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Beslut 
 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Melleruds 
kommun att förklara det område som avgränsats på bifogad beslutskarta, bilaga 1, som 
naturreservat. 
Reservatets gränser utmärks i fält. 
Reservatets namn ska vara Ramslökedalens naturreservat. 
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m, 
fastställer Melleruds kommun bifogad skötselplan, bilaga 3. Skötselplanens övergripande 
målsättningar och riktlinjer ska gälla utan begränsningar i tiden. 
 
Bilaga 1. Beslutskarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter om naturreservatet  
 
Namn: Ramslökedalens naturreservat 
Kommun: Mellerud 
Län: Västra Götaland 
Lägesbeskrivning: Direkt V intill väg 2221 vid akvedukten i Håverud ca 12 km N om 
Mellerud. 
Topografisk karta: 9CNV 
Ekonomisk karta: 9C5a 
Naturgeografisk region: 21 a Sydöstra Norges och sydvästra Sveriges kuperade barr- och 
lövskogslandskap; Östfold – Dalslandsområdet 
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Fastighet och ägare: Krökersrud 1:84, Melleruds kommun 
Nyttjanderätter: Det finns inga elledningar eller vägar idag. 
Areal: ca 8,7 ha 
Förvaltare: Melleruds kommun 
 
 
Syfte 
 
Syftet med reservatet är främst att: 

− Bevara och sköta en kalkpåverkad, botaniskt rik, bergsbrant mot sjön Åklång. 
Kantzonen mot sjön är relativt opåverkad av skogsbruk. 

− Bevara områdets värdefulla skogsmiljöer och flora, främst äldre ekar och tallar, 
sälg, vårtbjörk och klibbal. Övrig flora är mycket rik med t ex tandrot, klippoxel, 
spåtistel, ramslök, lövbinda, sårläka, murruta, skogsknipprot, skogsstarr, 
purpurknipprot, och igelkottsröksvamp, Två rariteter som var nya för Dalsland 
1996 är de två klotlavarna: Bacidia trachona, och Bacidia viridifarinosa. 

− Skydda områdets värdefulla miljö för faunan. Vitryggig hackspett, mindre 
hackspett och även hasselsnok har observerats i området. 

− Höja områdets status genom ett reservatsbeslut. Området ingår i EU:s nätverk av 
skyddsvärda områden i Natura 2000, där förekommande naturtyper och arter nu 
skyddas och bevaras enligt åtgärden i skötselplanen bilaga 2. Området har 
tidigare haft ett naturvårdsavtal med Skogsvårdsstyrelsen. 

− Bevara och sköta ett värdefullt område för friluftslivet och öka antalet besökare i 
området. 

 
Syftet ska tryggas genom att: 

− skogen skyddas mot avverkning och branterna mot sjön lämnas till fri utveckling, 
lite avverkning kan ske enligt skötselplan, bilaga 2, för att gynna viss flora i 
området.  

− skötselinsatser i form av gallring och röjning genomförs, främst av friska yngre 
barrträd för att gynna lövträd och den rika floran. 

− området ska ha självföryngring. 
− gamla träd lämnas som evighetsträd och frihuggande av lämpliga nya stora träd 

för att gynna bildandet av jätteträd. 
− vindfällor, torrakor och lågor lämnas men stigar kan röjas. 
− mer död ved skapas genom ringbarkning av björk främst de som tränger sälg, asp 

eller ek och även topphuggning till högstubbar. 
− markerade leder, en grillplats, en utsiktsplats och en informationstavla 

iordningställs. 
 
