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Förord
I år är det 300 år sedan Sveriges egen store vetenskapsman
Carl von Linné föddes. Han var banbrytande på flera områden, främst inom flora och fauna. Hans stora arv till mänskligheten var ett system där han gav alla arter två namn på
latin, ett släktnamn och ett artnamn. På så vis klassificerade
han alla kända växter och djur i en hierarki med olika nivåer.
Därför är det särskilt roligt att just i år, jubileumsåret, få
presentera ett naturvårdsprogram. Vi har i Kils kommun ett
flertal värdefulla naturområden, som uppmärksammats av
tidigare generationer och som medför ett stort ansvar. Naturkvaliteterna måste bevaras och skötas, för att även kommande generationer skall få uppleva samma naturvärden
som vi.
Naturen har inte bara ett egenvärde. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för människans fortsatta existens
på jorden. Naturen är även en del av människans livsmiljö
och naturresurserna är nödvändiga för människans livsuppehälle och försörjning. I arbetet för en hållbar utveckling, där
miljön skyddas och naturresurserna nyttjas uthålligt, är ökad
insikt i naturvårdsfrågorna en förutsättning för att lyckas.
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Projektledare

Nu tar vi genom föreliggande naturvårdsprogram ett helhetsgrepp på naturvården i Kils kommun. Naturvårdsamordnare
Karolina Pettersson har under 2006 har inventerat naturvärdena i Kils kommun och redovisat dessa i en kunskapsspäckad faktadel, samt sammanställt ett åtgärdsprogram. De
mål som kommunen där har ställt upp, kan det ta olika lång
tid att uppnå, men huvudsaken är att arbetet har startat.

Karolina Pettersson
Kartor

Kils kommun, Lantmäteriet och Karolina Pettersson
Layout
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Information om naturvårdsprogrammet lämnas av

Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbn@kil.se
tel 0554-191 00

Min förhoppning är att detta dokument förmedlar kunskap
om de naturvärden som finns i kommunen, skapar förståelse
för förebyggande skyddsarbete samt lägger grunden till ett
långsiktigt naturvårdsarbete.
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Inledning
Naturvård är ett arbete som förändras i takt med omvärlden - kunskap, statistik och bedömningar ändras ständigt.
Kils kommun vill öka kunskapen om naturvård och naturen;
genom naturvårdsprogrammet har ett första steg tagits. Naturvårdsprogrammet är skrivet med den kunskap vi besitter
idag men kommer med tiden att utvecklas och uppdateras.
De klimatförändringar vi nu ser och som kommer att ske i
framtiden kommer med största sannolikhet att påverka naturvårdsarbetet inom en snar framtid.
Dagens naturvård omfattar så mycket mer än ”traditionell”
naturvård. I den betydelsefulla traditionella naturvården vårdas och bevaras naturen för dess flora, fauna och för dess
skönhet. Idag har naturvården även betydelse för människors hälsa, friluftsliv och för olika typer av marknadsföring
av kommunen.
Stress och fetma börjar bli utbredda hälsoproblem relaterade till vårt välfärdssamhälle. Flera vetenskapliga studier
visar vilken nyttoeffekt naturen har. Genom att vistas i naturen sänks blodtrycket, andningen blir lugnare och kroppen slappnar av. Naturen ger dessutom mental avkoppling,
kraftpåfyllning och återhämtning. I dagens samhälle sitter vi
i högre grad still på våra arbetsplatser och mer fritidsaktiviteter sker även de stillasittande inomhus. Som ett resultat av
detta blir människan idag allt fetare. Följdsjukdomar, såsom
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes m m, som uppkommer
i fetmans fotspår ökar. Genom att nyttja naturen till att förebygga dessa sjukdomar kan stora vinster göras, i pengar
men framförallt i ett lägre ohälsotal med friskare människor
som följd. En långsiktig investering i skötsel och skydd av
naturen kan bidra till att stora summor pengar sparas på annat håll.
I flera undersökningar har det sökts svar på vad människor
värdesätter då de söker ny bostad. Närhet och tillgång till
naturen värderas mycket högt av de flesta. Många turister
kommer till Värmland och Kil för att uppleva den rena och
orörda naturen då detta ofta saknas i deras hemländer. Naturen är alltså viktig i marknadsföringen för att locka nya
kommuninvånare men även för att locka hit turister som genererar pengar och arbetstillfällen i kommunen.
I samklang med visionen ”Kil på rätt spår” vill kommunen
genom naturvårdsprogrammet arbeta för att naturen långsiktigt ska kunna nyttjas till allas glädje.
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met har utgått från de 16 svenska miljömålen men ytterligare ett mål har lagts till
med koppling till hälsa och friluftsliv.

kar helheten. Kommunen har en viktig
roll att spela i den stora utmaning det är att
få till ett hållbart samhälle där kretsloppen
sluts. I detta program fokuseras det direkt
på de frågor som knyter an till naturvård
men kommunen är väl medveten om andra miljöproblem som finns och kommer
framåt i tiden att arbeta även med dessa t
ex genom utarbetning av klimatplan.

Programmet består av två delar, en programdel och en objektsdel. Programdelen
innehåller beskrivning av naturen i Kils
kommun samt aktuell lagstiftning. Objektsdelen innehåller beskrivningar över
objekt i kommunen med naturvärden.
Objektsdelen grundar sig framförallt på
Länsstyrelsens naturinventering men har
även kompletterats av ängs- och betesinventeringen, nyckelbiotopsinventeringen,
sumpskogsinventeringen, våtmarksinventeringen med flera. Alla objekt som finns
beskrivna besöktes i fält sommaren 2006.
Kommunens långsiktiga mål utformades
av en grupp, med representanter från alla
politiska partier i kommunen.

Kommunens skyldigheter
Kommunens miljöarbete
under miljö- och byggnadsförvaltningens
omsorg 1998. Från 1998 till år 2000 arbetades det med delprojekt såsom reservatsbildning i Norra Hyn, Kilsravinerna
och Dikartorpsravinen av de tjänstemän
på förvaltningen som kände sig manade
att ta sig an naturvårdsuppgifter. Tekniska
förvaltningen, som förvaltar kommunens
skog, satte på rekommendation av Skogsstyrelsen frivilligt av en del betydelsefulla
områden t ex i Kilsravinerna.

År 2006 antog kommunfullmäktige i Kils
kommun en miljö- och energipolicy. Tanken är att miljöpolicyn ska genomsyra såväl det dagliga arbetet inom kommunens
olika förvaltningar som det långsiktiga
planeringsarbetet. Målet för Kil är att bli
ett långsiktigt hållbart samhälle som står i
samklang med naturens bärkraft. Policyn
tar upp elva viktiga punkter för hur Kil ska
arbeta för att uppnå detta mål. Punkt fyra
tar upp vikten av att främja och värna om
värdefulla natur- och kulturmiljöer, djuroch växtarter samt den biologiska mångfalden. Där står angivet att redan identifierade
natur- och kulturvärden ska garanteras ett
sådant skydd att deras unika värden bevaras inför framtiden. Policyn anger även att
en inventering av värdefulla naturmiljöer
ska genomföras i samband med översiktsplanarbetet. Därefter ska nya värdefulla
områden, som inte har skydd, ges skydd.
Vikten av samarbete mellan kommuner betonas också.

På grund av det ekonomiska läget i kommunen år 2000 fokuserades arbetet på
myndighetsutövning och löpande ärenden, naturvårdsarbetet blev därmed eftersatt. Varje år därefter har det påpekats från
förvaltningen att frågor rörande naturvård
och Agenda 21 bör prioriteras. I skrivande
stund (2006) arbetas det inte aktivt med
Agenda 21 men via lokala naturvårdspengar (LONA) har två naturvårdsprojekt kunnat startats upp. Dessa projekt löper under
perioden våren 2006- hösten 2007. Projekten omfattar detta naturvårdsprogram och
ett naturreservat i Kilsravinerna.

Före år 1996 arbetades det inte med naturvård i kommunen. Från 1996 bestod naturvårdsarbetet av att ge ett varaktigt skydd
åt Kilsravinerna och Norra Hyn som naturreservat. Detta naturvårdsarbete bedrevs
fram till 1998. Det var då inte klarlagt vilken förvaltning naturvårdsarbetet skulle
ligga under och det var heller inte upptaget på någon agenda. Naturvård hamnade

I kommunens tidigare miljöarbete har det
funnits kunskapsluckor och fokus har inte
legat på frågor kring miljön. Jorden med
dess ekosystem är komplexa och de flesta
miljöproblem är en följd av denna komplexitet då allt hänger samman och påver8
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Kommunen har skyldigheter både som
markägare och myndighet. Som markägare ska kommunen föregå med gott exempel på hur man tar hänsyn till och arbetar med naturvärden på de egna markerna.
Kommunen äger ca 900 hektar skogs- och
jordbruksmark. Dessa marker är kommuninvånarnas gemensamma tillgångar
och ska vårdas på ett korrekt miljömässigt
sätt så att natur- och kulturvärden kommer invånarna till nytta och nöje.

Programmet skickades på bred remiss till
alla föreningar, statliga förvaltningar och
kommuner som kunde tänkas ha ett intresse av programmet. Det ställdes även
ut på biblioteken samt låg ute på kommunens hemsida där allmänheten kunde ta
del av det. Med ledning av de synpunkter
som kom in under remissbehandlingen
bearbetades naturvårdsprogrammet och
antogs sedan av kommunfullmäktige 20
juni 2007.

Som tillsynsmyndighet har kommunen en
viktig uppgift att se till att lagarna, främst
miljöbalken, efterlevs. Kommunen har
också en viktig funktion som kunskapsförmedlare. Det är viktigt med information och kunskapsförmedling både internt
(kommunens förvaltningar och politiker)
och externt (markägare och allmänhet).

Målsättning med programmet
Naturvårdsprogrammet ska utgöra ett dokument som används i vardagen av kommunens tjänstemän, politiker och markägare för ställningstagande i natur- och
miljövårdsfrågor. Det ska också tjäna som
informationsmaterial för andra intresserade och vara ett dokument som ger kommunen både kort- och långsiktiga mål att
arbeta efter i naturvårdsarbetet.
Syftet med ett naturvårdsprogram i Kils
kommun är att:
· Utgöra en kunskapsammanställning över
de naturvärden som finns i kommunen
· Ange viljeinriktningar och mål för de
olika naturvärdena
· Utbilda och informera kommunen (för-

Kommunen påverkar i allra högsta grad
naturmiljön i sin roll som samhällsplanerare och fysisk planerare. Därför är det
viktigt att kommunen har en långsiktig
planering där hänsyn tas både till natur,
växter, djur och människans krav på friluftsliv och rekreation.

