
 

Råmebo Naturreservat 
 

 

Råmebo en av Naturskyddsföreningens fastigheter. 
 De fastigheter som Hallands naturskyddsförening äger ger en bra bild av den halländska 

naturen. Steninge och Stensjöstrand visar den nordhalländska klippkusten. Gullbranna  

ger en bra bild av den sydhalländska sand- och dynkusten. Bölinge-Björsåkra visar hur den 

halländska ljungheden såg ut under tidigare sekler. Björkelund ger oss en bild av den vackra 

naturen i mellanbygden och närheten till de halländska åarna. Råmebo, som årets Hallands 

Natur beskriver utgörs av äldre bokskog. 

 

Detta var en naturtyp som var vanlig i Halland under mycket lång tid men som har  

minskade kraftigt under nittonhundratalet. För att skydda de kvarvarande bokskogarna 

stiftades en bokskogslag 1974. Denna utvidgades 1984 till en ädellövslag vilken ger  

skydd åt ädellövskogarna i landet. Till ädellövskogar räknas ek, bok, ask, lind, lönn, alm, 

fågelbär (körsbär) och avenbok. Avsikten med lagen är att arealen ädellövskogar 

i landet inte skall minska.  

 

Naturskyddsföreningen blir ägare till Råmebo.  
Råmebo donerades 1953 av Justina Bengtsson i enlighet med hennes avlidne broder 

nämndemannen Johan Bengtssons tidigare uttalade avsikt. Naturreservatet bildades 1966 efter 

en hemställan från naturskyddsföreningen. Avsikten med donationen är att området skall 

bevaras som bokskog, vilket innebär att de äldre delarna av bokskogen bör föryngras 

kontinuerligt. Dessutom skall självföryngrad gran röjas bort. Bokskogen har gallrats 

två gånger, 1956 och 1962. Två mindre områden med planterad gran har också avverkats. På 

dessa områden får spontan självföryngring bilda ny bokskog. År 1974 var ett ovanligt rikt 

ollonår i bokskogarna och spontan föryngring startade i den äldre delen av bokskogen. Denna 

föryngring hjälptes genom att en del äldre bokar avverkades. En åtgärd som då ansågs rätt 

eftersom boken skulle bevaras. Denna föryngring har skogligt sett blivit mycket lyckad med 

en välsluten återväxt i fem meters höjd. Genom reservatet går den gamla körvägen till byn 

Tavla. Vägen är avsatt som en allmänning. I nuvarande skick får den betraktas som en 

gångstig. Som ett kulturminne kan nämnas en minnessten som finns i reservatets 

sydöstra del utmed landsvägen. Stenen restes i samband med vägbygget Simlångsdalen- 

Oskarström.  

 

Nya tankar om bokskogsskötsel. 
Ny kunskap om mångfalden i äldre skogar har visat en ofta rik förekomst av ovanliga 

(rödlistade) lavar och mossor. Undersökning av SLU i Alnarp år 2000 har visat att 

den äldsta boken i Råmebo är från 1713 alltså 300 år gammal. Från en inventering som 

gjordes av Örjan Fritz 1999 citeras: ”Totalt 32 arter antecknades under inventeringen. 

Av dessa var hela 17 rödlistade. De mest exceptionella fynden under 1999 var bokporlav 

Pertusaria velata och pepparporella Porella arboris-vitae, vilka förekommer i Sverige bara på 

ett fåtal lokaler. Dessutom noterades rödlistade arter som liten ädellav Catinaria laureri, hållav 

Menegazzia terebrata, ädelkronlav Pachyphiale carneola, violettgrå porlav Pertusaria  

multipuncta och röd pysslinglav Thelopsis rubella. - En sådan artlista ger vid handen att 

Råmebo har extremt höga naturvärden.”   

 

 

 

 



 

Så här arbetar vi nu. 
Med tanke på de höga naturvärdena på de äldre bokarna i Råmebo är det viktigt att dessa får 

vara kvar så länge som möjligt. För att klara detta har bokföryngringen runt gammelbokarna 

röjts bort så att de får utvecklas fritt. Det finns ändå tillräckligt med föryngring kvar för att 

garantera bokbeståndets framtid. Den del av beståndet där föryngring ännu inte påbörjats 

kommer att lämnas orörd. Även i fortsättningen kommer självsådda granplantor att röjas bort. 

Längre fram får man ta ställning till hur bokföryngringen skall skötas.  

 

Hur hittar man hit? 

Reservatet är lättillgängligt då det ligger i direkt anslutning till allmänna vägen 

Simlångsdalen-Oskarström.  

Parkering och informationstavlor finns vid reservatet. 
 

Text: Åke Andersson 

 


