
Gul snyltekjuke
(Antrodiella citrinella)

Ramsåsen som tuRomRåde
Ramsåsen naturreservat er ut fra topografiske forhold et 
vanskelig tilgjengelig verneområde. De mest brukte stiene i 
området går rett i utkant av reservatet, men de gir flere steder 
et godt overblikk over Ramsåsen. Fra Jordbru til Risfjellkastet 
går det en godt opparbeidet sti i nedkant av rasmarkene, og 
fra Kattås går det vei og skiløype mot Ringikastet og videre 
derfra mot Jordbru. Fra denne veien og opp til Ramsåsdalen 
og videre til toppen av Ramsåsen strekker det seg en mindre 
sti som noen steder er vanskelig å finne, men den tar deg  
gjennom et meget opplevelsesrikt område.

NATURRESERVAT
Sanking av sopp og bær er lovlig i reservatet.Død ved av mange ulike treslag er viktig for mangfoldet. Bøksangeren trives i edelløvskogen. Ramsåsen innrammes av mange ulike naturtyper.
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RAMSÅSEN NATURRESERVAT    

           VeRneBestemmeLseR

Naturmangfoldloven skal sikre en langsiktig forvaltning 
av norsk natur. Loven åpner for vern av spesielt verdifulle 
naturområder. Naturreservater er vår strengeste form for vern 
og vernebestemmelsene er strenge, men de er ikke til hinder for 
hensynsfull ferdsel:

• alle inngrep som endrer, eller innvirker på de naturlige 
miljøforhold er forbudt.

• Vegetasjonen, herunder døde busker og trær er fredet mot skade 
og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler 
fra reservatet.

• dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet 
mot skade og ødeleggelse.

• Bruk av sykkel, hest og motoriserte kjøretøy er forbudt.
• teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 

arrangementer er forbudt.
• sanking av bær og matsopp er tillatt, samt jakt.

          GeneReLt
Ramsåsen ligger sørvest i Bærum og øst i Bærumsmarka. Ramsåsen 
naturreservat utgjør Ramsåsens 2,5 km lange østhelling ned mot 
Jordbrudalen og består av høye stup, skogkledde og nakne rasmarker, 
bergvegger og en dypt innskåret dal, Ramsåsdalen. I reservatet er terrenget 
mange steder vanskelig tilgjengelig og skogen er dermed lite påvirket av 
det moderne skogbruket. Vindfellinger og naturlig avgang har resultert i 
mye død ved, og på den døde veden er det et yrende liv, både av insekter, 
lav, mose og sopp. I skoger som drives etter vanlige skogbruksprinsipper 
hentes trærne ut før de blir gamle og dør. Da fjernes også næringsgrunnlaget for mange av disse artene. I 
naturreservater får døde trær ligge uforstyrret og reservatene har her en viktig funksjon ved å gi gode levekår 
for arter som er avhengig av død ved. 

Områdene nord for Ramsåsdalen utgjør for Indre Oslofjord en klassisk alm-lindeskog som ligger som en tynn 
stripe mellom høye berg i overkant og åpen rasmark i nedkant. Løvskogen med alm, lind og hassel dominerer 
og skogen er forholdsvis gammel og med grove trær. Ramsåsdalen domineres av gammel, grov og storvokst 
barskog med et urørt preg, men nedre del av dalen er imidlertid dominert av en storvokst or-askeskog som står 
på fuktige, tykke og rike løsmasser. Sør for Ramsåsdalen vokser skog med stor treslagsvariasjon hvor alm og 
lønn dominerer, men her finnes også osp, bjørk, selje, rogn, lind, hegg og gran. Skogen er brutt opp av større 
og mindre urer, smådaler, koller og bergvegger med grovvokste og gamle trær. Det finnes mye liggende og 
stående død ved av mange ulike treslag i dette området. I midtre og nedre deler er det kulturspor etter gammel 
hagemark med flere store styvede almetrær som er drept av almesyken. Vegetasjonen er dominert av tørre og 
rike vegetasjonssamfunn med alm-lindeskog som dominerende type. Ramsåsdalen og små forsenkninger og 
områder med noe tykkere løsmasser gir opphav til en del variasjon i vegetasjonen, med innslag av blåbærskog, 
lågurtskog, høgstaudeskog og or-askeskog.

Verneområdets mangfold av vegetasjonstyper, topografisk variasjon, forekomsten av gammel skog, rike 
vekstforhold gir grunnlag for et rikt og variert artsmangfold. Området har en rik karplanteflora med mange 
varme- og næringskrevende sørlige og sørøstlige arter. Det er gjort flere funn av en rekke rødlistede lav, moser 
og sopp. Noen av dem kan du se bilder av under denne teksten.

   FoRmåL
Ramsåsen naturreservat ble først fredet i 1982 og senere utvidet i 2002 
og 2005. Formålet med fredningen er å bevare en klassisk utforming 
av skogtypen alm-lindeskog med innslag av hegg og tilhørende 
markvegetasjon. Formålet er videre å bevare en frodig og velutviklet 
gråor-askeskog med høye gamle trær, og å bevare en mosaikk av 
andre rike vegetasjonstyper med sjeldne og plantegeografisk 
interessante arter. området utgjør i dag ca 435 dekar.

            andRe BestemmeLseR

Båndtvang gjelder fra 1.april til 20.august (hvis ikke ekstraordinær 
båndtvang er innført av kommunen).

Almelav
(Gyalecta ulmi)

Almekullsopp
(Hypoxylon vogesiacum)

   

           FoRVaLtnInG oG oPPsYn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvaret for forvaltningen 
av verneområdene i Asker kommune. Statens naturoppsyn har 
ansvaret for å føre kontroll med at verneforskriftene overholdes, og 
med informasjonstiltak knyttet til bl.a. naturvernområder.

Henvendelser rettes til:

Statens naturoppsyn Oslo
www.naturoppsyn.no
Tlf: 67 12 13 10

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
Postboks 8111, Dep.
0032 Oslo
Tlf: 22 00 36 56


