KOMMUNALT NATURRESERVAT
VÄLKOMMEN TILL RAMSLÖKEDALEN!
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Ramslöken blommar i början av juni

Ramslökedalens kommunala naturreservat bjuder
besökaren på fantastisk natur med mäktiga
bergsbranter, mindre alkärr och en blandskog
med varierande inslag av lövträd, tall och gran.
Reservatet börjar norr om akvedukten och
sträcker sig längs östsidan av Dalslands kanal
cirka 0,4 kilometer norrut. I reservatet finns två
utsiktsplatser med vacker utsikt över de branta
stupen och sjön Åklång. En grillplats finns på
en udde vid sjön. Den markerade strövstigen
fortsätter in i Buteruds naturreservat, vilket
sträcker sig ytterligare 5 kilometer norrut.
Intressant växt- och djurliv
I Ramslökedalens naturreservat växer ramslök i
stora mängder och det har i folkmun namngett
området. Ramslöken är sällsynt i Dalsland, men
den trivs här på den kalkrika marken. Du hamnar
rakt i den stora ”ramslöksmattan” om du följer
stigen ner mot grillplatsen. Ramslökens blad
doftar starkt av lök vid lätt beröring. Den övriga
växtligheten är också mycket rik med t.ex.
idegran, tandrot, spåtistel, sårläka, murruta samt
orkidéerna S:t Pers nycklar, purpurknipprot och
skogsknipprot. Det här är marker för bl.a. lodjur,
vitryggig hackspett, mindre hackspett och
hasselsnok.
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Vid den stora informationstavlan strax norr om
akvedukten, vid brofästet, finns en brevlåda med
informationsblad om naturreservatet. Kontakta
gärna oss som arbetar med reservatet, via
informationen på Dalsland Center i Håverud eller
Medborgarkontoret i Mellerud, tel 0530-18900.
Där kan du också få skriften ”Upplevelsenatur i
Melleruds kommun”.
§ Inom reservatet är det tillåtet att:

Purpurknipprot

Ramslökedalens naturreservat bildades
2007 genom statligt bidrag till den Lokala
Naturvårdssatsningen. Reservatet har en
yta på 8,7 hektar och ingår i EU:s
ekologiska nätverk av skyddade områden,
Natura 2000. Syftet med reservatet är att
bevara och sköta en kalkpåverkad,
botaniskt rik, skogbeklädd bergsbrant mot
sjön Åklång och skydda områdets
värdefulla djurliv. Syftet ska uppnås med
anpassad skötsel. Förhoppningen är att
fler ska upptäcka detta fina tätortsnära
naturområde med sina utsiktsplatser.
Fastighetsägare och förvaltare är
Melleruds kommun.

• Tälta en natt, men inte köra in med husbil eller andra fordon.
• Gå var du vill, men se upp för stupen. Har du hund ska den

vara kopplad.

• Studera djurlivet, men inte störa det.
• Plocka svamp, men inte göra åverkan på skog, blommor och

annan vegetation.

• Elda på iordningställd grillplats, där kommunen håller med

ved, men inte på andra ställen.
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