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På våren är fågelsången bedövande 
med rödhake, lövsångare, bofink, 
grönsångare, taltrast, svarthätta och 
den sällsynta mindre flugsnappare. 
Av hackspettarna finns de fyra 
arterna större och mindre hackspett, 
gröngöling och spillkråka i området. 

Naturreservatet Strömsberg ligger en 
knapp halvmil söder om Jönköpings 
centrum och bara några hundra meter 
från Ljungarums kyrkby. 
 Naturreservatet är en del av den 
framträdande lövskogssluttningen som 
sträcker sig från Bondberget över A6 
ända bort till Barnarp. Den omväx-
lande lövskogen vid Strömsberg är ett 
omtyckt friluftsområde. I naturreser-
vatets backiga terräng finns en mängd 
små stigar och färgmarkerade mo-
tionsspår. Södra Vätterleden passerar 
genom Strömsbergsskogen som också 
används som skolskog för undervis-
ning i och om naturen. 

Större delen av Strömsbergsskogen är 
en rest av ett gammalt kulturlandskap 
som en gång brett ut sig i sluttningen 
ovanför Strömsbergs gård. Ända till i 
mitten på 1900-talet hävdades ängs- 
och hagmarkerna med slåtter och bete, 
men lämnades därefter att växa igen 
med lövskog. Samtidigt planterades en 
del mindre områden med bl.a. gran. 
Rakt ovanför Strömsbergs gård finns 
en planterad bokskog där de äldsta trä-
den är mer än hundra år gamla. Från 
rastplatsen vid bokskogen har man en 
fantastisk utsikt över Jönköping och 
Södra Vätterbygden. 

Bäckar har skurit ut flera djupa raviner 
i lövskogssluttningen. Här dominerar 
gråal och hassel. På åsarna däremot 
växer en hasselrik ek- och björkskog. I 
Strömsberg kan man hitta de flesta av 
landets lövträdsarter och olika buskar 
t.ex. hagtorn, fläder och olvon. Bland 
blommorna finns flera lundväxter, 
blå-, gul- och vitsippor, skogsbingel, 
lungört och tandrot. I ravinerna finns 
lundstjärnblomma och den ståtliga 
ormbunken strutbräken.
 Strömsbergsskogen har ensta-
ka gamla och mycket grova träd, 
främst ek men även lind och vildapel, 
som minner om det tidigare öppna 
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VÄRT ATT VETA

Vackra björkalléer kantar körvägarna upp genom åkermarken ovanför Strömsbergs gård. 

Högst upp i sydost ligger Vassnöden, en betesmark med gamla grova sälgar och klibbal. 

Vassnöden var tidigare ett av gårdens torpställen. 

VÄGBESKRIVNING: Följ Herkulesvägen mot Ljungarums industriområde och sväng vänster 

vid skylt Strömsberg. Tag sedan höger vid skylt Naturreservat.

PARKERING: Norr om Strömsbergs Gård samt söder om gården en bit upp i sluttningen 

(södra parkeringsplatsen).

BuSS: Buss till Råslätt, hållplats Ljungarums kyrka, gå genom trädallén mot Strömsbergs 

gård eller buss mot Norrahammar, hållplats Ljungarum. Gå Yttre Ljungarumsvägen till 

trädallén.

kulturlandskapet. En ekjätte som mä-
ter mer än 620 cm i omkrets beräknas 
vara bortåt 600 år gammal. I den ihå-
liga stammen häckar kattuggla.
 På vissa ställen i Strömsbergsskogen 
ligger omkullfallna träd med mult-
nande stammar. Flera föll i stormarna 
Gudrun och Per. 
 Det en gång i tiden öppna landska-
pet är på väg att bli en naturskog rik 
på allt från mossor och lavar till vedle-
vande insekter, skogens däggdjur och 
fåglar.

Vasaeken är en av Jönköpings största

Gulsippa

Strutbräken


