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Naturen
Ryrbäcken kantas av lummig alsumpskog, men här och 
var finns också ädellövskog och granskog. Strutbräken, 
med sina typiska strutformiga bladrosetter, bildar fro-
diga bestånd utmed bäcken. I en av sluttningarna växer 
gles ekskog med lundflora. Här påträffas bland annat 
vippärt och krissla. Högre upp i ravinsluttningarna, där 
jordtäcket är tunnare, möter karg och ganska artfattig 
hällmarkstallskog. På många platser i Ryrbäcken är 
skogen gammal. Sådan skog kännetecknas av att den 
är ”flerskiktad”, med buskar och olika stora träd. Dess-
utom förekommer döda och ihåliga träd. Fågellivet är 
rikt och bland Ryrbäckens fåglar kan nämnas mindre 
hackspett, strömstare och forsärla.

Intressanta landformer
I Ryrbäckens ”glaciala” leror (avsattes under istiden) 
har ett välutvecklat ravinsystem bildats. På några stäl-
len finns också så kallade ”postglaciala” sediment (fin-
korniga jordarter som avsattes efter istiden) och morän. 
På höjdpartierna går berggrunden, som består av gnejs 
och granit, i dagen. Inom området finns också två jät-
tegrytor.

Omtyckt strövområde
Med sitt tätortsnära läge har Ryrbäcken ett stort värde 
för friluftsliv och rekreation. Genom området löper flera 
stigar och i anslutning till området ligger Slätthult med 
motionsanläggning, spår med mera. I söder angränsar 
Hörlycke golfbana.

Kulturlämningar
Den gamla “Strömsvägen”, även kallad ”Drottning 
Kristinas postväg”, gick från Gärdhems kyrka via Lex-
torp, Ryrbäcken och Hörlycke till Stubbered. Som ett 
av namnen antyder gick vägen till strömmen, det vill 
säga till Göta älv. Vägen var av stor betydelse under 
1600-talet och 1700-talet, men idag finns bara enstaka 
rester kvar. I reservatet finns också flera kvarnstenar 
från äldre tid. De ligger vid gamla Kvarnhålan Ryr, Pip-
strömskvarnen och Myrtuvan. Troligen har det en gång 
i tiden legat små skvaltkvarnar här.
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§     Välkommen att vandra i den vackra naturen i Ryrbäcken. 
      Visa hänsyn och varsamhet. Tänk på att du inte får skräpa 
ner och att du inte får;

•	 framföra	motordrivet	fordon	annat	än	på	befintlig	väg
•	 tälta,	ställa	upp	husvagn	eller	husbil
•	 elda
•	 fälla	eller	på	annat	sätt	skada	levande	eller	döda	träd	och	buskar
•	 medföra	ej	kopplad	hund	eller	annat	lösgående	husdjur
•	 utan	tillstånd	från	Trollhättans	Stad	sätta	upp	skylt,	plakat,	affisch	

eller	liknande	anordning	som	inte	är	tillfällig	eller	göra	inskrift.

Den lövskogsklädda ravin där Ryrbäcken slingrar 
fram är en grön oas i södra delen av Trollhättan. Ra-
vinen har en varierad topografi med berghällar som 
når upp mot 50–60 meter över havet. Där bäcken 
mynnar i Göta älv är höjden över havet endast åtta 
meter. Inom området finns stigar, värdefulla natur-
miljöer och kulturlämningar. Andra sevärdheter är 
jättegrytor, kvarnstenar och spåren av drottning 
Kristinas postväg.

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla en 
värdefull lövskogsmiljö utmed Ryrbäckens ravin, samt att 
säkerställa området för friluftsliv och naturmiljöstudier. 
Reservatet är ca 43 hektar stort och marken ägs av Sjöfarts-
verket och Trollhättans Stad. Trollhättans Stad är natur-
vårdsförvaltare.

Hitta hit!
Tag av från E45 vid södra avfarten 
in på Bergkullevägen. Kör mot 
Slätthults motionsanläggning.
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Statligt	bidrag	till	lokal	naturvård	har	medfinansierat	reservatet.

smörboll
Trollius europaeus



strutbräken
Matteuccia struthiopteris
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RYRBÄCKEN – södra Trollhättans gröna oas