 
Skäl till beslut 
 
Dalformationen kännetecknas ofta av nordsydliga bergsryggar och dalgångar. På östra 
sidan av sjön Åklång byggs ryggarna upp av lerskiffer. Vid Håverud har Upperudsälven 
en gång i tiden brutit igenom bergsryggen som här består av lättvittrade och kalkrika 
bergarter som t ex lerskiffer som ingår i den s k Dalformationen. Där går idag Dalslands 
kanal med den berömda akvedukten. Håverud med akvedukten är ett mycket välbesökt 
turistmål som har blivit en symbol för Dalsland. Området runt kanalen och längs Åklångs 
östsida har mycket mer att erbjuda besökarna vilket idag kanske inte är tillräckligt 
uppmärksammat. Kommunens fastighet Krökersrud 1:84 ingår i ett område av 
riksintresse för vetenskaplig naturvård, kultur- och miljövård, och för det rörliga 
friluftslivet. Skyddsintresset avser bl a geologi, flora och fauna. Området ingår också i 
det så kallade DANO-området (sjösystemet Dalsland-Nordmarken sammanbundet genom 
Dalslands kanal).  
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I förslag till områdesplan ”Dalslands kanal med norra Vänerstranden” antagen av 
Kommunfullmäktige 1982-02-23 föreslås förordnande av naturreservat för ett område 
söder och norr om kanalområdet där Krökersrud 1:84 ingår.   
 
Floran i området är mycket rik med flera rariteter som t ex purpurknipprot, ramslök, 
murruta och vitoxel. Ett naturreservat som påvisar de höga naturvärdena och 
landskapets ovanligt instruktiva geologi höjer ytterligare områdets status och breddar 
besökarnas möjligheter till att även omfatta en rik naturupplevelse. Med ett reservat och 
tillhörande informationstavla når informationen om områdets höga vetenskapliga värden 
många fler. Önskemål om naturreservat längs kanalen och vidare norrut framlades redan 
för 30 år sedan i ”Natur i Älvsborgs län”. Området har med sitt läge ett högt 
naturpedagogiskt värde med få motsvarande områden i Dalsland. 
 
Miljömål 
Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå det av riksdagen antagna 
miljömålet Levande skogar med delmål 12.1, långsiktigt skydd av skogsmark. 
 
Hushållningsbestämmelser 
Reservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- och 
vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken (1998:808) och med den för området 
gällande översiktsplanen. 
 
 
Föreskrifter för naturreservatet 
 
För att uppnå syftet med naturreservatet beslutar Melleruds kommun med stöd av 7 kap 
5 §, 6 § och 30 § miljöbalken (1998:808) samt 3 § och 21 § Förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m m, att nedan angivna föreskrifter ska gälla. Vård och 
förvaltning ska bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan, bilaga 3. 
 
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- 
och vattenområden 
 
1 § Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att inom 

naturreservatet:  
A1 uppföra byggnad eller annan anläggning 
A2  uppföra mast, antenn, torn eller liknande 
A3  anlägga väg eller parkeringsplats 
A4 anlägga mark- eller luftledning, stängsel eller hägnad 
A5 anordna upplag eller bedriva täkt i någon form 
A6  spränga, borra, schakta, tippa, eller fylla ut med massor 
A7 dika, dämma, valla in, avleda vatten eller annan åtgärd som kan påverka 

områdets hydrologiska förhållande 
A8 avverka eller utföra annan skoglig åtgärd 
A9  skada eller ta bort dött träd eller vindfälle 
A10 använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalka eller gödsla 

mark eller vatten 
A11  framföra motordrivet fordon annat än i samband med fällt vilt med s.k. 

älgdragare eller motsvarande  
A12  plantera in för trakten främmande djur- eller växtart 
 
 
Förbuden A8 och A9 ska inte utgöra hinder för skoglig skötsel av området enligt fastställd 
skötselplan för naturreservatet. Reparation eller underhåll av befintliga byggnader, 
eventuella framtida elledning eller anläggningar får utföras utan hinder av föreskrifterna. 
Sedvanlig skötsel av intilliggande befintliga vägar är tillåtet. 
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Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång samt 3 § och 
21 § Förordningen (1998:1252) om områdesskydd gällande förvaltning av 
naturreservatet 
 
2 § Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktas att tåla att följande 
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet: 
 
B1 utmärkning av naturreservatet 
B2 uppsättande av informationstavla enligt fastställd skötselplan 
B3 utförande av skötselåtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom röjning av 

friska barrträd, frihuggande av blivande evighetsträd, ringbarkning av ett 
antal björkar, topphuggning 