Naturvårdsprogrammet
Programmet är en sammanställning av
den kunskap som finns om naturen idag.
Det redogör även för det ansvar och de
mål som kommunen åtagit sig. ProgramNaturvårdsprogram Kils kommun
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valtningar, tjänstemän, politiker) och allmänhet (markägare,
andra kommuninvånare)
· Initiera naturvårdsarbetet i kommunen
· Visa på eventuella brister och behov av framtidsvision i
naturvårdsarbetet
· Ge naturvården en större plats i den ”kommunala organisationen” än vad den har idag
· Identifiera skyddsvärda områden som ska vårdas och bevaras

Avgränsningar för programmet
För kommunen finns redan ett kulturmiljövårdsprogram,
därför ingår inte specifika kulturmiljöer i naturvårdsprogrammet. Däremot beskrivs kulturvärden och värden för det
rörliga friluftslivet då de sammanfaller med naturvärden.

Markägarnas roll
Många av de värden som finns på privata marker finns kvar
just för att markägarna har skött dem på ett mycket föredömligt vis. Objektsdelen, där värdefulla naturobjekt finns
beskrivna, innehåller beskrivningar av områdena och ett
förslag till hur marken skulle kunna skötas. Inget av de förslag som föreslås är tänkta att genomföras utan markägarnas
samarbete och tillåtelse utan är tänkt som information/inspiration. Det är viktigt att kommunen och markägarna samarbetar i naturvårdsfrågor för att få till hållbara och långsiktiga
lösningar som gynnar en rik biologisk mångfald. Detta gynnar i slutändan även oss människor.
Markägarna är några av de största kunskapskällorna kommunen har. Ett samarbete och en dialog med dem är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna nå regeringens 16
miljömål. För att kunna uppfylla dessa krävs att stat, kommun och markägare samarbetar.

Vad är naturvård?
Vård och skydd av miljön har sedan länge delats in i miljöskydd och naturvård. Miljöskydd inriktar sig främst på att
förhindra och begränsa utsläpp av föroreningar till luft, mark
och vatten. Naturvården inriktar sig på att bevara livsmiljöer och arter av växter och djur som leder till ett varierat
landskap som gynnar både människan och den biologiska
mångfalden. Naturvård handlar i sin vidaste bemärkelse om
att bevara grunden för allt levande (Prop 1990/91:90 ” En
god livsmiljö”). En viktig del i den processen är att bevara
den biologiska mångfalden, vilket kan åstadkommas genom
skydd av växt- och djurarter, särskilt värdefulla naturtyper
eller landskap.
Ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel bör man satsa
10
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på att förebygga naturvårdsproblem. Det är alltid bättre att
agera medan naturvärdena fortfarande finns kvar än att restaurera områden i efterhand. I vissa fall går det heller inte att
restaurera områden, varmed naturvärdena troligtvis är borta
för all framtid.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är variationen av allt levande som finns
på vår jord såsom organismer, arter och ekosystem. Den biologiska mångfalden beskrivs ofta på tre nivåer; mångfald
av arter, genetisk variation och mångfald av ekosystem och
naturtyper. Då biologisk mångfald diskuteras är det många
gånger mångfalden av arter som det syftas på. En stor artrikedom är ett sätt att jämföra hur betydelsefull en naturtyp är.
I de fall där samma naturtyp jämförs så är ofta ett område
med hög artrikedom mer värt än ett område med färre arter.
I dag är framtiden för jordens organismer ganska osäker på
grund av de klimatförändringar som sker. Det är därför viktigt att förutsättningarna för en rik biologisk mångfald finns
kvar så att arter har möjlighet att anpassa sig till nya förhållanden.

Vikten av naturvård
Det finns många olika orsaker till varför det bör arbetas med
naturvård och biologisk mångfald, nedan följer några motiv:
Ekologiska motiv
En stor variation av arter ger ett motståndskraftigt ekosystem. Ju mer variation av arter och anlag desto större chans
har systemen att klara av förändringar i miljön eller klimatet.
Ingen vet var gränsen går för hur få arter som kan upprätthålla de biologiska processer som alla i världen är så beroende av. Det finns inte kunskap om i fall några arter är av en
mer central betydelse i vissa ekosystem än andra. Bevarande
av biologisk mångfald är alltså en förutsättning för att människan och andra livsformer ska kunna överleva.
Välfärdsmotiv
Det är inte enkelt att sätta ett pris på upplevelser i naturen
men ändå anser många att naturen är mycket värdefull
t o m ovärderlig. Fler och fler människor har ett behov av att
komma ut i naturen för friluftsliv och en stunds avkoppling.
Tillgång till en vacker och avkopplande omgivning där man
bor är viktigt för folkhälsan och ger människor livskvalitet.
Estetiska och emotionella motiv
Människor har behov av vackra miljöer. Naturen har i alla
tider gett inspiration till både konst och litteratur. En variaNaturvårdsprogram Kils kommun
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tionsrik miljö och en rik biologisk mångfald är oftast en förutsättning för att ett landskap ska anses vackert.
Etiska och moraliska motiv
Har människan någon rättighet att utrota arter för egen vinnings skull? Många anser att vi inte har det utan däremot har
skyldigheter gentemot framtida generationer. De har samma
rätt som vi att få uppleva natur- och kulturmiljöer med dess
arter, vackra landskapsvyer, värdefulla geologiska formationer och att få vistas i fina strövområden.
Praktiska och ekonomiska motiv
Människan utnyttjar biologiska resurser på ett flertal olika
sätt och till en mängd olika användningsområden såsom
matproduktion, råvaror till industrin, rening av vatten, nedbrytning av material, produktion av mediciner med mera.
Människans vårdslösa användning av biologiska resurser
kan få ödesdigra konsekvenser. Vad händer om resurserna
helt förbrukas eller om naturens variationsrikedom försvinner. Vem kan egentligen nu svara på eller avgöra vilka behov
som finns i framtiden. Vår kunskap ökar ständigt, kanske
kan någon av dagens kända arter, eller någon av de hundratusentals oupptäckta arterna bidra med lösningar på framtida
problem, inte minst miljöproblem och sjukdomar. Är arterna
däremot utrotade är möjligheterna borta för all framtid.

Allmänt om Kils kommun
Kil ligger i södra delen av Värmland i västra delen av Sverige. Kils kommun omfattar en landareal av 359 kvadratkilometer och har en befolkning på ca 12 000 invånare. De
största tätorterna är Kil, Fagerås och Högboda. Kil är sedan gammalt en knutpunkt för handel och kommunikationer. Kommunen har gamla jordbrukstraditioner som format
landskapet och naturmiljöerna.

Klimat
Nästan hela Sverige och däribland Kils kommun har ett kalltempererat klimat, d v s ordentligt snöiga vintrar och barrskog som den dominerande vegetationstypen. Värmland och
Kil har ett fastlandsklimat men påverkas av havsvindarna
som kommer in via Bohuslän, Dalsland och Östfold. Vänerns
vattenmassor påverkar också Kils klimat, vilket ger lite extra
höstvärme, milda vintrar så länge de är isfria, vårkyla och
varma somrar. Genom höjdskillnaderna inom kommunen
förekommer vissa skillnader i lokalklimat. På lägre höjd vid
de stora sjöarna är klimatet något mildare, medan på höjdområdena (150 - 250 m ö h) uppträder ett något mer inlandsnorrlandsklimat. Här kan arter som normalt påträffas längre
12

Naturvårdsprogram Kils kommun

norrut finnas såsom tretåig hackspett och
slaguggla.
Kil har en årsmedeltemperatur på ca 5
grader och en medelnederbörd på ca 800
mm/år.

Berggrund
Större delen av berggrunden i Kils kommun består av gnejs (ortognejs). Ett stråk
med sura vulkaniska bergarter börjar
nordöst om Kils samhälle och sträcker sig
längs med östra sidan av Fryken upp till
Nilsby. Dessa hör till centrala Värmlands
gnejsområde med dominans av röda gnejser. Längs med Frykens västra strand finns
en zon som kallas mylonitzonen. Den består av graniter och begränsar området i
väster som består av grå gnejser och amfiboliter (grönstenar - basiska bergarter)
mot området i öster som består av röda
gnejser. På två platser i kommunen finns
det områden med yngre graniter, ett vid
Värmelns östra strand och ett i de centralare delarna av kommunen. Ett stråk av
äldre diabaser finns vid sjön Vistens västra
strand. Ett område av ultrabasisk gabbro
finns i centrum av kommunen. Alla oorganiska jordarter som finns i Värmland
kommer från den berggrund som krossats
av isen norrifrån, det går alltså att spåra
jordarterna som finns här till områden
mycket längre norrut. Områden där jorden
påverkas av basiska bergarter, som amfibolit och gabbro, har ofta en annorlunda
och lite rikare flora jämfört med områden
där jorden består av graniter och gnejser.

