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RAMMSJÖHALL
Naturvärde: BZKL, Klass I.
Omfattning: Odlingslandskap vid Rammsjöhall.
Kommundel: 7 Gällinge.
Areal: 58 ha.
Beskrivning

Odlingslandskapet ligger i en sydostsluttning mot Store och Lille Rammsjö.
Sluttningen är en del av en långsträckt drumlin. Drumlinen är orienterad i
riktning nordost-sydväst, dvs densamma som huvudisrörelsen. Drumlinens
mäktighet har vid Bringshult uppmätts till 18 meter.
Objektet omfattar i stora drag den gamla inägomarken som hörde till Rammsjöhall och Timmerås. Stengärdesgårdar, odlingsrösen och en fägata bidrar
till att ge intryck av ett åderdomligt kulturlandskap. Byggnaderna i Timmerås
är obebodda och förfallna. Högt uppe i sluttningen finns ett bälte med odlad
mark. Både norr och söder om denna utbreder sig ca 25 ha naturbetesmark
av skiftande karaktär. Betesmarkerna är sen länge ogödslade, och efter att
en tid ha varit obetade har nu betesdriften återupptagits. I sluttningen finns
t ex ek- och björkhagar, betade alkärr, hassellund med grova ekar, hamlade askar och öppna hagmarker. Vegetationen är en mosaik av ängs- och
hedmark. Långvarig beteshävd har satt sin prägel på floran. Jungfru Marie
nycklar, grönvit nattviol och slåttergubbe växer i en ovanligt stor mängd
över nästan hela området. Dessutom förekommer bl a svinrot, ängsskallra,
ängsvädd, prästkrage, jungfrulin, gökärt, stagg och hirsstarr. Här och var
finns lundflora. På nordsidan finns bl a en hage med herrgårdsprägel bestående av glest utspridda, vidkroniga solitärer av ek och bok.
Odlingsmarken inramas av lövskog. Längs gränsen i norr finns en remsa
med ek och björk. Sydväst om Timmerås växer ekskog som bitvis är gammal, med inslag av bok och längst i väster av tall. Fältskiktet är magert
med mest blåbär och kruståtel. Ett resligt bokbestånd växer nordost om
gården. Markvegetationen är delvis av lågörttyp med t ex vitsippa, skogssallat, stinknäva, liljekonvalj. Söder om gården finns sumpskog av al och ask
samt frodig ädellövskog med bl a hässleklocka. Andra intressanta arter som
påträffats i området är skogslök, kärrfibbla, ormbär, stinksyska, korallrot,
spindelblomster, liten fetknopp, sjöranunkel och styvt braxengräs.
Till kulturlandskapet ansluter också Lille Rammsjö. Sjön är eutrof och starkt
igenvuxen med bladvass och sjösäv.
Öster om objektet ansluter de gamla utmarkerna till Rammsjöhall och Timmerås, idag bevuxna med naturbarrskog. Dessa beskrivs under objekt nr
80. Området är av riksintresse för naturvården, NN 30 Rammsjöhall, och
det ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.
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Skala 1:10000. Timmerås 1:2 m.fl.

Bedömning

Ett mångformigt kulturlandskap av stor skönhet bl a genom sitt läge i sluttningen
ovan sjöarna. Den stora arealen ogödslad naturbetesmark av hagmarkstyp är
unik för skogsbygden i norra Halland. Stora botaniska värden.
Fortsatt satsning på bete över all naturbetesmark. Åkermarken bör hållas
fortsatt öppen. Området bör inventeras främst botaniskt. Inventeringar får ge
vägledning för eventuell skötsel av lövskogen.
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