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Här går Nordsjöleden/Bohusleden genom naturreservatet 
Knipeflågsbergen, en vidsträckt urbergsplatå, som gränsar till 
Delsjöområdet. Längs Getryggens östra sida passerar du den 
sägenomspunna Blacktjärn. Från bilvägen genom skogen bär 
leden av mot sjöarna prästtjärn och Kåsjön. 
 I reservatets inre är marknivån 100–140 meter över havet. 
Här har du goda chanser att få se både älg och rådjur. Också 
mindre djur som hare, räv och grävling kan dyka upp. traska 
i tystnad ett stycke, lyssna, vänta och se. (Det lär förresten 
finnas troll här också!)

I Skatås startar också Vildmarksleden 
som delar sträckning med Bohusleden 
in i partille kommun. Här är det läge att 
känna sig lite vild och djärv, åtminstone 
tills lederna delar sig igen, vid sjön 
Maderna.

Härlanda tjärn är ett av fyra så 
kallade »Blå flagg-bad« i Göteborg. 
Här uppfylls speciella eU-krav på 
både vattenkvalitet och servicenivå. 
Naturlekplatsen är populär. en 
sommaröppen kiosk, duschar, grillplats 
och fiskemöjligheter lockar också.

Gör du en avstickare från leden på 
cirka 400 meter kommer du fram till 
Svarttjärn, en riktigt fin fågelsjö. Här 
finns bland annat rörhöna, gräsand, 
sothöna och knipa. Med lite tur får du 
också syn på smådopping.

Getryggen erbjuder en fantastisk utsikt 
åt både öster och väster. Här växer den 
sällsynta växten klockgentiana. Den 
blommar vackert i klarblått, varje år i 
slutet av augusti. Vandrare kan rasta på 
Getryggens västra sida, där det finns 
både vindskydd och grillplats.

Vid den sägenomspunna Blacktjärn 
kan du få uppleva en akustisk 
egendomlighet. Ropar du högt ut över 
sjön kommer ekot av din röst tillbaka 
flera gånger om. Det låter på olika vis, 
beroende på vilken plats du ropar från. 

I Knipeflågsbergens naturreservat kan 
du få se älg och andra vilda djur, som 
rådjur, räv och grävling. Naturen tar 
nästan andan ur vandraren. Lövskogen 
är bedövande vacker och leden löper 
längs dramatiska raviner och karga 
hällmarker.

Stora Kåsjön är ett uppskattat 
badparadis under sommarmånaderna, 
med uteservering och kiosk. Det är 
en perfekt rastplats med lummiga 
omgivningar. Den som inte bara är 
badsugen utan också djärv kan stila lite 
genom svandyk från hopptornet.
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