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Länssjukhuset Ryhovs parker och 
grönområden mitt i Jönköping utgör 
tillsammans med Munksjöstranden, 
Stadsparken och tallmiljöerna söde-
rut till Hovslätt, viktiga lokaler för 
den rödlistade skalbaggen reliktbock. 
Tallarna på Ryhov är i många fall 
uppåt 300 år gamla och skogen har 
funnits åtminstone sedan 1600-talet. 
Dessa monumentala tallar är en del av 
länssjukhusets närnatur och det finns 
en spännande natur- och kulturstig 
runt sjukhusområdet. Den sandiga 
tallmiljön kontrasterar skarpt mot våt-
markerna vid Rocksjön som ligger på 
andra sidan motorvägen.

Vi hittar två ganska olika tallmiljöer 
runt Ryhov. Dels en riktig tallskog i 
söder med mycket högresta tallar men 
också de ensamstående grova kraftful-
la lägre tallar som är utspridda i park-
miljöerna. Tallskogen har en frodig 
undervegetation av lönn, sälg, ek och 
björk. De tallar som står solexponerat 
vid vägar och i skogsdungarnas södra 
kant är mest intressanta som habitat 
för reliktbocken. Skötseln i området 
ska gynna dessa tallar. Ryhov är en 
av kommunens och länets viktigaste 
lokaler för denna rödlistade skalbagge 
samt andra kryp knutna till solexpone-
rade solitära tallar. Larvutvecklingen 
sker inne i den tjocka skorpbarken på 

mycket gamla, levande och solexpone-
rade tallar.
 Mellan Ryhov och A6 Center finns 
en helt egen miljö med en bäck som 
rinner genom en ravin. Vattenflödet 
kan ibland vara väldigt högt eftersom 
ett stort område avvattnas. Här finns 
intressanta växter som den fuktkrä-
vande strutbräken och lundörten lung-
ört. På ravinkanterna finns riktigt gro-
va tallar som nyss fått mer ljusinsläpp 
genom att lövträd och sly tagits bort. 
 Djur som kan påträffas vid Ryhov 
är grävling som har minst ett stort gryt 
i området, rådjur, kattuggla som trivs 
i lite tätare skogsmiljöer samt ekorrar 
och fältharar.

Parkmiljöerna runt Ryhov 
är spännande med en 
mängd arter som olika 
magnolior och här finns 
450 skyddsvärda träd i 
form av alléer, jätteträd 
och hålträd.
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VÄRT ATT VETA

Natur- och kulturstigen ”Slingan” har gjorts av Landstinget i samarbete med kommunen och 

Länsmuséet. Stigen är 3,5 km lång och slingrar sig runt hela Ryhov genom ursprunglig natur 

och parkmiljöer med naturkonstparken Homo Hortus och många inhemska och exotiska 

träd och buskar. Du kan gå valda delar eller hela sträckan. Det finns informationsskyltar 

längs stigen och vid länssjukhusets huvudingång till centralbyggnaden finns en översiktlig 

skylt över natur- och kulturstigen.

VÄGBESKRIVNING: Kör eller cykla till Ryhovs sjukhusområde i centrala Jönköping.

PARKERING: Finns vid Ryhov eller A6-området.

BuSS: Buss till Ryhov/Råslätt, hållplats Shell A6 eller Ryhov södra infarten. 

Det finns en rik 500-årig historia i 
området. Ryhovs herrgård med sina 
torp, A6 militärhistoria, mentalsjuk-
hushistoriken med ett museum samt 
uppbyggnaden av sjukhusområdet 
som började på 30-talet är delar i 
denna historia. Ryhovs herrgårdspark 
omfattar herrgårdsbyggnaderna mot 
Rocksjön och E4 och avslutas mot ös-
ter vid byggnaderna mot köpcentrat. 
 På 1500-talets slut anlades en stor 
trädgård norr om herrgården och på 
1700- och 1800-talen tillkom den nu-
varande parken. En minnessten i par-
kens mitt berättar om utvidgningen 
på 1830-talet. Parken har ett stort 
bestånd av lövträd, buskar och fria 
gräsytor. De äldsta träden planterades 
i början av 1800-talet. Då Ryhov på 
1930-talet blev sjukhus anlades nya 
parkdelar och planteringar på hela 
området. 

Grävling

Kläckhål från reliktbock på gammal tall

Reliktbock
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