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I anslutning till Rävlandaskolan flera fina naturområden med olika typer av natur. Här finns tallskog, 

lövskog, betesmarker, bäckravin, små vattensamlingar och Storån. Detta ger förutsättningar för en 

spännande mångfald av fåglar, fladdermöss, grodor, salamandrar, trollsländor och många andra 

insekter och vattenlevande småkryp.  

Rammsjöbäcken rinner genom området från Rammsjön och mynnar slutligen i Storån. Ungefär 600 

meter öster om skolan finns en lämplig plats i Rammsjöbäcken där man kan håva småkryp och fiskar i 

vattnet. Genom området kring Storån finns anlagda promenadvägar som gör att man lätt kan gå runt 

och titta på området. Dalgången är här mycket vacker. Vår och höst kan man se sträckande fåglar 

som svanar, gäss, rovfåglar, lärkor och många andra som följer dalgången. 

De sandiga isälvsavlagringarna i Storåns dalgång gör att det rör sig stora mängder rent grundvatten 

ner mot Storån där det strömmar ut. I dalgången strax norr om Rammsjöbäcken ligger ett vattenverk 

som producerar dricksvatten åt Rävlanda. Strax söder om kartan i Figur 1 ligger reningsverket som 

renar avloppsvattnet från Rävlanda innan det släpps ut i ån. 

Nedan följer en kort presentation av vattenmiljöer kring Rävlandaskolan som kan vara lämpliga att ta 

ut klasser i för att upptäcka och undersöka. Det kan säkert finnas fler platser som upptäcks efter 

hand och som kan läggas till i kartan.  

Vid vattendrag är det alltid viktigt att i förhand kontrollera så att vattenflödena inte är för höga utan 

att besöket på platsen blir tryggt. Särskilt låga flöden är det oftast i augusti till september. De 

markerade områdena (Särskilt bra platser för håvning) har grunda sträckor och långgrunda stränder 

vilket gör att sträckorna är trygga vid låga flöden och att man kan vada ut med stövlar eller barfota 

med plasttofflor för att skydda fötterna. 

 
Figur 1. En anlagd promenadväg leder genom det vackra landskapet i Storåns dalgång och till en bra 

håvplats i Rammsjöbäcken vid lokal 1. 
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Figur 2. Förslag till lämpliga miljöer för håvning och andra studier av vattenmiljöer. Platser med 

siffror finns beskrivna med bilder och kort text nedan. 
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Figur 3. Inägorna till Östra Börjesgården 1706. Rävlandaskolans nuvarande läge är markerat med pil. 

Inägan (allt som är färglagt) var omgärdad av stängel för att hålla ute kreaturen från åkrar och 

ängar. Djuren gick under sommaren fritt på utmarken och betade. Morgon och kväll leddes djuren 

mellan utmarken och ladugården. Efter slåtter och skörd lät man istället djuren gå på inägan för att 

beta. Alla gröna ytor är slåtterängar för insamling av hö. De grå ytorna är åkrar. Slåtterängarna var 

blomrika men magra och gav inte så mycket hö. Mest hö fick man på fuktiga översvämningsmarker 

längs vattendragen. Den stora ytan av slåtterängar behövdes för att föda de vinterstallade djuren. 

Gödseln från stallet behövdes sedan för att gödsla åkrarna. Därav den stora andelen slåtterängar 

jämfört med åkerarealen. Även träden har ritats. Detta var lövträd som lind, ask som alm som med 

några års mellanrum hamlades. Man skar av grenarna med löv runt augusti och gjorde kärvar som 

sparades som vinterfoder åt djuren. 
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Figur 4. Häradsekonomisk karta från 1890-97. Jordbruksrevolutionen har satt igång och 

markanvändningen har ändrats dramatiskt jämfört med 1700-talet och början av 1800-talet. Efter 

skiftesreformerna har gårdarna som låg i byar i Figur 3 flyttats så att varje gård fick sina skiftade 

ägor samlade kring sig. Nya jordbrukstekniker gjorde att ängsmarkernas betydelse minskade vilka 

istället odlades upp till åkrar eller övergick till att bli betesmarker. Även tyngre och fuktigare jordar 

längs vattendragen odlades upp med hjälp av nya bättre plogar och genom att effektivare dikning. 

Norr om järnvägen har bäcken grävts och rätats för att åkrarna skulle avvattnas bättre och snabbare. 

Efter 1897 har dammen anlagts och även sträckan nedströms dammen grävts och rätats (Fig. 2). Den 

allra nedersta delen är däremot opåverkad och har runnit i sitt naturliga lopp ända fram till idag. 
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Lokal 1. Rammsjöbäcken 

Nedströms vägtrumman där gångvägen passerar Rammsjöbäcken finns en grund och grusig cirka fem 

meter lång sträcka som är lämplig att fånga småkryp i. Vid låga flöden är sträckan trygg, särskilt med 

tanke på de långgrunda stränderna. Bottnen består mest av sten och grus. Ofta är dock kanterna 

leriga vilket gör det lämpligt att ha stövlar. 