Klimatförändring
Klimatet är på väg att förändras och det
kommer att påverka naturen även i vår
kommun. Främst kommer det troligtvis
att ske en temperaturökning. På vintern
kan temperaturökningen bli 4 - 5 grader
medan det på sommaren kan bli 2 - 3 grader högre temperatur. I medeltal kan temperaturen komma att öka med 2 - 3 grader
inom 100 år. Ett mildare klimatet leder till
en kortare snösäsong vilket ger en längre
växtsäsong. Detta kan vara gynnsamt för
jordbruket men en förkortad snösäsong
behöver inte innebära att det går att odla
längre tid eftersom marken kan utsättas
för uppfrysning då den inte skyddas av
ett snötäcke. Troligtvis kommer nederbördsmängden att öka, vilket ger ökad
risk för översvämningar, ras och skred.
Ökningen förväntas ske markant under
vinterhalvåret som regn medan sommarhalvåret förmodas bli torrare. Jordbrukets
problem med torka kan alltså komma att
öka och bli vanligare i framtiden. Genom
det mildare klimatet kommer skadeinsekter att klara sig bättre i vår del av landet
mot vad de tidigare har gjort p g a kalla
vintrar. Skadeangrepp på skog och grödor kan därmed komma att öka betydligt.
Även hur marken används kan komma att
ändras då andra behov, t ex en ökad efterfrågan på biobränsle, uppkommer till
följd av klimatförändringarna. De arter
av växter och djur som lever här idag kan
få svårt att klara en snabb omställning av
klimatet. Det kan innebära att Kil kan få
ett växt- och djursamhälle som mer liknar det i sydligaste Sverige. Vissa av de
arter som är karaktäristiska för Kil och för
Värmland kan komma att försvinna helt
och ersättas av nya.
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Topografiskt intressanta platser inom
kommunen finns i Fryksdalens södra del.
Det anses att denna del är resultatet av en
sprickzon i berggrunden. Västerut i Bodatrakten är terrängen mer kuperad och där
ligger kommunens högsta berg, Renstadsnipan (252,5 m ö h) och Sparrberget (250
m ö h).
Branter och stup vetter normalt sett mot
västsydväst och finns i den västra delen av
kommunen. Dessa har stor betydelse för
flora och fauna. Någon omfattande gruvdrift har inte förekommit i kommunen
men i Gunnarsby, norr om Nilsby, finns en
mineralgruva där det brutits både kvarts,
fältspat och glimmer i. Det konstaterades
även att uran fanns i mycket liten mängd.
Denna mängd uran är dock så liten att den
inte utgör någon olägenhet i jordarter eller
i berggrund.
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Jordarter
Området Fryksta, norr om Kils tätort alldeles vid Frykens
södra ände, består av isälvssediment, grovmo, sand och
grus. Det visar att den stora inlandsisen som smälte bort från
Mellansverige för ca 9000 år sedan stått stilla här ett tag.
Då isen smälte bildades väldiga isälvar. En av älvarna rann
genom Fryksdalen. Vid älvens utlopp avsattes material som
älven fört med sig och ett randdelta bildades vid Fryksta.
Denna fördämning av Fryksdalen medförde att Norsälven
tvingades att ta en annan, västlig sträckning. Ytterligare spår
av den väldiga landisen går att se på några platser i Kil som
Höjdängen, Boda-Smedsrud och Välsätersudden. Här går
det att se både ändmoräner (där isen stod still vintertid) och
randlägen (där isen stod still under en längre period).
Då isen smälte steg vattenytan i västerhavet och hela Värmland och Vänern lades under vatten. Under denna period låg
hela Kils kommun, bortsett från ett tiotal platser, under havsytan. Toppen vid Kammersrud, Fallberget och Storhöjden är
några exempel på öar som låg ovanför havsytan. Bevis på
detta finns i form av svallade strandlinjer som fortfarande
kan ses där. Stora områden i Kils kommun, främst de centrala delarna, består av jordarten lera-finmo. Dessa finare partiklar fördes ut med vattenmassorna och sjönk sist till botten
då havet drog sig tillbaka. Detta är ytterligare bevis för att
kommunen legat under havsytan.
Stora områden i östra delen av kommunen består framförallt
av morän. Cirka 75 % av Sveriges yta är täckt av morän.
Morän utgör resterna av krossat berg som isen malde sönder
när den drog fram. Då isen smälte blev moränen kvar ovanpå
berggrunden. De finare partiklarna som låg ovanpå moränen
här spolades bort av havet. Moränen har alltså blivit påverkad av vatten, s k ”svallning” och kallas då svallad morän.
I kommunen fanns en större grustäkt som låg vid Frykens
södra strand. Isälvsmaterial togs från åsen som då gick ända
ut till Fryken. Verksamheten upphörde för många år sedan.
Det har funnits ytterligare fyra grustäkter i kommunen men
i dagsläget finns ingen aktiv.
I Kils kommun var det gynnsamt för ravinbildningar på
grund av de geologiska förutsättningar som den stora landisen skapade då den smälte. Det är gott om raviner, dels i de
centrala delarna av Kil med omkringliggande områden men
även vid Apertin, Ransby och Högboda. Ravinerna har en
särskild flora och är värdefulla miljöer för många djur och
växter, som i vissa fall är unika för Värmland tack vare det
gynnsamma klimat som finns där.
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Natur i Kils kommun
Landskapet har formats under lång tid,
både av mänskliga aktiviteter och av naturen själv. Den stora landisen och havet
påverkade landskapet till dagens utseende
men spår av mänskliga aktiviteter som
påverkat landskapet finns också överallt.
I kommunen finns ingen natur som är helt
opåverkad av människan. Flera värdefulla
naturtyper är dessutom beroende av människans brukande av marken, t ex ängsoch hagmarker.

lövskogsbälten längs med Fryken. Längs
Frykens västra kant står fortfarande en
stor del lövträd kvar. På en del platser vid
Fryken görs ansträngningar för att få tillbaks lövträd längs med sjön igen. Endast
på några få ställen i kommunen finns ädellövskog.
I stort sett all skog som finns i kommunen är påverkad av människan. Det finns
däremot områden som har fått stå orörda
längre perioder och har värden som naturskog. Dessa områden återfinns oftast där
försvårande omständigheter för skogsbruket funnits såsom branter och raviner.
Längs med Fryken finns flera branter som
har fått stå orörda i minst 100 år.

Landskapet
Kännetecknande för landskapet i Kil är
Fryken som ligger mitt i kommunen, i en
sprickdal som omges av mäktiga höjder.
Kommunen har en blandning av jordbruksmark och skogsmark. I de östra och
västra delarna finns större och mindre barrskogsområden som täcker en stor del av
kommunen. De största jordbruksbygderna
finns främst väster om Norra Hyn, kring
Stora Kils kyrka, vid Norsälvens början, i
Nilsby, i Fagerås samt i Frykerud.

Våtmarker
I kommunen finns nio våtmarker med i
Länsstyrelsens våtmarksinventering. De
flesta av dessa ligger i de centrala delarna.
Norra Hyn är klassificerad som klass 1
(riksintressant objekt) med mycket höga
naturvärden medan övriga våtmarker tillhör klass 3 (lokala intressen).

Skog
Skogarna i Kil består mestadels av barrträd (gran och tall) men innehåller även
delar med lövträd. Förr i tiden fanns stora
Naturvårdsprogram Kils kommun
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dra stora markägare är Svenska kyrkan
och Bergvik skog. En mycket stor del
av skogsmarken kring Kils tätort, bland
annat de områden som används som närströvområden, ägs av kommunen. Den
skog som kommunen äger och ansvarar
för röjs, gallras, avverkas och nyplanteras.
Kommunen är certifierad enligt PEFCstandard och har en grön skogsbruksplan.
Den gröna skogsbruksplanen innehåller
förutom den normala skogsskötseln även
mål för natur- och landskapsvård. Planen
avser också att ta hänsyn till de områden
som är tätortsnära och påverkas av fritidsintressen. Olika skogsbestånd har olika
produktionsmål (virkesuttag) beroende
på det primära användningsområdet.

Sjöar och vattendrag
Kils kommun är rik på vattendrag, allt från
små tjärnar som Abbortjärn och Skitjärn
till de stora sjöarna Fryken, Visten och
Värmeln. I centrala delen rinner kommunens enda stora älv, Norsälven. Strax utanför Fagerås ligger ett kraftverk som avgränsar Norsälven i en övre och en nedre
del. Utöver denna älv finns det fyra mindre vattendrag som har benämningen älv;
Tolitaälven, Lerbodaälven, Emsälven och
Vadälven. I Kil finns det gott om kallkällor. Dessa har värde ur en kulturhistorisk
synvinkel men även för den biologiska
mångfalden.

Jordbruk
Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för
ett levande och öppet landskap. År 2006
fanns ca 16 bönder med mjölkbesättningar, ca 175 hästgårdar, 3 gårdar med
svinbesättningar och ca 20 gårdar med får.
Köttdjur förekommer på ungefär 35 gårdar. Det har skett en halvering av antalet
sysselsatta inom jordbruksnäringen från
1985 till 2001. Mjölkbesättningarna har
minskat från 52 till 16 stycken på 15 år.
Trenden den senaste tioårsperioden är att
allt fler bönder slutar med mjölkproduktion och övergår tillfälligt till köttdjur för
att sedan sluta helt efter ett par år. Specialiserad nötproduktion förekommer dock
och har t o m ökat något. Förändringar i
EUs stödregler kommer att påverka jordbruket och kan leda till förändrad drift av
gårdar och eventuellt nya specialiteter.
En annan trend är att det skapas allt fler
”hästgårdar”. Det är positivt då hästarna
kan vara ett komplement till får och kor
för att hålla landskapet öppet.

Av kommunens skog är 8 procent avsatt
som s k naturvård orörd och 21 procent
sköts med en naturvårdande skötsel. Resterande 71 procent brukas med produktionsmål och allmän naturhänsyn. Av
de privata markägarna har det gjorts 53
gröna skogsbruksplaner vilket motsvarar 6,7 procent av alla brukningsenheter
i kommunen.
I kommunen finns det tre skolskogar,
bakom Sannerudsvallen i centrala Kil, i
Högboda och i Tolita. En skolskog innebär att skolan och markägaren skriver ett
kontrakt där skolan får göra vissa åtgärder som går utanför allemansrätten. Detta kan vara att t ex anlägga
en grillplats och sittbänkar. I
skolskogen förläggs sedan delar av undervisningen så att
barnen får vara ute i naturen
samtidigt som de lär sig om
den och andra ämnen. Att
en skog är skolskog hindrar
inte att normalt skogsbruk
bedrivs.

Skogsbruk
Skogsbruket har till stor del lagt om från
att vara en nästan uteslutande produktionsinriktad verksamhet till att vara en
verksamhet som tar hänsyn till de naturoch kulturvärden som finns i skogarna.
Kils kommun består av ca 21 000 hektar
skog, varav 17 500 hektar är privatägd.
Kommunen äger ca 820 hektar skog. An-

Tätortsnära natur
De flesta invånarna i kommunen
har promenadavstånd till skogen.
I Kils tätort är det dock dåligt med
attraktiva grönområden. Mitt i centrum
finns det s k Gröna torget, en stor gräs16
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matta med några få träd och boulebanor
på. I övrigt finns inte några större grönområden. Det är däremot nära till minst
två friluftsområden. På södra sidan om
tätorten ligger Kilsravinerna. Här går ett
flertal stigar och en vandringsled. Delar
av området är skyddat som naturreservat.
Norr och öster om tätorten ligger Fryksta och Lövenstrand. Frykstahöjden är
kommunens största friluftsområde. Här
ligger en spårcentral och ett flertal skidoch motionsspår samt vandringsleder
utgår härifrån. Strax väster om Fryksta
ligger Fryken med populär badplats. Vid
Lövenstrand har Naturskyddsföreningen
-Kilskretsen gjort i ordning en naturstig
och ett projekt med ädellövsplantering.
Delar av Lövenstrandsområdet bebyggs
med nya bostadsområden med nära koppling till naturen. I tätorten Högboda har
Boda Byalag iordningställt Åsikten, ett
litet parkområde för avkoppling och samvaro.

nen, Ramsarkonventionen, Washingtonkonventionen (CITES), World Heritage
Convention, Agenda 21, Skogsprinciperna och Konventionen om biologisk mångfald. Den senare är en av de viktigaste för
naturvården. I dagsläget har 168 stater
anslutit sig och skrivit under konventionen om biologisk mångfald. Denna har
tre övergripande mål: bevara biologisk
mångfald, hållbart nyttjande av mångfaldens beståndsdelar och rättvis fördelning
av den nytta som kan utvinnas ur genetiska resurser.
Som medlem i Europeiska Unionen (EU)
är Sverige också skyldigt att följa EU:s
lagstiftning. Två EU-direktiv som har stor
betydelse för naturvårdsarbetet är Fågeldirektivet, som handlar om skydd av vilda
fåglar och deras livsmiljöer, och Art- och
habitatdirektivet, som handlar om skydd
av många andra arter och deras livsmiljöer. Nätverket Natura 2000 (se nedan) är
en del av genomförandet av dessa båda
EU-direktiv.

