 
fågelbär, lind och ek. 

Cirka 7000 arter, eller 10%, av alla 
svampar, djur och växter i Sverige är 
beroende av döda eller döende träd. 
Mängden död ved är mycket min-
dre idag än tidigare, bland annat på 
grund av det moderna skogsbruket. 
Detta har gjort att en stor mängd ar-
ter minskat kraftigt och flera riskerar 
att försvinna från landet. I Lärjedalen 
är dock tillgången på döda och döen-
de träd god. Här finns sällsynta arter 
som vedsvampen prakttagging som 
lever på död almved. 

1. Humlebagge 2. Hästmyra 3. Larv

1 2 3



Pedagogik 
Ädellövträd
Vad menas med ädellövträd? Vilka träd  
ingår i den här gruppen? Nämn några  
saker man kan tillverka av ädellövträd. 

Liv i död ved
Undersök med lupp. Kan du se några insek-
ter, mossor, svampar eller lavar? Är det hål 
eller gångar i trädet? Varför är det viktigt 
att spara döda träd och rishögar i naturen?

Träd
Varför tror du att de här träden som du ser 
växer just här? Hur höga kan de olika trä-
den bli? Vilka lövträd kan du se i området?

Mät ett träd!
Stå en bit från trädet och håll en pinne 
med rak arm framför dig, så att pinnens 
längd passar trädets längd. Fäll sedan 
pinnen så att den ena änden pekar från 
trädets stam utåt mot marken. Låt en  
kamrat ställa sig där pinnens topp pekar. 
Mät hur långt det är mellan dig och kamra-
ten, så får du höjden på trädet. 

 
Litteratur: 
Känn igen 25 träd och buskar – Björn Bergenholtz
Svenska träd: upptäck, känn igen och använd – Pelle Holmberg 
Insekter – Bengt-Olof Landin
Träd och buskar – Holmåsen

Webbadresser: 
www.jordbruksverket.se/nyttodjur,  
www.nrm.se/insekter och spindeldjur,  
www.skogen.se – svenska träd

Gratisapp: 
Nyttodjur
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För mer information
intranat.goteborg.se/lhu
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