B4 uppföljning av kvalitetsmål enligt fastställd skötselplan 
 
 
Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 
3§ Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att inom 

naturreservatet: 
 
C1 ställa upp husvagn/husbil 
C2 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och 

ikullfallna träd och buskar. 
C3  gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande 

svampar 
C4  störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära 

rovfågelbo, lya eller gryt 
C5  medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande 

hund och vid eftersök 
C6  framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintliga vägar 
C7 sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift 
C8  utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar 
C9 elda på annan plats än iordningställd grillplats  
 
I övrigt gäller allemansrätten. Vidare får eld göras upp på befintlig grillplats där 
kommunen håller med ved enligt C9.  
 
Föreskrifterna i 3 § träder i kraft den dag som framgår av kungörandet i länets 
författningssamling. 
 
4 § Föreskrifterna i 1 – 3 § § ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de 

åtgärder som erfordras för naturreservatets vård och skötsel. 
 
 
Förvaltare och förvaltningsuppgifter:  

− Förvaltare är Melleruds kommun.  
− Naturreservatet utmärks av förvaltaren enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
− Förvaltningen bedrivs enligt skötselplan som fastställs av Melleruds kommun efter 

samverkan med Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland, bilaga 2. Skötselplanen ska 
ligga till grund för naturreservatets skötsel och ska vid uppkommande behov 
revideras. 

− Allt virkessortiment inklusive grenar och toppar (s k GROT) som tas ut ur området 
med stöd av föreskrifterna och skötselplanen tillfaller förvaltaren. 
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Annan lagstiftning som bedöms vara av särskild betydelse för att syftet med 
naturreservatet ska uppnås. 
 
Verksamheter som kräver dispens eller tillstånd från någon av föreskrifterna i detta 
beslut förutsätter ofta prövning enligt andra lagrum i miljöbalken för att kunna utföras. 
Exempel på sådan prövning kan vara tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken för att vidta 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området, dispens 
från strandskyddsbestämmelser, tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet enligt 
9 kap miljöbalken eller tillstånd till markavvattning eller vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken. Även tillstånd enligt annan lagstiftning kan vara aktuell, t.ex. bygglov enligt 
plan- och bygglagen eller tillstånd enligt väglagen. Terrängkörningslagen innehåller vissa 
förbud mot körning i terräng. 
 
Beskrivning av reservatet 
 
Direkt väst intill väg 2221 i Håverud ca 12 km norr om Mellerud ligger Håveruds 
naturreservat intill Dalslands kanal och sjön Åklången. Området ligger strax nordost om 
den kända turistattraktionen Håverudsakvedukten. Naturreservatet ligger tätortsnära 
med strövstigar och uppbyggda trätrappor i området. 
 
Naturreservatet utgörs av kalkpåverkad örtrik skog med gamla lövträd och tallar. I 
området finns kraftiga bergsbranter mot sjön Åklången. Branterna mot sjön i södra delen 
av området är klassade som nyckelbiotop i nyckelbiotopinventeringen. Norra delen av 
området har klassningen höga naturvärden. I de starkt kalkpåverkade bergsbranterna 
växer främst gammeltall, en del vårtbjörk, gran och klibbal i mindre alkärr. Dessutom 
finns en del gammelek med mulm (ett slags brunt trämjöl och rester av de svampar som 
brutit ned träet). Naturreservatets biotop hyser en mycket fin flora med ett flertal 
rödlistade arter och signalarter. Som exempel kan nämnas tandrot, spåtistel, ramslök 
och två rariteter som var nya för Dalsland 1996, de två klotlavarna: Bacidia trachona, 
och Bacidia viridifarinosa. I området kan man även se skogsknipprot, skogsstarr och S:t 
Pers nycklar. Bergsbranterna med sina inslag av gamla lövträd gör att området även är 
intressant och viktigt för hackspettar.  
 
