1.

Klackskullenl

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZG
Markägare: Stiftelse och privata markägare
Area: ca 84 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun obj nr: 45
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 20
Naturvärdesområde obj nr: 18
Sumpskogsinventering objekt nr: 5
Områdesbeskrivning: Klackskullen är ett relativt stort område som
består av naturskog på en bergsrygg. Västsidan av bergsryggen är brant
medan östsidan är något flackare. Den västra sluttningen har block som
rasat ner samt en blockgrotta som är ca 5-6 meter djup. Det sol- och
vindexponerade läget samt den mycket fattiga marken har präglat vegetationen som domineras av hällmarkstallskog med gamla senvuxna tallar
och granar. De äldsta tallarna har en ålder på över 100 år. I branterna
växer även gamla kraftiga aspar. Markvegetationen domineras av ris och
lavar. Området är förhållandevis orört och på flera ställen, bland annat
längst i söder, finns naturskogsliknande partier. Dock har nog höjdområdet plockhuggits under lång tid. I området förekommer måttligt med
död ved i form av liggande och stående lågor i olika nedbrytningsstadier.
Dalgången väster om området samt de södra kanterna har påverkats av
avverkning.
Arter: Mindre märgborre (06)
Tjäder (06)		
Asppraktbagge (06)
Brunshjon (06)		
Fnöskticka (06)		
Större märgborre (06)
Spillkråka (06)		

Bredhalsad varvsfluga (06)
Mindre aspticka (06)
Klibbticka (06)
Dubbelögad bastborre (06)
Björksplintborre (06)		
Tallticka (97)
Vågbandad timmerbock (06)

Värden: Området uppvisar naturskogskaraktär med lång kontinuitet.
Storleken tillsammans med ett orört och strategiskt läge med flertalet myrar, sumpskogar och sjöar i närheten gynnar faunan. Relativt rikligt med
död ved i olika nedbrytningsstadier gynnar både den högre och den lägre
faunan. I dalgången växer det för närvarande upp lövträd vilket borde
gynna faunan då det ger ytterligare en variation i landskapet.
				
Hot: En avverkning skulle förstöra de naturvärden som uppnåtts.
Önskvärd skötsel: Skogen bör få utvecklas fritt från större avverkningar.
Möjligtvis skulle ett naturvårdsanpassat skogsbruk öka inslaget av lövträd. Älgen betar lövträden hårt, för att få fler aspar krävs det att lövträden
hägnas in.
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2.