Här fångas bottenlevande småkryp genom att sätta en fyrkantig håv mot motten och försiktigt sparka 

med foten framför håven så att djuren som virvlar upp förs med strömmen in i håven. Djur som finns 

här är främst larver av olika arter av dagsländor (släktena Baetis och Ephemera), bäcksländor (släktet 

Leuctra), husbyggande nattsländor, frilevande nattsländor (släktet Hydropsyche, Ryacophila m fl), 

och knott. Längs sträckan kan det möjligen leka öring.  

Cirka 10 meter nedströms blir bäcken smalare och djupare. Här kan man håva bland de vattenväxter 

som finns och i kanterna och hitta andra djur än i den grunda grusiga sträckan. Man kan hitta 

spännande djur som gulbrämad dykare, andra mindre arter av dykare, klodyvlar, virvelbaggar, 

skräddare, bäcklöpare, vattengråsugga, hundigel, hästigel, daggmask och larver av jungfrusländor, 

husbyggande nattsländor och harkrank. 

Bland de fiskar som fångats finns elritsa och bäcknejonöga. Både vanlig padda och vanlig groda finns 

vid bäcken. Kanske leker de i den grunda vattensamlingen på andra sidan vägen (Fig. 8). 

Längs stränderna växer klibbal. Bland vattenväxterna i ån lånke och mannagräs. I strandkanten och 

längs stränderna på fuktig mark växer många andra våtmarksväxter som kabbleka, svärdslilja, 

videört, skogssäv, flädervänderot, ältranunkel och älggräs. 

  
Figur 6 och 7. Både elritsa och bäcknejonöga kan fångas med håv i bäcken. 
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Figur 5. Nedströms vägtrumman där gångvägen passerar Rammsjöbäcken finns en grund och grusig 

sträcka som är lämplig att fånga småkryp i. 

 
Figur 8. Strax väster om gångvägen nära Rammsjöbäcken finns grunda vattensamlingar. Här finns 

andra typer av djur och kanske leker grodorna här i april. 
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Lokal 2. Rammsjöbäckens utlopp i Storån 

När Rammsjöbäcken närmar sig Storån rinner den i ett flackare område. Här svänger (meandrar) 

bäcken kraftigt i stora bågar. Eftersom bäcken eroderar i ytterkurvorna flyttar sig dessa med tiden. 

Till slut snörs bågarna av och små korvsjöar bildas. De fuktiga gräsbevuxna ytorna runt bäcken 

användes på 1800-talet som slåtterängar. Vid utloppet i Storån finns större sandbankar som uppstått 

genom att materialet transporterats med vattendragen och avsatts på stränderna. Vid Storån 

behöver man vara försiktig eftersom ån är djup och stränderna brantare. 

 
Figur 9. Rammsjöbäcken meandrar kraftigt nära utloppet i Storån. 

 
Figur 10. Vid utloppet i Storån finns det större sandbankar.  
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Lokal 3. Rammsjöbäcken 

Där gångvägen passerar med en träbro över bäcken växer en lummig och spännande skog med 

främst klibbal. Här kan man se hur vattnet eroderar i kanterna och hur alarnas rötter stabiliserar 

kanterna. Man kan se uttorkade åslingor vid sidan om bäckfåran som är rester av den gamla fåran 

som blivit kvar efter att man rätat bäcken på 1800-talet..  

 
Figur 11. Rammsjöbäcken vid träbron. 
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Lokal 4. Dammen 

Väster om Boråsvägen ligger en uppdämd större damm i Rammsjöbäcken. På kartan från 1890 finns 

dammen inte med och den är därför troligen gjord någon gång under 1900-talet. I dammen växer 

mycket vattenväxter som näckrosor, gäddnate, vass, sjöfräken och kaveldun. Här finns lite andra 

sorter av vattenlevande småkryp än de som finns i själva bäcken. Djur man kan hitta är olika arter av 

trollsländor, flicksländor, dagsländor, nattsländor, snäckor mm. 

 
Figur 12. Dammen. 

 

  



Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 11(11) 

Lokal 5, 6 och 7. Rammsjöbäcken 

Rammsjöbäcken rinner längs Ekedalsvägen (5a och 5b) och här kan man på flera ställen, längs en 

sträcka på 150 meter, komma nära bäcken. Vid låga flöden är det säkert även möjligt att håva djur 

från bäckens botten. En stig och bro leder också över bäcken. Bäcken rinner genom ett vackert 

lövträdsbevuxet område där man kan titta på växter, insekter, fåglar och annat. 

Vi punkt 6 och 7 passerar Bråtaredsvägen respektive Källängsvägen över bäcken, där man också lätt 

kan se hur bäcken ser ut. 

 
Figur 13. Rammbäcken vid punkt 5b. 

Lokal 8. Utloppet från Rammsjön 

Vid vägen intill Rammsjön kan man se utloppet från sjön och början på Rammsjöbäcken. 

 
Figur 13. Rammsjöbäckens början från Rammsjön vid punkt 5b. 