Under 2006-2007 drivs ett projekt där
konstnären, Inga-Lena Klenell ska arbeta
med att försköna de centrala, offentliga
miljöerna i Kil. I hennes arbete kommer
bland annat utveckling av kommunens
grönområden att ingå.

Lagstiftning och andra skyddsformer
Naturen skyddas till största del av miljöbalken (MB), skogsvårdslagen och planoch bygglagen (PBL). I texten nedan och i
objektsdelen presenteras de skydd som år
2006 fanns för olika områden samt vilka
långsiktiga skydd som man kan använda
sig av i framtiden.

Skyddsvärd natur
Våra vackra naturområden kan vara
till stor glädje för många besökare
men kanske främst för Kilsborna själva. Av dessa anledningar bör vi säkerställa att värdefulla naturmiljöer skyddas
långsiktigt.

Miljöbalken

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken i
kraft och ersatte då naturvårdslagen och
ett flertal andra lagstiftningar. Många av
de lagar som kunde kopplas till miljö samlades nu i en och samma balk, miljöbalken. Det mesta av den gamla lagstiftningen fördes in under nya rubriker i balken.
Några av de skydd som finns idag återfinns inte i balken men finns fortfarande
kvar från gammal lagstiftning och gäller
fortfarande, t ex paragrafen om landskapsskydd från naturvårdslagen.

Internationella konventioner och EU-lagstiftning
Sverige har skrivit under ett
flertal konventioner där vi förbinder oss till olika åtaganden
på internationell nivå. Viktiga
konventioner för naturvården är;
Bernkonventionen, BonnkonventioNaturvårdsprogram Kils kommun
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Övergripande bestämmelser (MB kap 1-4)

I de övergripande bestämmelserna i miljöbalken anges vad
alla har att ta hänsyn till och vad syftet med balken är. Balken anger att naturen har ett egenvärde och att människan
har en skyldighet att vårda och förvalta den på bästa möjliga
vis så att nuvarande och kommande generationer garanteras
en god hälsa och miljö. Här finns även angivet att den biologiska mångfalden ska bevaras samt att värdefulla natur- och
kulturmiljöer ska skyddas och vårdas.
Riksintresse (MB kap 3 och 4)

Inom kommunen finns ett område, Norra Hyn (del av Klarälvens nedre lopp), som i sin helhet är klassat som riksintresse
(3:6 MB) för sitt naturvärde. Områden som är klassade som
riksintresse är särskilt värdefulla och ska representera stommen i den svenska naturen och utgöra de mest värdefulla
områdena i ett nationellt perspektiv. Områden som är utpekade som riksintressen för naturvård, kulturmiljövård eller
friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön (3:6 MB).
I fjärde kapitlet finns det angivet områden som är av särskilt intresse för natur- och kulturvärden. Här återfinns bland
annat Fryksdalen, från Kil till Torsby. Dessa områden är
starkt skyddade och exploatering eller andra ingrepp får inte
ske om det påtagligt kan skada natur- eller kulturvärdena.
Skyddet gäller inte om exploateringen sker för utveckling
av befintlig tätort eller det lokala näringslivet. Däremot ska
särskild hänsyn tas till det rörliga friluftslivet och turismens
intressen då det kan komma att bli ingrepp i miljön.
Natura 2000 (MB 7:27)

Natura 2000 är en beteckning på det nätverk av skyddade
områden som byggts upp i EU. Varje land har fått föreslå
områden som ska ingå i Natura 2000 och dessa grundade
sig på fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Dessa
områden har ett särskilt starkt skydd mot all användning som
kan påverka naturvärdena i området på ett betydande sätt.
I Kils kommun finns för närvarande inga områden som är
upptagna i Natura 2000-nätverket. 		
Naturreservat (MB 7:4-9)

Naturreservat är det vanligaste sättet att genom lag skydda
värdefulla naturområden från åverkan som kan komma att
skada dessa.
I Kils kommun finns det två naturreservat, Ravinerna vid
Apertin och Kilsravinerna. Naturreservat Apertins raviner
ligger vid Apertin Herrgård väster om Norra Hyn. Ravinerna
skyddades redan 1936 som naturvårdsområde med anledning
av sina höga geologiska, botaniska och zoologiska värden.
1991 ändrades skyddet så att Apertin blev naturreservat.
18
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Naturreservatet både instiftades och sköts
av Länsstyrelsen.

Djur- och växtskyddsområde (MB 7:12)

Instiftande av djur- och växtskyddsområde är till för att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter. Vanligaste skyddsformen, fågelskyddsområden,
är till för att skydda fåglar i samband med
häckning. Länsstyrelsen betecknade 1982
Hjärtön och ett område runt denna i Gösjön som fågelskyddsområde. Med detta
beslut följer begränsningar i tillgängligheten och båttrafiken runt ön.

Naturreservat Kilsravinerna är ett 43 ha
stort område som år 2006 avsattes som Kils
första kommunala naturreservat. Området
är mycket samhällsnära och ligger strax
söder om Kils samhälle. I området finns
höga geologiska och biologiska värden.
Området används flitigt som rekreationsoch friluftsområde. Instiftande och skötsel
av reservatet står Kils kommun för.

Biotopskyddsområde (MB 7:11)

Länsstyrelsen har tagit initiativ till bildande av ett nytt reservat på 62 hektar, Renstadsnipan. Renstadsnipan är ett populärt
utflyktsmål för lokalbefolkning, turister
och skolor. Instiftandet av reservatet sker
för att skydda den värdefulla natur samt de
förutsättningar till ett rikt friluftsliv som
Renstadsnipan ger. Naturreservatet kommer troligen att vara färdigt under 2007.

Skyddet omfattar mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö för växtoch djurarter. Inom området får det inte
vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Det finns två typer av biotopskydd,
dels det generella, dels det som Skogsstyrelsen (skogsmark) och Länsstyrelsen
(jordbruksmark) har ansvaret för att identifiera, avgränsa och besluta om enligt
miljöbalken. Det generella biotopskyddet
omfattar alléer, källor med omgivande
våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i
jordbruksmark, pilevallar, småvatten och
våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i
jordbruksmark och åkerholmar. Länsstyrelsen kan i enskilda fall förklara rik-och
kalkkärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetesmarker samt naturliga bäckfåror
och ras- eller bergsbranter, som inte omfattas av skogsvårdslagen, som biotopsskyddsområde. Skogsstyrelsen kan förklara en lång rad olika typer av biotoper
som biotopskyddsområde t ex brandfält,
örtrika allundar, äldre skogsbeten, alkärr
och gamla hassellundar. I Kils kommun
finns 4 objekt, Ransbyravinerna och ett
område vid Sandviksbergen som är skyddade som biotopskydd och utgör ca 8,2
hektar.

Strandskydd (MB 7:15)

Syftet med strandskydd är dels att säkra
förutsättningarna för friluftsliv och därmed allmänhetens tillgång till stränderna, dels att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för växt- och djurlivet.
Strandskyddet regleras i miljöbalken och
Länsstyrelsen har det primära ansvaret
för strandskyddsfrågor. Länsstyrelsen i
Värmland har dock delegerat rätten att ge
dispens från strandskyddsbestämmelserna
till Kils kommun.
Generellt strandskydd (100 m) omfattar
alla sjöar och tjärnar som är upptagna på
den topografiska kartan
skala 1:50 000. Ett utökat strandskydd har
följande områden:
150 m: Abborrtjärn, Aplungen, Gösjön,
Klaxsjön, Mellan-Fryken, Nedre Fryken,
Norsälven, Pråmsjön,
Stockdrågtjärn, Södra Hyn, Torpsjön och
Visten.

Alléer

Alléer är betydelsefulla livsmiljöer främst
för olika insekter och därmed även viktiga födoplatser för fåglar. De utgör även
vackra inslag i landskapsbilden och har en
kulturell betydelse som bevarade vägvisare och skydd för människor och djur som
färdades längs med vägarna förr i tiden.

200 m: Bråtsjön, Jonsbolstjärn, Rennstadtjärn, Rinnen, Stor-Emsen, Säveln och
Värmeln.
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19

I Kils kommun finns fyra alléer upptagna
i Vägverkets inventering. Alléer omfattas
av det generella biotopskyddet, se ovan.

markägaren att frivilligt kunna arbeta med
naturvård i sin skog.
Landskapsskydd (gamla Naturvårdslagen §
19)

Skydd av djur- och växtarter (MB 8:1-2)

Landskapskydd är en gammal skyddsform
som fanns fram till 1973 i naturvårdslagen,
skyddet ligger dock ändå kvar. Skyddet
omfattar värdefulla representativa landskapsbilder och inom dessa områden får
vissa åtgärder inte göras utan tillstånd från
Länsstyrelsen. Vilka åtgärder det innefattar varierar från område till område.
I Kils kommun omfattas följande områden
av landskapsskydd:
* Bråtsjön		
* Klaxsjön
* Aplungen		
* Pråmsjön
* Torpsjön		
* Nilsbysundet
* Norra Hyn

I kapitel 8 i miljöbalken finns möjlighet
att skydda särskilda djur- eller växtarter s
k fridlysning av arter. Fridlysning innebär
förbud mot att döda, fånga eller skada vilt
levande djur eller ta frö och andra delar
från vilt levande växter. Vilka arter som
är fridlysta i Värmland finns angivet på
Länsstyrelsens hemsida.
Naturminne (MB 7:5-8)

Vissa enstaka särpräglade naturföremål
såsom stora träd, raukar, flyttblock och
jättegrytor kan behöva skyddas och vårdas särskilt. Dessa kan då skyddas som
naturminnen. För närvarande finns inga
naturminnen i Kils kommun.

Civilrättsliga avtal t ex naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen använder sig av civilrättsliga avtal som de kallar naturvårdsavtal.
Ett naturvårdsavtal kan användas för att
bevara, utveckla eller skapa områden med
höga naturvärden. Avtalen skrivs ofta på
50 år och viss ersättning utgår till markägaren. Kommunen kan också skriva civilrättsliga avtal för att t ex en värdefull
ängsmark ska skötas på ett visst vis.

Plan- och bygglagen (PBL)

Med stöd av PBL kan kommunen genom
fysisk planering tillgodose bl a naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens
intressen. I översiktsplanen anges kommunens viljeinriktning för olika områden.
Dessa tillämpas sedan vid behandlingen
av enskilda ärenden som gäller användningen av mark och vatten. I detaljplaner regleras främst bebyggelse men även
markförhållanden. Områdesbestämmelser
är mindre detaljerade, men kan också användas för att förhindra markanvändning
som skulle förstöra naturvärden. Detta är
dock inte så vanligt idag, istället används
oftare detaljplaner eller naturreservat som
instrument.