Norra Hyn med omgivningar

Kring sjön Norra Hyn finns många värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Landskapet är mycket tilltalande och flera intressanta natur- och kulturmiljöer finns samlade på samma ställe. Naturmiljöerna kopplas främst
till sjön Norra Hyn med våtmarker och strandängar. Här finns också ett
vackert öppet landskap, rika lövskogar samt kulturminnen i form av
skötta gravkullar. Runt sjön ligger de anrika gårdarna Apertin, Ekenäs och
Illberg som brukar markerna. Variationen av löv- och barrskog, ängs- och
hagmarksmiljöer, berg med branter samt våtmarksmiljöer gör att området
är mycket intressant ur naturvårdshänseende.
Naturvärdesklass: 1
Kriterier: ZGBKFL
Markägare: Privata markägare
Area: 272 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Riksintresse naturvård och kulturminnesvård
Landskapsskydd
LST Naturinventering av Kils kommun obj nr: 59
LST Våtmarksinventering (klass 1)
Ängs- och hagmarksinventering: 15-2 (klass 2)
Ängs- och betesinventering: 988-UQL, 31D-NLF
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 10, 12, 14
Sumpskogsinventering obj nr: 5 delobj 01 (klass 3)
Värdefulla sjöar och vattendrag (nationellt värdefull)
Fågelinventering vid Norra Hyn, Forshaga och Kils kommuner
Områdesbeskrivning: Norra Hyn är en slättlandssjö med mycket rikt fågelliv. Sjön ligger i en kulturhistoriskt värdefull odlingsbygd med mycket
omväxlande natur med många olika naturtyper. I öst (Forshaga kommun)
gränsar sjön till barrskog och på den västra sidan (Kils kommun) finns
jordbruksmarker och lövskog. Stora åkrar breder ut sig i norr och nordväst, vilka brukas av de stora gårdarna Apertin och Ekenäs. Längs sjöns
västra sida finns flera sötvattenstrandängar och marker som förr betades
av boskap. I dagsläget betas endast de marker som ligger i anslutning till
gården Ekenäs. Vid sjöns sydvästra ände ligger en äng med ett gravfält,
gravhög och 11 runda stensättningar. Ängen har ett mosaikartat fältskikt,
som fläckvis har en ganska artrik flora. Objektet slåttras med röjsnöre av
Skogsstyrelsen. Här finns även en del av banvallen efter Sveriges första
järnväg. Längs sjöns kanter ligger flera områden med värdefull sump- och
lövskog bl a ett klibbalkärr och en alsumpskog. Faunan gynnas av att det
finns flera döda och döende träd, äldre lövträd samt en del hålträd.
Området ligger lätt tillgängligt från Kil och Forshaga. Friluftslivet kan ta
del av det rika fågellivet via ett fågeltorn på Forshaga sidan. På Kilssidan
är det svårare att ta sig ner till sjön, men på enstaka platser går det även
att överblicka Norra Hyn från denna sida.
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Arter: Totalt har närmare 200 fågelarter observerats i Norra Hyn. Fågelrikedomen är störst under vår och höst.
Rödlistade arter:
Tvåfärgsnopping (80) 		
Ortolansparv (80)
Ryl (80)
Brunand (80)			
Bivråk (80)		
Skogsduva (80)
Skedand (06)			
Bläsand (06)		
Årta (06)
Grönskära (06)
Bland häckande arter i sjön kan nämnas:
Rördrom (06)		
Grågås (karaktärsart 06)
Vattenrall (06)
Brun Kärrhök (06)
Småfläckig sumphöna (06)
Sångsvan (06)		
Trana (06)		
Skrattmåskoloni (300-500 par) Fisktärna (06)		
Skäggmes (06)
I Norra Hyns omgivningar (strandängar, lövsumpskogar samt åkermarken
runt om sjön) påträffas bl a:
Näktergal (06)		
Entita (06)		
Stjärtmes (06)
Rosenfink (06)		
Mindre hackspett (06) Gulärla (06)
Kärrsångare (06)
Gräshoppsångare (06) Göktyta (06)
Hornuggla (06)		
Storspov (06)		
Tofsvipa (06)
Enkelbeckasin (06)
Sånglärka (06)		
Hämpling (06)
Kornknarr (06)
Sjön besöks sommartid dagligen av storskarv, häger, fiskgjuse och
lärkfalkar på jakt efter trollsländor. På senare år besöks sjön alltmer av
havsörn, främst sensommar och höst. Sjön och våtmarkerna lockar även
till sig förbiflyttande rovfåglar t ex blå kärrhök, stenfalk och pilgrimsfalk.
Individrikedom och diversitet bland rastande flyttfåglar varierar med
väderförhållanden och tiden på året.
Värden: Området utgör en representativ del av Klarälvens deltaserie.
Sjön har ett mycket stort värde som rast- och häckningslokal för fåglar.
Framförallt under våren rastar stora mängder änder och vadare. Sjön, våtmarken och omgivningarna (t ex blöta lövskogar) hyser många värdefulla
miljöer för flora och fauna. De betade strandängarna runt sjön har stora
värden för faunan. Det finns ett flertal strandängar som går att restaurera
vilket skulle höja värdet på Norra Hyn ytterligare.
Hot: Ett stort problem för sjön är igenväxning. Efter att sjön sänktes i
början av seklet och bete upphörde, ökade igenväxningen och nu växer
sjön igen av vass. Insatser för att bibehålla en öppen vattenyta har gjorts
av Kils- och Forshaga kommun. På Forshaga sidan gjordes insatser 2006
men på Kil sidan har inga insatser gjorts sedan 70-talet. En låg vattenytamedför dåligt utvecklad undervattensvegetation och bottenfauna.
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3.
Önskvärd skötsel:
Områdets ytformationer ska bevaras intakta. Bebyggelse och andra ingrepp ska begränsas. Vattenståndet i Norra Hyn ska bibehållas och igenväxning motverkas. Invallning och nydikning bör inte tillåtas. Bete och
röjning av vass skulle öppna upp för en större vattenyta. Fortsatt hävd av
strand- och lövängar är av stor betydelse för områdets naturvärde. En del
av hagarna skulle behöva röjas så att den gamla hagmarksstrukturen kommer fram igen. Fortsatt hävd av jordbruksmarken bör ske för att bibehålla
områdets öppna karaktär. I nyckelbiotoperna bör inte skogsbruksåtgärder
ske. De värdefulla lövskogsbestånden runt sjön bör säkerställas. Igenväxta strandängar bör restaureras (röjning av igenväxningsvegetation,
tuvfräsning, stängsling och bete) och en skötselplan utarbetas i samarbete
med markägarna och djurhållare. Det vore värdefullt att öka tillgängligheten på Kilssidan.

