
Parkeringen vid Vite sand endast  tillgänglig under fiskesäsongen 1 maj till 30 okt. Vägen kan vara dålig liksom  vägen in 
till  parkeringen sydväst om Klevsjöloft! OBS att vägen in till Skäfthult är privat!  

 

Rammdalen 
är en djup, spännande dalgång med mäktiga stup och fina utsiktspunkter. Rövargrottan, den    
delvis underjordiska bäcken och gammelskogen förstärker den vildmarksartade, dramatiska       
landskapsbilden. Hög fuktighet, skugga och viss kalkpåverkan gör att bäckravinen hyser en     
särpräglad flora med bl.a. skirmossa, dunmossa, dvärghäxört, gullpudra och ormbär. I Lerkärr 
och i södra delen av Rammsjön finns rikligt med gotlandsag. En framtida önskan är att      
Rammdalen binds samman med Trehörningen och Kroksjön i väster till ett enda reservat.  
 
Sevärt: Utsikterna,  stupen,  Rövargrottan,  ”jättegrytan”  och  floran  Grottan 
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Rammdalen 1 
   Rammdalen,  Korpedalen,  Trolldalen,  Mörkedalen  – kärt  barn  har  många  namn.  Korpen  eller  ramnen  har  bott  
här  ”sedan  urminnes  tider”  och  bidragit  med  de  två  första  namnen.  Den  branta,  steniga  sluttningen  runt  grottan              
förklarar namnet Trolldalen. Även under soliga sommardagar råder halvskymning bland de resliga granarna i 
skuggan av den tvärbranta sluttningen. Mörkedalen har därmed fått sin förklaring. 
   Till  ”korparnas  dal”  tar  man  sig  lättast  genom  att  följa  Risvedenspåret,  en  vandringsled,  som  leder  genom  dalen  
i syd-nordlig riktning i västra kanten av det 26 ha stora området.  
   Striden  om  Rammdalens  fredande  pågick  länge  och  området  naggades  något  i  kanterna,  innan  reservatet  blev  
verklighet 1996, då den del av dalen, som låg inom Lerums kommun avsattes som naturreservat. En mindre del av 
norra delen av dalen har senare fått biotopskydd. 
   För  besökaren  erbjuder  området  rika  upplevelser,  tack  vare  den  trolska  stämningen  nere  i  dalen,  de  otillgängliga  
branterna och vyerna från utsiktspunkterna. Det är mödan värt att ta sig upp till dessa, men det kräver också ett 
stort mått av försiktighet, då stupen är höga och branta! Ett besök på den närbelägna utsikten på Göpås rekom-
menderas, om orken räcker! På vägen dit, bör man ta en titt på den lilla, men välformade jättegrytan!  
   Om  Rövargrottan  finns  flera  skrönor.  En  av  dem  handlar  om  småtjuven  Skädda,  som  en  gång  gömde  sig  här.  
Länsman, som hette  Gädda, hade emellertid kommit honom på spåret, varvid Skädda flydde upp i det ovanlig-
gande stupet, dit länsman inte kunde följa efter. För tillfället i säkerhet, lär Skädda ha ropat: ”Gädda  kan  inte  
fånga  Skädda,  men  Skädda  kan  lura  Gädda”.  Liknande historier förekommer på flera ställen i Risveden! 

Rammsjön 

Stupen kräver stor försiktighet 
Var det här som Skädda              
klättrade upp? 



Text och bild: Pelle Dalberg  Teckningar: HC Lindberg 

 

   Rammdalen  har  stor  betydelse  för  flera  skyddsvärda  fågelarter  och  i  den  delvis  
urskogsartade naturen trivs bl.a. berguv,  sparvuggla, korp, nötkråka, spillkråka och 
gröngöling. Den på senare tid invandrade gransångaren har häckat här sedan länge. 
   Sjöarna  Rammsjön  och  Lerkärr  är  klassiska  botaniska  lokaler  med  stora  bestånd  
av den i våra trakter ovanliga gotlandsagen. Det   fuktiga klimatet i den skuggiga 
dalen har skapat förutsättningar för en särplägad flora. Här finner man bl.a. den 
vackra dunmossan och den sällsynta skirmossan. Ormbunksfloran är artrik med 
bl.a. kambräken och kärrbräken. Bland blomväxterna kan  framhållas dvärghäxört, 
gullpudra och ormbär. I   moss-kanten  i norra delen  av reservatet växer rikligt  
med de små  skogsorkidéerna spindelblomster och korallrot. 

Vy från norra utsikten i Rammdalen 
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