Skyddsvärda miljöer utan lagstadgat skydd
Många av naturmiljöerna har ett lagligt
skydd men det finns andra områden med
välkända naturvärden som än så länge inte
har något skydd via svensk lagstiftning.
Sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen håller för närvarande på att
identifiera skyddsvärda vattenområden
och vattendragssträckor samt nyckelbiotoper kopplade till vatten, detta som ett led
i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar
och vattendrag”. I rapporten kan utläsas
att 5 sjöar i kommunen kommer att finnas
med i inventeringen. Följande sjöar klassas som nationellt värdefulla: Norra Hyn,
Södra Hyn, Värmeln, Frykensjöarna med
Pickerudsbäcken, Rinnen och Visten.

Skogsvårdslagen

I skogsvårdslagen jämställs sedan 1993
produktions- och miljömål och där anges
också att den biologiska mångfalden ska
bevaras. Där står att Skogsstyrelsen kan
ange hänsynsregler för markägaren vid förekomst av natur- och kulturvärden. Dessa
gäller dock bara i sådan utsträckning att
”pågående markanvändning inte avsevärt
försvåras”. Lagen skyddar inte områden
särskilt väl men den ger större frihet för
20
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Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogsområden av varierande storlek där
det finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter, med undantag för arter med utpräglat landskapsekologiska krav,
t ex många fåglar och däggdjur. Begreppet nyckelbiotop
innebär inte att det finns något juridiskt skydd för biotopen.
Dock är man skyldig enligt skogsvårdslagen att genomföra
ett samråd med Skogsstyrelsen innan man tänker göra ingrepp i området.
På privat mark finns följande nyckelbiotoper inventerade i
Kils kommun:
Biotoptyp

Antal objekt

Alsumpskog
Aspskog
Bäckdal
Bäckdråg
Barrnaturskog
Barrskog
Bergbrant
Blandsumpskog
Gransumpskog
Hällmarkskog
Hassellund
Kalkbarrskog
Lövnaturskog
Lövrik barrnaturskog
Lövsumpskog
Naturlig skogsbäck
Ravin
Sekundär lövnaturskog
Skogsbete
Summa

1
9
17
8
4
3
23
2
1
2
1
1
3
12

Totalareal
tar)
1
7,5
49,8
13,3
71,6
1,9
97,8
1,8
1,7
4,6
2,6
4,4
9,3
26,2

2
1

7,3
1

2
3

2,2
9,5

1
97

6,3
319,8

(hek-

Källa: Skogsstyrelsen 2007

Naturvärdesobjekt

Dessa områden har höga naturvärden, vilka på sikt kan utvecklas till nyckelbiotoper. Områdena är av mycket stor betydelse för att på lång sikt värna om den biologiska mångfalden i skogen.
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Sumpskogar

Med sumpskog menas skog som växer på blöt eller fuktig
mark med ett mer eller mindre tjockt torvtäcke. Det skulle
även kunna kallas våtmarksskog. I sumpskogen finns många
värdefulla miljöer och många hotade arter är beroende av
den. Det gör att sumpskogen kräver speciell hänsyn.
Ängs- och hagmarker

De naturliga slåtter- och betesmarker är hotade naturresurser. För att om möjligt kunna bevara dessa inventerade Länsstyrelsen 1989 ängs- och hagmarker i Kils kommun. Denna
inventering resulterade i tio objekt. En återinventering genomfördes 02-04 via en ängs- och betesinventering, vilket
resulterade i 21 objekt. Många av objekten återfinns i båda
inventeringarna. Objekten som har inventerats har en minimiareal på ett hektar och endast naturliga gräsmarker har redovisats. Små objekt med mycket höga botaniska kvaliteter
finns registrerade som floravårdsobjekt hos Länsstyrelsen.
Skogsängar
En miljö som är mycket värdefull för många dagfjärilar är
s k skogsängar. Dessa utgörs av övergivna ängs-, åker- eller
betesmarker som motstått igenväxning och behållit och utvecklat en örtrik ängsvegetation. Ett stort problem för denna
miljö utgörs av igenplantering med gran eller annan igenväxning.
Artrika vägkanter

Dagens vägkanter är rester av de gamla slåtter- och betesmarkerna. Vägkanter har betydelse som spridningskorridorer för
hotade växt- och djurarter och många gånger är de mycket
artrika. Vägverkets inventering i Kils kommun resulterade i
två vägkanter, en vid Fagerås och en vid Hasselbol, som är
värdefulla ur florahänseende.
Signalarter och rödlistade arter

Signalarter kallas de arter som används som indikatorarter
för att finna naturtyper med höga naturvärden. Förekomst av
en eller flera signalarter kan visa på att området kan klassas
som nyckelbiotop. Däremot blir inte ett område automatiskt
en nyckelbiotop för att det återfinns signalarter där. För att
ett område ska klassas som nyckelbiotop krävs att man finner en rödlistad art där. Rödlistade arter är sådana arter som
på längre eller kortare sikt av någon anledning riskerar att
försvinna från Sverige.
I kommunen har 78 rödlistade arter påträffats. De flesta arter återfinns inom gruppen kärlväxter. Hotkategorierna delas
in på följande vis: Kunskapsbrist (DD), Försvunnen (RE),
Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Missgynnad (NT).
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Grupp

Vetenskapligt namn
Kärlväxter
Anthemis arvensis
Kärlväxter
Bidens
radiata
Kärlväxter
Campanula
cervicaria
Kärlväxter
Cardamine
parviflora
Kärlväxter
Chimaphila
umbellata
Kärlväxter
Elatine hexandra
Kärlväxter
Lythrum portula
Kärlväxter
Malva pusilla
Kärlväxter
Poa remota
Kärlväxter
Pulsatilla
vernalis
Kärlväxter
Setaria viridis
Kärlväxter
Thymus pulegioides
Kärlväxter
Tillaea aquatica
Mossor
Anastrohyllum hellerianum
Mossor
Bryum bornholmense
Mossor
Dichelyma
capillaceum
Mossor
Grimmia decipiens
Mossor
Lophozia
ascendens
Mossor
Neckera besseri
Mossor
Neckera pennata
Mossor
Neckera pumila
Storsvampar Antrodia
pulvinascens
Naturvårdsprogram Kils kommun

Svenskt
namn
Åkerkulla

Hotkategori
NT

Grönskära

EN

Skogsklocka NT
Strandbräsma
Ryl

EN
VU

Skaftslamkrypa
Rödlånke

VU
NT

Vit kattost

VU

Storgröe
Mosippa

NT
VU

Kavelhirs

NT

Stortimjan

VU

Fyrling

NT

Vedtrappmossa

NT

PotatisbryDD
um
Hårklomossa NT
Kustgrimmia NT
Liten hornflikmossa
Rundfjädermossa
Aspfjädermossa
Bokfjädermossa
Veckticka
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NT
NT
NT
NT
NT

Storsvampar
Storsvampar
Storsvampar
Storsvampar
Storsvampar
Storsvampar
Storsvampar
Storsvampar
Storsvampar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Lavar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar

Asterodon ferruginosus
Clavulinopsis subtilis
Entoloma tjallingiorum
Hydnellum geogenium
Hygrophorus purpurascens
Irpicodon pendulus
Phellinusni-grolimitatus
Phellinus populicola
Pseudographis pinicola
Bryoria nadvornikiana
Caloplaca albolutescens
Cladonia parasitica
Collema subnigrescens
Leptogium cyanescens
Lobaria pulmonaria
Moelleropsis nebulosa
Opegrapha vermicellifera
Ramalina thrausta
Sclerophora peronella
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Anas clypeata
Anas querquedula
Aythya ferina
Botaurus stellaris
Bubo Bubo
Caprimulgus europaeus
Carduelis Cannabina

Stjärntagging
Ljus ängsfingersvamp
Tvåfärgsnopping
Gul taggsvamp
Slöjvax skivling
Vintertagging
Gränsticka
Stor aspticka
Gammelgransskål
Violettgrå tagellav
Kritorangelav
Dvärgbägarlav
Aspgelélav
Gråblå skinnlav
Lunglav
Blågryn
Stiftklotterlav
Trådbrosklav
Liten blekspik
Sånglärka
Kungsfiskare
Skedand
Årta
Brunand
Rördrom
Berguv
Nattskärra
Hämpling

NT
NT
VU
NT
EN
NT
NT
NT
NT
NT
DD
NT
NT
VU
NT
EN
VU
EN
VU
NT
VU
NT
VU
NT
NT
NT
VU
NT

Fåglar

Carpodacus erythrinus

Rosenfink

NT
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Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Steklar
Fjärilar
Fjärilar
Fjärilar
Iglar och
planarier
Skalbaggar
Spindeldjur
Däggdjur
Däggdjur

Columba oenas
Coturnix coturnix
Crex crex
Dendrocopos minor
Emberiza hortulana
Gavia stellata
Jynx torquilla
Lanius collurio
Locustella fluviatilis
Nucifraga caryocatactes
Numenius arquata
Oenanthe oenanthe
Parus Palustris
Pernis apivorus
Picoides tridactylus
Podiceps auritus
Porzana porzana
Riparia riparia
Panurgus banksianus
Coenonympha hero
Hesperia comma
Adscita statices
Hirudo medicinalis
Dytiscus latissimus
Araneus angulatus
Lynx Lynx
Lutra Lutra
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Skogsduva
Vaktel
Kornknarr
Mindre hackspett
Ortolansparv
Smålom
Göktyta
Törnskata
Flodsångare
Nötkråka
Storspov
Stenskvätta
Entita
Bivråk
Tretåig hackspett
Svarthakedopping
Småfläckig sumphöna
Backsvala
Storfibblebi
Brun gräsfjäril
Silversmygare
Allmän metallvingsvärmare
Blodigel

NT
NT
VU
NT
VU
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
EN
VU
VU
VU
NT
VU
NT
NT
NT
NT

Lo
Utter

VU
NT
VU
VU

Ansvarsarter och ansvarsbiotop
Flera av nuvarande arter hotas av utrotning. Sett ur ett större
perspektiv är det ofta artens levnadsmiljöer eller särskilda
levnadskrav som förändras. Med kommunala ansvarsarter
och ansvarsbiotoper avses sådana arter eller biotoper där en
betydande del av landets populationer eller biotoper finns
inom kommunens gränser. De ansvarsarter (mindre hackspett, turkduva, allmän metallvingesvärmare, skogsklocka)
och biotoper (raviner) som tagits ut finns än så länge kvar i
och kan sägas vara representativa för Kil. Genom att ta på
sig detta ansvar ska kommunen särskilt arbeta för att bevara,
skydda och vårda arterna och deras miljöer.
Ansvarsbiotop

Kils kommun har gott om raviner, särskilt i den östra delen
av kommunen. Det finns raviner runt om hela Kils samhälle
men även vid Apertin, Fagerås, Tolita och vid Nilsby. Dessa
bildningar förekommer för det mesta i anslutning till stora
deltan och åsar, som bildades i samband med inlandsisens
tillbakaryckning. Ravinerna har bildats genom att vatten har
skurit ner i lättflytande jordlager såsom sand och lera. I ravinområden är det ofta hög luftfuktighet och ett rörligt vatten, vilket gör att många kryptogamer och kärlväxter trivs.
Avverkning har sällan skett då markerna är ganska otillgängliga och områdena har därför många gånger fått stå orörda
under en längre tidsperiod. I ravinerna finns det ofta gott om
dött material, vilket gynnar insekter, som i sin tur gynnar
många fåglar. Ravinerna är ur natursynpunkt mycket värdefulla områden och innehar stora värden för flora och fauna.
Då det är ovanligt rikt på raviner i Kil, har kommunen ett
extra ansvar för att skydda och bevara ravinerna och dess
arter. I skrivande stund, hösten 2006, är Ransbyravinerna
skyddade som biotopskyddsområde och delar av Kilsravinerna är skyddat som naturreservat. Övriga raviner har inget
formellt skydd. Ett problem för raviner är att de används som
lokala ”soptippar”. Ett annat hot är avverkning av ravinernas
växtlighet och att de körs sönder av maskiner. Kommunen
ska aktivt arbeta för att säkerställa att ravinerna finns kvar
och vårdas på ett korrekt sätt.