Apertinl

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZK
Markägare: Privat markägare
Area: ca 19 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Områdesbestämmelser
Naturreservat
Områdesbeskrivning: Apertin innehar gamla anor när det gäller natur
och kultur. Apertins herrgård har anor redan ifrån medeltiden och ravinerna vid Apertin skyddades 1936 som naturminne. Skyddet gjordes
1991 om till naturreservat. Högstammiga lövträd med inslag av ädellövträden ask, lind och lönn växer i sluttningarna. I botten på ravinerna är
det mycket lummigt, här växer stora bestånd av strutbräken och lundarv.
Området får utvecklas fritt och andelen döda lövträd är relativt hög. Vid
gården finns det en anlagd park som planerades av Linnélärjungen J.F.
Här växer ek, alm, avenbok, lärkträd och äldre björk och en frodig örtvegetation i markskiktet.
Området är lättillgängligt ifrån Kil med bra väg och parkeringsplats vid
reservatet. Friluftslivet har stor tillgång till området genom iordninggjorda stigar, bänkar och informationstavlor. Lederna är historiska då de från
början anlades för att skänka herrgårdsfolket och deras gäster avkoppling
och rekreation.
Arter: Blåsippa (96)
Missne (96)
Hassel (96)
Korp (96)
Fläder (96)
Jätteslide (96)
Forsärla (06)

Strutbräken (96)
Trolldruva (96)		
Springkorn (96)		
Rödblära (96)		
Lundarv (96)		
Stjärtmes (05)		
Gröngöling (96)

Olvon (96)
Kattuggla (96)
Skogsduva (96)		
Tibast (96)			
Desmeknopp (96)
Entita (05)			

Värden: De djupt nedskurna ravinerna som ligger söder om herrgården
uppvisar en särskild och varierande flora. Fågellivet i den lundartade
miljön är rikt och förutsättningarna för en rik lägre fauna borde vara
gynnsamma.
Hot: En avverkning skulle förstöra de naturvärden som uppnåtts. Brister i
tillsynen gör tyvärr att området förfallit en aning.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt. Länsstyrelsen står för
skötseln av området men en ökad tillsyn och restaurering av de stigar som
eroderats sönder vore önskvärt.
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5.

Ekenäs

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LBK
Markägare: Privat markägare
Area: 12 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Områdesbestämmelser
Naturvärdesområde obj nr: 9
Områdesbeskrivning: Ekenäs är en gammal biskopsgård med anor från
1300-talet och en kulturhistoriskt värdefull gård. Gården ligger i anslutning till Norra Hyn och omges av åkermark och lövträdsrika betesmarker
med inslag av asp, ask, björk och ek. Herrgården omges av en parkliknande hagmarksmiljö med många ekar. Vägen upp till gården kantas av
en björkallé där flera träd dött.
Arter: Svalört (89)		
Häggmispel (89)
Tomtskräppa (89)

Stortimjan (89)		
Vildpersilja (89)
Nässelsnärja (89)

Ek (06)

Värden: Hagmarken vid Ekenäs har höga värden för floran, många
krävande arter samt ek växer i området. Allén utgör en viktig småbiotop i
landskapet. Fina beteshagar omger den kulturhistoriskt värdefulla biskopsgården.

Hökmossen

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: MZ
Markägare: Stift och bolag
Area: ca 41 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun obj nr: 39
Våtmarksinventering (klass 3)
Sumpskogsinventering obj nr: 6, delobj 1, 2, 3
Områdesbeskrivning: Myrområdet ligger till hälften i Forshaga och till
hälften i Kils kommun. På båda sidor om kommungränsen leder skogsbilvägar fram till området men trafik begränsas av de bommar som finns
uppsatta. Området utgörs av ett myrområde med 4 stycken mossar, flera
laggkärr och en sjö. Sjön, Mörttjärn, är en näringsfattig, mindre sjö som
gränsar till myren i norr. Direkt söder om Mörttjärn ligger den mosse som
är vattendelare för myrområdet. Denna mosse går över i ett relativt stort
kärrstråk som går samman i ett dike i det sydöstra hörnet. I den södra
delen ligger en solfjäderformad excentrisk mosse med ett brett laggkärr.
Väster om Mörttjärn ligger en högmosse med gles tallskog. Vid myrområdet ligger 4 stycken angränsande sumpskogar. Myrområdet omges
av rationellt skött skogsmark med ett nyligen upptaget hygge väster om
Mörttjärn.

