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Välkommen till Änggårdsbergen 
Inom reservatet är det tillåtet att cykla 
med följande inskränkningar: 
Det är förbjudet att 

• Cykla på ridstigar (med undantag för orange-
markerad stig, se beslutskarta). 

• Cykla inom zon med cykling förbjudet kring 
Vitsippsdalen, arboretet och ljungheden  
(se beslutskarta). 

• Cykla under perioden 1 november-28/29 februari, 
annat än på gångvägar markerade på kartan, samt 
på av förvaltaren anlagda och anvisade cykelleder. 

• Uppföra hinder, hopp och liknande anordningar för 
till exempel terrängcykling. 

• Arrangera tävlingar (oavsett antal deltagare) samt 
övriga arrangemang med mer än 200 deltagare 
och/eller publik. 

Fler föreskrifter finns för naturreservatet 
Änggårdsbergen. 
Skanna QR-koden för att se dem: 

Gulsvart: Omarkerad stig Cykelleder och grusväg. Lämplig för 
nybörjare 

Blå: 6 km, Utmanande 
Röd: 10 km, Avancerad 
Svart: 13 km, Expert 

Rekommenderad 
färdriktning: Medurs 
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Illustrationskarta till beslut omGöteborgs Stad och Mölndals Stad naturreservatet Änggårdsbergen 
: : : Reservatsgräns Tillhör Länsstyrelsens beslut om � 

• Cykling och ridning tillåtet (föreskrift CS och C6) naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken ttttf 
datum 2022-06-07 

� Cykling tillåtet hela året + elcyklar tillåtet (föreskrift C7 och C8) dnr 511-5433-2017 
� Cykling förbjudet (föreskrift C6) 
iz::J Cykelleder får anläggas (föreskrift B3) © Länsstyrelsen i Västra Götalands län LänsstyrelsenCykelleder får anläggas av förvaltaren (föreskrift B3) 

© Lantmäteriet Geodatasamverkan Västra Götaland Här är du 

RödBlå 

Tänk på: 
Svart • Cykellederna får användas även av 

fotgängare. Visa hänsyn och sänk 
alltid farten vid möte. 

• Vissa delar är kombinerad rid- och 
cykelled. Visa hänsyn till varandra 
och håll låg fart. 

• Anpassa din cykling efter förmåga. 
Led cykeln förbi passager där du 
är tveksam om du har kontroll. 
Använd hjälm och gärna knäskydd, 
armbågsskydd och ryggskydd. 

• Räkna med att det kommer finnas 
ställen på slingorna där du tvingas 
rulla och t.o.m. bära din cykel. 

Skanna QR-koden för att ladda 
ner GPX-filer över cykellederna: 

Arbetet med att ta fram en permanent skylt pågår. 