Fåglar
Mindre hackspett har minskat under flera år. Den trivs i täta
och lövträdsrika naturskogsbestånd med rik förekomst av
ruttna stammar. Den livnär sig på vedlevande insekter och är
därför beroende av döda och döende träd. Arten är rödlistad
i kategorin NT (missgynnad).
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Turkduvan förekommer uteslutande i urban miljö, helst äldre villaområden med
täta häckar och god förekomst av ädelgranar, tallar och tujabuskar. Artens beroende
av människor är ännu större under vintern. Duvorna söker sig då till fågelmatningsplatser och spannmålsmagasin. Vid
en inventering 1998 hamnade Kils tätort
på första plats i Värmland vad det gäller
antalet revir av turkduva. Arten har gått
tillbaka kraftigt sedan 1970-talet och är
rödlistad i kategorin VU (sårbar).

Allmän metallvingesvärmare är en av flera
slåttergynnade ängsfjärilar som gått tillbaka kraftigt i Sverige. Den flyger under
juli månad på de flesta typer av ängsmark.
Arten är rödlistad i kategorin NT.

Kärlväxter
Skogsklockan förekommer från Skåne
norrut till norra Värmland, Dalarna och
Ångermanland. Arten har tidigare varit
relativt vanlig i många områden men
antalet har på senare tid kraftigt minskat och den är numera sällsynt. Skogsklockan är i de flesta områden knuten
till kulturlandskapet och utgör en typisk
brynväxt. Vägkanter, traktorvägar, stigar,
åkerdiken och bryn i anslutning till
odlad mark är de platser där arten kan
återfinnas idag. Upphörande skogsbete
och ängsbrukets försvinnande har drabbat arten hårt. Minskningen har dock
i någon mån kompenserats av ett ökat
antal skogsvägar och kraftledningsgator.
Skogsklockan kan finnas i mer naturliga
biotoper som bergbranter och åbrinkar.
Arten är rödlistad i kategorin NT.

Insekter
Brun gräsfjäril är en stadigt minskande
art i Europa och ses som en indikatorart
för särskilt värdefulla hävdade marker.
Tyngdpunkten för utbredningsområdet i
Sverige ligger i Dalarna och Värmland.
Den påträffas i skogstrakter på blomrika
ängar, ibland också i t ex kraftledningsgator och på hyggen med örtrik vegetation. Brun gräsfjäril, som också utsetts
till Värmlands landskapsinsekt, är fridlyst
och rödlistad i kategorin NT.
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Kommunens miljömål och
strategier
Miljömålen
Sverige har antagit 16 nationella miljömål som i huvudsak
ska vara uppfyllda år 2020. Dessa miljömål utgör grunden
för den nationella miljöpolitiken. Syftet med miljöarbetet
är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. I regeringens
proposition (2000/01:130) fastslås att de nationella målen
inte enbart kan nås med statliga insatser utan därför är medverkan från kommuner, landsting, näringsliv, markägare och
inte minst ideella föreningar viktiga om Sverige ska lyckas
nå de uppsatta målen.
Miljömålen har brutits ned till flera delmål på nationell, regional och lokal nivå. I detta program utgår vi ifrån de nationella och regionala målen för att utarbeta lokala miljömål
för Kils kommun. Programmet kommer endast att behandla
de miljömål som berör naturvård.

Kommunens mål och ambitioner
För att naturvårdsarbete ska kunna genomföras krävs att tid
och resurser avsätts. De resurser som behövs för naturvård
behöver inte enbart komma från kommunen. Istället ska det
i samband med naturvårdsarbetet ingå att aktivt söka olika
samarbetspartners och investerare.
De förslag och åtgärder som anges i programmet är satta
med ett årtal då målet ska vara uppnått. Det ankommer på
respektive nämnd och förvaltning att i verksamhetsplanen
utarbeta konkreta aktiviteter för att målen ska nås i utsatt tid.
Tillsammans med verksamhetsplanen ska nämnderna beräkna och begära medel vid budgetarbetet för att genomföra de
åtgärder som beslutats i naturvårdsprogrammet.
De fastlagda och beslutade åtgärdspunkterna ska betraktas
som uppdrag från kommunfullmäktige. Miljö- och byggnadsnämnden är huvudansvarig för naturvårdsfrågor men
alla förvaltningar i kommunen har ett delansvar.

Vision för Kils kommuns naturvårdsarbete
”Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga är bevarad
för naturens egenvärde och för människans behov för inkomstbringande verksamheter, naturupplevelser och rekreation”

28

Naturvårdsprogram Kils kommun

Kommunal strategi för att uppnå miljömålen

Ansvarig och samarbetspartners
Kommunen ska genom översiktsplanen 2007 och detaljplaner Kommunstyrelsen,
säkerställa att områden med höga landskaps-, natur- och kul- Miljö och bygg
turvärden avsätts för friluftsliv och naturvård. I aktuella fall
ska skyddande bestämmelser upprättas.
Kommunen ska, där så behövs för den biologiska mångfalden Kommunstyrelsen,
eller för friluftslivet, överväga att byta eller förvärva mark, Miljö och bygg
sluta avtal med markägare och/eller skydda mark som naturreservat för långsiktigt skydd i de fall som statliga myndigheter
inte prioriterar långsiktigt skydd
Kommunen ska inom ramen för fysisk planering och ärende- Miljö och bygg,
hantering värna om särskilt värdefulla natur-, kultur- och fri- Tekniska
luftsområden
Om det vid nyetablering på mark- och vattenområden befaras Kommunstyrelsen
uppstå en konflikt mellan naturvårdsintressen och andra intressen ska en inventering göras. Eventuella natur- kultur- eller fritidsvärden ska tas tillvara och ges stor hänsyn.
Kommunen ska aktivt delta och stödja inventeringar, utred- Alla förvaltningar men
ningar och forskningsprojekt som gäller lokal, regional och främst Miljö och bygg,
nationell naturvård
Föreningsliv
Kommunens ska utveckla och öka samarbetet i naturvårdsfrå- Miljö och bygg
gor med Kils grannkommuner
Kommunen ska uppmärksamma och marknadsföra sina natur- Miljö och bygg, Inforvärden med hjälp av olika informationsinsatser
mationsavdelningen
Kommunen ska vara ett föredöme för andra kommu-ner i ar- Kommunstyrelsen
betet med naturvård
Vid planering av åtgärder enligt programmet ska tidig kontakt Miljö och bygg
tas med aktuella markägare och föreningar

Aktiviteter för att genomföra strategin

Ansvarig och samarbetspartners
Det kommunala naturvårdsprogrammet ska uppdateras en Kommunstyrelsen
gång per mandatperiod
Inför varje årskifte ska en uppföljning och utvärdering ske för Miljö och bygg
åtaganden som kommunen förbundit sig till
Senast 2007 ska naturvårdsprogrammet finnas tillgängligt på Miljö och bygg
internet
Senast inom ett år efter att programmet antagits ska alla be- Miljö och bygg
rörda markägare få en beskrivning med karta ur naturvårdsprogrammet
En populärversion av programmet ska arbetas fram
Miljö och bygg
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Ett rikt växt- och djurliv
De största problemen för en rik biologisk mångfald i Kils
kommun utgörs främst av:
· Borttagande av livsmiljöer
· Fragmentering av landskapet
· Luftföroreningar, försurning och miljögifter
· Kunskapsbrist kring naturvärden
Nationellt mål för biologisk mångfald:
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.”
Kommunens övergripande mål:
”Den biologiska mångfalden i kommunen ska skyddas,
bevaras och utvecklas för framtiden så att nuvarande och
framtida generationer får tillgång till en god livsmiljö med
rika naturupplevelser”

Kommunens delmål

Ansvarig och samarbetspartner
Kommunen ska säkerställa att om- Miljö och bygg
råden med höga naturvärden bevaras och sköts på bästa sätt så att
naturvärdet inte minskar.
Kommunen ska öka kunskapen om Miljö och bygg
värdefulla och hotade arter för att
kunna göra insatser för dessa
Kommunen ska arbeta med de an- Miljö och bygg
svarsarter och den ansvarsbiotop
som identifierats så att dessa bevaras, vårdas och skyddas inom kommunen.
Kommunen ska samarbeta med Miljö och bygg
länsstyrelsen för att skapa attraktiva miljöer för de arter som länsstyrelsen upprättat åtgärdsprogram
för samt övriga rödlistade arter i
kommunen
Andelen variationsrika områden i Miljö och bygg,
Kils kommun ska bevaras i dagens Tekniska
omfattning och om möjligt öka
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Kommunen ska aktivt arbeta för Barn och utbildning,
att kunskap om miljö och natur ska Miljö och bygg
öka bland barn och vuxna i Kils
kommun
Senast 2014 ska kommunens an- Miljö och bygg
svarsarter ha en säkrad överlevnad
i kommunen

Aktiviteter för att uppnå delmålen
Ett åtgärdsprogram för kommunens ansvarsarter ska vara formulerat senast 2008
Kommunen ska initiera en årligen
återkommande inspirationsdag om
natur och miljö för lärare och/eller
barn i grundskolan
Senast 2007 ska kontakt ha tagits
med samtliga skolområden för ett
utökat samarbete med skolorna angående miljö och natur
Kommunens ansvarsarter och ansvarsbiotop ska inventeras
Ett samarbete med Karlstad Universitet ska startas upp för att öka
kunskapen om vår natur, främst insekter

Ansvarig och samarbetspartner
Miljö och bygg

Delmål för kommunens egen
mark
Kommunen ska sträva efter variationsrika miljöer, monokulturer ska
inte nyskapas
Överlevnad för rödlistade arter på
kommunens mark ska säkras

Ansvarig och samarbetspartner
Tekniska
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Miljö och bygg,
Barn och utbildning

