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2021-10-27 Ryfors gammelskog 

Lite längre utflykt än vanligtvis denna onsdag.  

Onsdagsgruppen är på väg mot Ryfors gammelskog, som ju är ett naturreservat, 

beläget några km sydväst om Mullsjö. 

Reservatet bildades 1991 och är ca 35 hektar stort. 

Skogen i naturreservatet kännetecknas av att den fått stå, i huvudsak orörd under 

väldigt lång tid. Här växer gran och tall som är 150 – 200 år gamla. Här finns både 

friska och döda träd, vilket spelar stor roll för artrikedomen vad gäller växter, insekter 

och fåglar. 

      

    

På Kenneths förslag väljer vi att vandra ”Ryforsleden”, som är ca 6 km lång.  

Den går genom gammelskogen i reservatet, passerar ”Pinnabron” över ån Tidan, 

korsar och följer utmed  golfbanan i området, kommer fram till Ryfors i närheten av 

”Engelska villan”, förbi Ryforsbruket, går på fina stigar vidare till ”lusthuset och  

småningom åter till utgångspunkten.  

Vädret denna onsdag är gråmulet med en del regn i luften, vilket sannolikt bidrar till 

att fågellivet känns som lite dämpat…  17 deltagares förväntningar om att se/höra 

spillkråkan eller någon annan art av hackspettarna gick därför om intet … 

… dock var det inte alldeles tomt på fågel……grönsiska, talltita, nötväcka, kungsfågel, 

koltrast, björktrast och en hel del domherrar kunde observeras på olika ställen utmed 

leden. Bergfink, bofink och entita sågs i närheten av bruket. Nedströms bruket 

behagade en strömstare visa upp sig på bästa sätt, ivrigt födosökande i forsarna. 
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Sammantaget – en jättefin vandring genom olika biotoper…  

- gammelskogen med sina jättegranar/-tallar, stormfällda träd och den 

undervegetation som hör samman med den miljön, (notera t ex den lite 

oansenliga linneans bladverk)… 

- blandade lövskogsområden med en hel del inslag av bok… boken, vars lövverk 

med glittrande lyster så här års ändrat färg från grönt till röd/brunt (bränd 

sienna), sticker ut rejält… 

- områdena i anslutning till vattendragen har också de sin egen karaktär…  
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 ….tillsammans med socialt umgänge  och ett par fikapauser … fin dag! 

 

//Evert 

 

                                 