Kantzonen med branterna mot sjön är relativt opåverkat av skogsbruk. I övrigt är 
området ett röjt eller gallrat blandbestånd. Krökersrud 1:84 har ett naturvårdavtal 
upprättat mellan Skogsvårdsstyrelsen och Melleruds kommun sedan december 1997. 
Området utnyttjas för friluftsliv dels som strövområde av boende i närheten men också 
av besökare utifrån i samband med besök av akvedukten och Dalslands Center. Området 
och dess stränder har också betydelse för det rörliga friluftslivet som en del av Dalsland 
kanalsystem. 
 
 
Planeringsbakgrund   
 
Riksintressen m m 
Reservatet berörs av område av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken, NRO 14029 ”Dalformationens landskap” respektive FP1 ”Dalslands sjö- och 
kanalsystem”. Reservatet ligger även inom område av riksintresse för kulturmiljö, KP9 
Dalslands kanal. Området omfattas av geografiska bestämmelser enligt 4 kap 
miljöbalken. Området ingår i Länsstyrelsens inventering av lövskogar, klass 3 högt 
bevarandevärde. Området ingår också i Natura 2000 i Västra Götalands län, SE 053129 
Råvarpen. 
 
Kommunal översiktsplan 
Området berörs av FÖP 1990-12-11 för Dalslands kanal och anges som naturområde av 
stort värde för rekreation och rörligt friluftsliv.  
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Befintligt områdesskydd 
Området omfattas av Naturvårdsavtal Krökersrud 1:84 mellan Staten genom 
Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland och Melleruds kommun ägare till fastigheten 
Krökersrud 1:84. 
Stränderna kring Åklång omfattas av strandskydd 200 m enligt 7 kap 13 § miljöbalken.  
Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- och 
vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken och med gällande översiktsplan. 
 
 
 
Ärendets handläggning 
 
Området är sedan lång tid tillbaka känt för sin fina flora och kallas allmänt för 
”Ramslökedalen”. 1982 föreslogs ett förordnande av området till naturreservat i Förslag 
till områdesplan för Dalslands Kanal med norra Vänerstranden. I detaljplan Krökersrud 
1:176 m.fl. 1988-02-29 föreslås ändring av föreslaget naturreservat norr och söder om 
kanalområdet istället till park eller naturmark. 1997 ingicks naturvårdsavtal med 
Skogsvårdsstyrelsen för området. Detta naturvårdsavtal kommer att upphöra i samband 
med reservatsbildningen. Med bakgrund av tidigare intentioner och inventeringar bedöms 
det fortfarande vara angeläget att bevara områdets höga naturkvaliteter. Området ligger 
tätortsnära och är synnerligen intressant för både närboende och mer långväga 
besökare. 2004 gavs möjlighet till statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt genom 
Naturvårdsverkets satsning på lokal naturvård. Länsstyrelsen beviljade genom beslut 
2004-12-16 bidrag till tre kommunala naturreservat i Melleruds kommun. Melleruds 
kommun har haft samråd angående reservatsbildningen med Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen samt gjort en fullständig sakägarutredning. Förslaget till kommunalt 
naturreservat har remitterats till Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Sveriges Geologiska 
Undersökningar, intresseorganisationer och berörda sakägare. 
 
Reservatet gränsar i norr till ett område där Länsstyrelsen förbereder bildandet av ett 
statligt naturreservat. Reservatsbildningen skulle möjliggöra att en led anläggs längs 
kanalen som på sikt sammanbinder Håverud med Högsbyn i Tisselskog. 
 
På Melleruds kommuns uppdrag ska: 

− Inmätning av området utföras under 2007.  
− Konsult under 2007 handlägga ärendet om marknadsvärdesminskning gentemot 

Naturvårdsverket. 
 
 
Upplysningar   
 
Om det finns särskilda skäl får Kommun en med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge 
undantag från meddelade föreskrifter. Om det finns synnerliga skäl får 
Kommunfullmäktige helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat (7 kap 7 § 
miljöbalken). 
 
 
Kungörelse 
 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i ortstidningarna TT/ELA och 
Melleruds Nyheter. 
 
 
Hur man överklagar 
 
Detta beslut får överklagas hos Länsstyrelsen enligt 19 kap 1 § miljöbalken. 