Miljö och bygg

Miljö och bygg
Miljö och bygg

Miljö och bygg
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Levande skogar
De största problemen för naturvärden i skogen i Kil utgörs
främst av:
· Enartsbestånd och skog med liten åldersvariation
· Obefintligt med skogsbränder
· Ej bevarade kantzoner vid känsliga biotoper
· Värdefulla träd eller enstaka grupper av träd isoleras
· Brist på inslag av löv i barrskogarna
· Brist på lövskogar
· Brist på naturskog
· Brist på gamla, grova barr- och lövträd, grova hålträd, grova stående döende träd, grova naturligt fallna/ liggande trädstammar samt grov död ved i sena nedbrytningsstadier
· Återplantering sker mestadels med barr, även på marker
där barr inte skulle ha växt i normala fall
· Kunskapsbrist medför att levnadsmiljöer, stora som små,
av misstag försvinner
Nationellt mål för levande skogar:
”Skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion
skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”
Kommunens övergripande mål:
”Inhemska växt- och djurarter knutna till skogsmiljöer ska
ges förutsättningar att på sikt kunna överleva. Ett rationellt
och långsiktigt skogsbruk ska bedrivas med beaktande av
naturvårdens, friluftslivets och landskapsbildens värden”

Kommunens delmål

Ansvarig och samarbetspartner
Unika, säregna och representativa Miljö och bygg
skogsnaturtyper skyddas
Allmänheten och markägare vara Miljö och bygg och
väl informerade om skogens natur- Skogsstyrelsen
värden och viktiga åtgärder för att
bevara dessa
Senast 2007 ska Kils kommun ver- Miljö och bygg,
ka som remissinstans när det gäller Skogsstyrelsen
avverkningar i värdefulla områden
för att om så skulle behövas kunna
säkerställa de natur- eller friluftsvärden som finns, med de medel
som finns tillgängliga
Till år 2010 ska 5 % procent av Skogsstyrelsen,
skogsmarken vara undantagen Miljö och bygg
skogsbruk, hit räknas även frivilliga
avsättningar samt naturvårdsklassade områden i Grön Plan.
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Till år 2010 ska minst 15 % av
skogsägarna i kommunen ha en
grön skogsbruksplan.
Andelen äldre lövrik skog ska 2020
ha ökat med 10 % jämfört med -06
Efter 2007 ska inga nyckelbiotoper
få sänkta naturvärden
I mesta möjliga mån bör sumpskogsområden med höga naturvärden (klass 1, 2 och de som nämns i
objektsdelen) lämnas orörda.
Efter 2007 bör ingen kalavverkning
i ravinbranter eller ravinbottnar med
höga naturvärden ske (SVL § 30)
Markförstöring av skogsmaskiner
ska i möjligaste mån undvikas. Extra stor hänsyn ska tas i samhällsnärliggande områden eller områden
som av någon anledning är känsliga.
Senast 2009 ska kantzoner kring
sjöar, myrar, vattendrag och raviner sparas enligt naturliga förutsättningar (SVL § 30)

Aktiviteter för att uppnå delmålen
Grova lövträd, torrträd, högstubbar,
hålträd, gamla och döda träd ska
sparas enskilt och i grupp (SVL §
30 ) i förekommande fall enligt naturliga förutsättningar
Kommunens skogsägare ska få ett
utskick om naturvärden som finns
på deras marker
Nyckelbiotopernas naturvärden ska
bibehållas genom råd och ekonomiska ersättningar
Andelen lövträd i skogen höjs bl
a genom att bevara hög lövandel i
samband med röjning och gallring
Eventuella skogsvårdsåtgärder i
sumpskogsområden ska utföras så
att sumpskogens karaktär så långt
som möjligt bibehålls. Vid planerad avverkning bör Skogsstyrelsen
kontaktas för rådgivning.
Naturvårdsprogram Kils kommun

Miljö och bygg

Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg
Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg
Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg

Skogsstyrelsen

Tekniska

Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg

Ansvarig och samarbetspartner
Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg

Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg
Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg
Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg
Skogsstyrelsen,
Miljö och bygg
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Genom information och rådgivning Skogsstyrelsen,
ska kantzoner runt sjöar etc sparas Miljö och bygg
Delmål för kommunens egen skogsmark
Kommunen ska vara ett föredöme i Tekniska
förvaltning och ägande av skog
Kommunens mark bör skötas så att Kommunstyrelsen,
produktionsintresset är underordnat Tekniska
naturvårdens, kulturmiljövårdens
och friluftslivets intressen.
Kommunen ska skapa och bevara Kommunstyrelsen,
tätortsnära skogsområden, med Tekniska, Miljö och
höga biologiska värden samt stora bygg
möjligheter för kommuninvånare
till ett rikt friluftsliv.
I samband med att programmet trä- Tekniska
der ikraft ska skonsamma småskaliga metoder tillämpas vid skötsel
av bestånd med höga natur-, kulturoch friluftsvärden
I samband med att programmet Tekniska,
träder ikraft ska samråd ske med Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen för avverkning
inom redovisade områden i naturvårdsprogrammet samt tätortsnära
skogar
Senast 2008 ska alla inventerade Miljö- och bygg
nyckelbiotoper på kommunens
mark avsättas som biotopskydd
Efter 2007 ska ingen kalaverkning i Tekniska
ravinbranter eller ravinbottnar ske
Senast 2008 ska inga naturvärdes- Miljö och bygg,
objekt avverkas
Tekniska
Senast under 2008 ska den gröna Tekniska
skogsbruksplanen vara reviderad
I samband med att programmet trä- Tekniska
der ikraft ska gödsel och bekämpningsmedel inte användas
Underhållsrensning av diken i sko- Tekniska
gen ska undvikas i de områden där
höga naturvärden finns eller skulle
kunna uppkomma.
Senast under 2007 ska anställda i Tekniska
kommunen som arbetar med skog
ha tillgång till tillräcklig kunskap
för att vårda och förvalta kommunens skog på bästa miljömässiga
och ekonomiska sätt
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Byggandet av nya skogsbilvägar ska undvikas
Tekniska
Senast under 2007 ska anställda i kommunen som arbetar Tekniska
med skog ha tillgång till tillräcklig kunskap för att vårda
och förvalta kommunens skog på bästa miljömässiga och
ekonomiska sätt

Naturvårdsprogram Kils kommun
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Ett rikt odlingslandskap
De största problemen för naturvärden i odlingslandskapet i
Kil utgörs främst av:
· Minskning av naturliga ängs- och betesmarker
· Upphörande och minskning av bete på markerna
· Förändring av markanvändning, igenplantering, monokulturer
· Igenväxning av marker
· Biotopförändringar, borttagande av småbiotoper som är
värdefulla
· Användning av bekämpningsmedel och gödsel
· Kantzoner försvinner
· Kunskapsbrist hos markägare
Nationellt mål för ett rikt odlingslandskap:
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”
Kommunens övergripande mål:
”Odlingslandskapet ska bevaras öppet av ett aktivt, hållbart
och bärkraftigt jordbruk som tar hänsyn och bidrar till bevarad artrikedom samt har en stor variation av naturtyper
och livsmiljöer”
Kommunens delmål

Ansvarig o samarbetpartner
Kommunen ska fungera som en ko- Miljö och bygg,
ordinatör mellan olika parter för att Länsstyrelsen
upprätthålla eller restaurera naturvärden i odlingslandskapet
Omställning till råvaruproduktion Kommunstyrelsen
och vidareförädling med minsta
möjliga miljöbelastning ska eftersträvas och uppmuntras
Kantzoner ska finnas utmed vatten- Miljö och bygg
drag för att förhindra näringsläckage
Användning av bekämpningsmedel Miljö och bygg
och handelsgödsel ska minska med
20 % till år 2014 från 2006 års värden
Kommunen ska i första hand in- Kommunstyrelsen
handla sådana varor som producerats och transporterats med minsta
möjliga miljöbelastning.
Kommunens inköp av svenska eko- Kommunstyrelsen
logiska produkter ska öka med 5 %
varje år från 2006 års nivå
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Mängden småbiotoper och landskapselement (bl a våtmarker och
småvatten) i odlingslandskapet ska
som minst bevaras i dagens omfattning och där det är möjligt restaureras
All ängs- och hagmark som redovisas i ängs- och betesmarksinventeringen i klass 1-3 ska bevaras och
hävdas så att naturvärdena bibehålls
genom avtal eller på annat sätt senast 2020

Länsstyrelsen,
Miljö och Bygg

Aktiviteter för att uppnå delmålen
Ängs- eller hagmarker som är av
vikt för naturvård bör betas eller
slås
Senast 2010 ska kommunen i samarbete med markägare och djurägare initiera och medverka i minst
2 projekt som innebär återupptagen
slåtter- eller beteshävd på strandängar
Skötselplaner ska utarbetas i samråd
med berörda markägare i de områden där det finns naturbetesmarker
enligt ängs- och betesinventeringen

Ansvarig o samarbetpartner
Länsstyrelsen,
Miljö och bygg

Miljö och bygg,
Länsstyrelsen

Miljö och bygg

Miljö och bygg

Delmål för kommunens egen jord- Ansvarig o samarbruksmark
betpartner
Kommunens marker ska brukas och Tekniska
hållas öppna
Kommunen ska öka andelen eko- Kommunstyrelsen,
logisk odling på den kommunägda Tekniska
jordbruksmarken.
Kommunen och dess arrendatorer Tekniska
ska vara ett föredöme i brukande av
den egna jordbruksmarken
Aktiviteter för att uppnå delmå- Ansvarig o samarlen
betpartner
Vid omförhandling av arrenden på Kommunstyrelsen
kommunal jordbruksmark ska naturvårdshänsyn och skötsel inarbetas
enligt en skötselplan
Naturvårdsprogram Kils kommun
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Levande sjöar och vattendrag
De största problemen för naturvärden i sjöar och vattendrag
i Kil utgörs främst av:
· Syrebrist
· Försurning, urlakning av metaller
· Övergödning
· Dikning etc.
· Exploatering av stränderna
· Föroreningar
· Läckage av avloppsvatten
· Skogsbruk med otillräcklig hänsyn
Nationellt mål för levande sjöar och vattendrag:
”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas”

Dikning, muddring, kanalisering och kulvertering av vatten- Tekniska
drag ska undvikas

Aktiviteter för att uppnå delmålen

Ansvarig och samarbetspartner
Då en konflikt befaras uppstå mellan naturvård och andra in- Miljö och bygg
tressen ifråga om strandskydd ska en inventering av växt- och
djurlivet göras som underlag för beslutet
Inventering av kommunens mest värdefulla sjöar, bäckar och Miljö och bygg,
vattendrag ska göras
Karlstad universitet
Genom röjning, utmärkning av befintliga vandringsleder och Miljö och bygg
information kan friluftslivets tillgång till sjöar och vattendrag
öka
Påbörja ett samarbete med fiskevårdsföreningarna för ökad Miljö och bygg,
kunskapsinsamling
Länsstyrelsen
Kallkällor som finns i kommunen ska kartläggas
Miljö och bygg

