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Angående planerad avverkning i anslutning till Rammdalsreservatet

Naturskyddsföreningen i Alingsås genomförde i slutet av oktober en längre skogsexkursion i 
anslutning till naturreservaten i Risveden. I samband med detta upptäcktes att en avverkning 
planerats ske i anslutning till reservatet som omfattar Rammdalen samt Rammsjön. Att döma 
av markeringarna skulle avverkningen ske helt fram till reservatsgränsen över en avsevärd 
yta.

Genomförs en sådan avverkning riskerar reservatet inom angränsande delar att skadas. Om 
den planerade avverkningen sker och inte mycket stor försiktighet iakttages kan träd falla in i 
området med påföljd att GROT kan bli liggande i reservatet. Kvarstående kantzon (i 
reservatet) riskerar att blåsa ned med ytterligare skador som följd. Dessutom kommer med 
största sannolikhet den mycket speciella och fuktiga miljön i dalen och bergsbranten att 
påverkas vilket kan resultera i att flora och fauna påverkas negativt.

Föreningen uppmanar berörda myndigheter att agera kraftfullt och vidta erforderliga åtgärder 
för att förhindra att avverkningen kommer till stånd på det sätt den planerats. Om det 
överhuvudtaget ska avverkas i anslutning till reservatet måste åtminstone en tillräckligt 
omfattande skyddszon behållas, och framförallt måste tillses att inte markskador från tunga 
skogsmaskiner påverkar dalens hydrologi.

Det är ju av synnerlig vikt att värdefulla naturmiljöer som skyddas i reservatsbildning inte 
påverkas negativt av det reguljära skogsbruket i kringliggande skogar. För att undvika sådana 
problem bör någon form av buffertzon finnas. Kanske är det rentav så att gränsdragningen för 
reservatet fått en olycklig utformning och lämpligen justeras i samband med denna händelse? 
Arbetsgruppen ”Levande Risveden” föreslog 2003 att området mellan Rammdalsreservatet 
och Risvedenreservatet skulle skyddas för att på så sätt knyta ihop de båda reservaten till en 
större och bättre skyddad enhet.

Med förhoppning om ett snabbt agerande för reservatets bästa.
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