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Ramdala norra 

Id.nr.  KG0014 
Län  Blekinge 
Naturtyp  Ädellövskog 
Värdetraktsbeskrivning upprättad  2021-11-04 
Värdetraktsbeskrivning senast reviderad  Ingen revidering gjord 

ALLMÄN INFORMATION 
Värdetrakten Ramdala norra med en landyta på drygt 965 hektar omfattar skogarna norr och 
nordväst om Ramdala, med en utlöpare mot Lösensjön. Inom området finns Blekinges största 
koncentration av hassellundar, ofta i kombination med ett trädskikt av ek. Förutom hassellundar 
finns ett visst inslag av näringsrik bokskog och lövsumpskog. De skogliga värdekärnorna inom 
området har troligen sitt ursprung i gamla slåtterängar, eller hagmarker. 

Traktens skogsbygd präglas framförallt av ett stort graninslag, men även av ett relativt stort 
ädellövsinslag. I den västra delen finns särskilt mycket gran. I trakten bedrivs ett relativt intensivt 
skogsbruk, under tioårsperioden 2010–2019 föryngringsavverkades totalt drygt 41 hektar (4,2 
procent) av värdetraktens landyta (Skogsstyrelsen 2020).  

NATURVÄRDEN  
Trakten innehåller ett naturreservat (Björstorps hage), tre biotopskyddsområden och ett område 
med naturvårdsavtal. År 2020 innehöll värdetrakten drygt 50 hektar (5,2 procent av landytan) 
värdekärna för ädellöv, varav 16 procent värdekärna ligger inom formellt skyddad natur 
(naturreservat, natura 2000 eller biotopskydd). Därutöver fanns samma år även drygt 0,4 hektar 
värdekärna för tall inom trakten. 

Det mest framträdande är den för Blekinge stora förekomsten av hassel. Hasselundarna har en artrik 
lundflora med karaktärsarter som gulsippa, vätteros, Sankt Pers nycklar och mörk lungört. Bland 
rödlistade arter märks bland annat gammelekslav, liten sönderfallslav, ekticka och långbensgroda 
(alla fynd från 2000-talet). Övriga intressanta arter i området är gullpudra och hasselticka (uppgift 
från 1992). Samtliga uppgifter är hämtade från Artportalen. 

LANDSKAPSSAMMANHANG 
Ramdala norra överlappar inga andra typer av värdetrakt, däremot överlappar den limnisk 
värdekärna mellan Lösensjön och Gölsjön, Lyckebyån (se bilaga 1). Förutsättningarna är därmed goda 
för att bevara och stärka övergångsmiljöer mellan skog och limniska miljöer i de landskapsavsnitt där 
limniska värdekärnor genomskär värdetrakten. Inom värdetrakten som helhet så är konnektiviteten 
mellan ädellövsmiljöer minst utvecklad i de delar av trakten som det är glesare mellan värdekärnor, 
exempelvis i landskapsavsnittet Stubbetorp-Björstorp, Tornby-Lunnaholm (se bilaga 1). 

NUVARANDE MARKANVÄNDNING OCH SKÖTSEL 
Några av hassellundarna beteshävdas, medan andra utvecklas mer eller mindre utan skötsel. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Lövskogarna tillhandahåller en mängd olika ekosystemtjänster (där skapandet av livsmiljöer för stort 
antal arter är grundförutsättningen) bland annat: 

• livsmedel (ex. bär, svamp och vilt) 
• naturupplevelser  
• översvämningsskydd genom trädens vattenupptag och vattenmagasinering  
• klimatreglering, både lokalt genom temperaturutjämning och skydd mot vind, och globalt 

genom lagring av kol i träd och mark 
• skadedjursbekämpning (biologisk reglering).  
• pollinering för både skogens egna arter och för jordbruks- och trädgårdsgrödor 
• markstabilisering 

UTMANINGAR 
Ett pågående hot är förtätning av skogarna, vilket missgynnar ljus- och värmekrävande arter 
samtidigt som det försvårar föryngringen av vissa trädslag och därmed också riskerar att bryta 
kontinuiteten av gamla ädellövträd. 

Den pågående askskottsjukan utgör ett betydande hot mot förekomsten av gammal ask, och de 
naturvärden som är knutna till träden. Detsamma gäller almsjukan, som är ännu mer dödlig för de 
träd som angrips. 

HÄNSYNSTAGANDE VID PRÖVNING OCH PLANERING 
Det är fördelaktigt om hänsyn till värdetraktens kännetecken och karaktär gällande arter, miljöer och 
landskap iakttas vid markanvändning och rådgivning. Att områden med samma karaktär ligger 
tillräckligt nära varandra ger bättre förutsättningar för att de arter som hör till skogliga värdekärnor 
ska överleva. 

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
• Begränsad skötsel för att gynna föryngringen av främst ek. 

MARKÄGARSTRUKTUR 
Skogsmarken inom området är privatägd. 
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 BILAGA 1. KARTA ÖVER VÄRDETRAKTEN ”RAMDALA NORRA” 