Kommunens övergripande mål:
”Artrikedom i vatten ska bibehållas och ökas genom aktiva
bevarande- och skötselåtgärder som även ökar tillgängligheten till vattendragen och gagnar fiskeutövning, friluftsliv
och turism”
Kommunens delmål

Ansvarig och samarbetspartner
Särskilt värdefulla eller känsliga Miljö och bygg,
områden ska skyddas
Länsstyrelsen
Områden ska skötas så att växter Miljö och bygg
och djur som naturligt förekommer där, såväl på land som i vatten, ges förutsättningar att fortsätta
leva där under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer
Oreglerade vattendrag med höga Miljö och bygg,
naturvärden ska skyddas mot Länsstyrelsen
framtida reglering
Kommunen ska öka sin och all- Miljö och bygg
mänhetens kunskap om kommunens sjöar och vattendrag genom
olika projekt
År 2010 ska ingen rödlistad art Miljö och bygg
knuten till sjöar och vattendrag ha
försvunnit jämfört med år 2006
Senast 2009 ska friluftslivets åt- Miljö och bygg
komst till sjöar och stränder ha
ökat
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Myllrande våtmarker

Friluftsmark för upplevelser och hälsa

De största problemen för naturvärden i våtmarker i Kil utgörs främst av:
· Dikning
· Markavvattning
· Luftföroreningar
· Vägar
· Torvtäkter

Friluftsrådets antagna vision:
”Allas tillgång och lust till ett rikt friluftsliv. För friskare
människor med ökad naturförståelse”

Nationellt mål för våtmarker:
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”
Kommunens övergripande mål:
”Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion i landskapet ska bibehållas och där så är möjligt förbättras”
Kommunens delmål:

Ansvarig och samarbetspartner
Våtmarker ska så långt som möj- Miljö och bygg
ligt skyddas mot åtgärder som
förstör förutsättningarna för våtmarkernas flora och fauna att leva
vidare
Genom samarbete med markägare, Miljö och bygg,
myndigheter och organisationer Tekniska
ska kommunen bevara biologiska
värden och nyskapa våtmarker/
dammar i lämpliga lägen.
Påverkade våtmarker ska om möj- Miljö och bygg
ligt restaureras och återställas
Kunskap om våtmarkernas till- Miljö och bygg,
stånd ska inhämtas
Universitetet,
Länsstyrelsen
Antalet våtmarker för omhänder- Miljö och bygg,
tagande av dagvatten ska öka
Tekniska
Aktiviteter för att uppnå delmålen:
Initiera och medverka i restaurering av Norra Hyn, Åstjärn och
Södra Ringstadstjärn
Medverka till en ökad kunskap
genom inventeringar av små myrar, dammar, mossor och mollusker samt salamandrar i småvatten
Plan för att anlägga dammar/våtmarker för ekologiska reningssystem som tar hand om dagvatten
ska upprättas senast 2008
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Ansvarig och samarbetspartner
Miljö och bygg

Miljö och bygg

Tekniska,
Miljö och bygg,
Länsstyrelsen
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Kommunens övergripande mål
”Miljöer som är viktiga för livskvalitet och positiva naturupplevelser hos människor identifieras, iordningställs, sköts
och marknadsförs”
Kommunens delmål

Ansvarig och samarbetspartner
Friluftslivets värde ska särskilt be- Tekniska
aktas vid åtgärder på tätortsnära
mark
Vandrings- och cykelleder samt ut- Tekniska,
siktsplatser ska skapas och under- Kommunstyrelsen,
hållas så att natur- och kulturområ- Miljö och bygg,
den blir lätta att nå för alla. Behovet Skogsstyrelsen
av områden för friluftsliv i närheten
av tätorter ska särskilt beaktas. Särskild vikt ska läggas på tillgänglighet för människor med olika funktionshinder.
Alla särskilt besöksvärda naturom- Miljö och bygg,
råden ska förses med skyltar, infor- Skogsstyrelsen
mationsmaterial, spänger, bänkar,
p-platser och på lämpliga ställen
naturstigar senast 2020
Senast 2010 ska hälften av alla ob- Miljö och bygg,
jekt i katalogen där skyltning före- Skogsstyrelsen
slås som åtgärd ha genomförts
Senast 2009 ska prioriterade leder i Miljö och bygg,
kommunen vara ordentligt skyltade Skogsstyrelsen
Kontakt med markägarna ska tas i Miljö och bygg,
ett tidigt skede vid anläggning av Tekniska
vandrings-, cykel- eller ridleder
Aktiviteter för att uppnå delmålen:
En friluftsplan utarbetas för kommunen
En folder med karta över alla vandrings- och ridleder som finns i kommunen utarbetas

Ansvarig och samarbetspartner
Kommunstyrelsen,
Miljö och bygg
Kommunstyrelsen,
Miljö och bygg,

Delmål på kommunens egen Ansvarig
mark, aktivitet
Leder på kommunens mark ska vara Kommunstyrelsen,
väl skötta och markerade
Miljö och bygg
Naturvårdsprogram Kils kommun
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Sumpskogsinventering i Kils kommun, Skogsstyrelsen
Programförslag för Kils kommun, 2006
Reglering av sjön Säveln i Kils kommun, skrivelse till miljödomstolen, 2003, Jan-Anders Aronson,
Våtmarksinventering, Länsstyrelsen i Värmlands län
Värdefulla vägkanter, Vägverket

I objektsdelen följer en presentation av värdefulla natur-,
kultur- och friluftsvärden. Dessa områden har högre naturvärden än vardagslandskapet och hyser i många fall rödlistade arter och/eller flera signalarter.

Äng- och hagmarksinventering, 1994, Länsstyrelsen i Värmlands län
Äng- och betesinventering, 2002-2004, Länsstyrelsen i Värmlands län,
Översiktlig naturvårdsinventering i Värmland, 1989, Länsstyrelsen i Värmland,
Översiktlig naturinventering i Värmland, 1973, Rolf Edberg, Länsstyrelsen i Värmland,
Internet
Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora, 060505
Kils sportfiskeklubb, www.kils-sportfiskeklubb.com, 060825
Naturvårdsverket, www.environ.se, 060425, Uppgifter från SWECLIM
Naturvårdsverket www.environ.se, 060425
Skogsstyrelsen, www.skogsstyrelsen.se, 060310
Sveriges geologiska undersökning, www.sgu.se, 060307

Klassning följer den vedertagna indelning 1-3 som finns i
naturvårdssammanhang. Dessutom har en klass 4 lagts till
för områden som av någon anledning har ett extra naturvärde t ex för de närmast boende eller objekt som har höga
naturvärden men som är för små för att ingå i klass 3. Naturvärdesklass 1-4 är en bedömning av vilken nivå objekten
håller. Klass 1 innebär högsta naturvärde (värdefullt ur ett
nationellt perspektiv), klass 2 mycket högt (värdefullt ur ett
regionalt perspektiv) och 3 högt naturvärde (värdefullt ur ett
kommunalt perspektiv) och klass 4 lokala naturvärden (värdefullt ur ett lokalt perspektiv). Endast klass 1-3 redovisas
med objektsbeskrivningar. Klass 4 objekten redovisas tillsammans med övriga områden på en kartbilaga (www.kil.
se) samt i en förteckning. Ytterligare information om klass 4
objekt finns hos kommunen.
Under rubriken kriterier anges vilka kriterier som ligger till
grund för bedömningen. Kriterierna anger de huvudsakliga
naturvärden som objekten bedömts efter. De kriterier som
förekommer är: B (botaniska värden), Z (zoologiska värden),
G (geologiska värden), F (friluftsliv), L (landskapsbild),
M (myrområde) samt K (kulturvärden och odlingslandskap).
Markägare anger vilka som i huvudsak äger marken.
Arean anger, utifrån de gränser som dragits i kartan, objektets storlek.
Beskrivning ger en sammanfattande beskrivning av objektets utseende och naturförhållande.
Naturvärden ger en beskrivning av de naturvärden som objektet innehar.
Under rubriken arter tas sådana arter med som är karaktäristiska för området eller arter som är av särskild betydelse.
Siffran bakom arten anger det år arten sågs. Är artnamnet
blått är det en signalart är det rött är det en rödlistad art.
Hot anger de hot som objektet kan tänkas vara utsatt för idag
eller inom en snar framtid.
Önskad skötsel är just en önskad skötsel, ingen skötsel kan
göras utan markägarens samarbete och tillstånd.
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Sammanfattning efter värde:
Klass 1 ”Högsta naturvärde”		
Objektsid
Norra Hyn med omnejd			
2
Nilsbysundet med omnejd			
16
Klass 2 ”Mycket högt naturvärde”
Pickerudsbäcken				
Värmeln					
Renstadsnipan med omnejd			
Kilsravinerna					
Getmossen					
Högbodaälven och Lerbodaälven		
Högvalta					
Fagerås gård					
Visten						

4
37
47
11
15
48
7
13
49

Klass 3 ”Högt naturvärde”
Klackskullen					
Bråtsjön					
Tjärnmossen					
Bondestad					
Rinnforsbranten					
Rinnen						
Siggerudsbergen				
Stubberud med omnejd				
Tolitaälven					
Fryksta						
Stora Kilsbygden med Norsälven		
Pråmsjön					
Rennstad					
Klövbergets västsluttning			
Höjdängen					
Flyttblock NNV Ärtetan				
Fallberget					
Mellan- och Nedre Fryken			
Stor-Emsen					
Hökmossen					
Hästskoberget					
Södra Ringstadtjärn				
Västra Ringstad					
Gösjön						
Lund						
Klaxåsmossarna				
Åstjärn						
Sandviksbergen					
Örnäs						
Glänneklätten					
Mörkerudsberget				
Valfjället					
Boda-Smedsrud					

1
34
35
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
20
3
5
6
8
9
12
14
10
21
22
23
24
25
26

44
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Stenstjärnet och Långtjärnet			
Backarna					
Fryksåsens station				
Kolserud					
Enås						
Storhöjden					
Frykerud med omnejd				
Mellan och Nedre Fryken			
Betesmark vid Fagerås				

27
28
29
30
31
32
33
54
55

Klass 4 ”Naturvärde”
Hurttjärn					
Göpåsberget					
Södra Hyn					
Dikartorpsravinen				
Bomossebäcken					
Betesmark vid Norsälven			
Norra Grävlingen				
Gamla järnvägen				
Torpsjön 					
Lill-Emsen					
Klacksjön					
Välsättersudden					
Lövås						
Skårebolsravinerna				
Loängen					
Kyrktjärn					
Säveln						
Åsmossen					
Dömlemossen					
Stormossen					
Nolbymossen					
Rörmossen					

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73		
74		
75		
76		
77

Övriga nyckelbiotoper				
Övriga ängs- och betesmarker			
Sumpskogar					
Naturvärdesobjekt				

78-144
145-152
153-271
272-321
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