Hot: Området skulle påverkas negativt av en större avverkning. Igenväxning av området gynnar inte floran. Eken behöver gott om utrymme för
att trivas väl och i området råder viss trängsel bland träden.

Arter: Knipa (89)
Bäver (89)
Rosling (89)
Tjäder (89)

Önskvärd skötsel: Döda träd bör få stå/ligga kvar för att gynna insekter.
Området bör hävdas genom t ex slåtter eller bete, gärna av får, för att hållas öppet. Unggran och lövsly bör gallras bort för att gynna ädellövträden.

Värden: Myrområdet är förutom sin storlek och sitt orörda läge intressant genom att hela serier från högmosse till öppet vatten finns representerat. Myren är viktig för tjäder och orre som spelar här.

Ängsull (89)		
Större hackspett (89)
Trädpiplärka (89)
Rundsileshår (89)

Flaskstarr (89)
Vitag (89)		
Orre (89)			
Storsilehår (89)

Hot: Ytterligare påverkan genom dikning etc skulle påverka mossen
mycket negativt. Avverkning på mossen eller precis i anslutning till mossen skulle vara mycket negativt.
Önskvärd skötsel: Myrområdet bör få utvecklas fritt. Vid avverkning är
det önskvärt att sump- och kantskogarna lämnas kvar. Ytterligare påverkan av mossen via dikningsåtgärder bör undvikas för att myrområdets
värde ska kunna bevaras.
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Pickerudsbäcken

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZGF
Markägare: Privata markägare och kommun
Area: ca 43 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 1, 4, 5
Naturvärdesområde obj nr: 3
Värdefulla sjöar och vattendrag (nationellt värdefullt vatten)

Värden: Området har en rik flora av kärlväxter och mossor. Området har
stor potential för marksvampar och insekter och därmed även goda förutsättningar för en rik högre fauna. Fåglar, älg och rådjur finns i stort antal.
God mark, död ved och fuktighet vid bäverdämmena gynnar framförallt
insekter och fåglar men är även en god miljö för grod- och blötdjur. Lämnas området fritt för utveckling kommer det att bildas en fin naturskog.
För friluftslivet är det ett fint område att röra sig i.

Områdesbeskrivning: Pickerudsbäcken utgör ett ravinsystem som är
omväxlande både till djup och bredd, med få förgreningar. Längst i norr
rinner den fram i en bred men grund dal medan i söder är den mycket
brant på sina ställen och har en höjd på 20 meter. Vattnet är klart och omväxlande stillastående och forsande på sin väg från Lilltjärn mot Fryken.

Hot: Ytterligare avverkning nere i dalbottnar och sluttningar skulle förstöra de naturvärden som uppnåtts. Mänsklig reglering av vattnet skulle
innebära att de naturvärden som skapats skadas.

Området kantas omväxlande av skog och åkermark. Växtligheten i ravinen består av granar i växlande ålder. Närmast vattnet förekommer en del
gråal, rönn och hägg. Det finns flera gamla och grova granar (minst 80 år)
samt en del äldre alar och björkar. Markskiktet består av en rik mossflora
och örtrik vegetation. Området är på sina ställen avverkat hela vägen ner
i ravinbotten medan på andra ställen har växtligheten sparats i branterna
och avverkats på platåerna. I kalaverkningområdena växer hyggesvegetation som björk- och alsly. Vid den södra delen av bäcken har många
grova granar vält efter de höststormar som varit och bildar rikligt med
död ved. På många av träden kan hackspettspåverkan ses. Även i den
norra delen finns det gott om döda träd då bävern varit framme och skapat
flera våtmarker med döda lövträd till följd. I de fuktiga områden, som
tidvis översvämmas, växer en del mer krävande arter såsom skogsfräken,
majbräken och strutbräken.

Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt till naturskog. På sikt
bör lövandelen i ravinen höjas. Spänger och broar behöver rustas upp.
Det är viktigt att leden fortsätter att hållas öppen hädanefter. Det vore
lämpligt att skapa biotopskydd av området för att ge det en helhet och för
att kunna genomföra vissa åtgärder.

Bäcken användes förr i tiden för diverse ändamål t ex fanns här både en
kvarn och ett tegelbruk. Området var för ett par år sedan ett fint strövområde men leden som fanns i området samt bänkar och spänger förföll.
Leden har under sommaren 06 röjts och på vissa ställen dragits om.
Arter: Majbräken (89)		
Ormbär (06)		
Strutbräken (06)
Bäckbräsma (97)
Gammelgranslav (97)
Svart trolldruva (97)

Skogsfräken (06)
Kärrviol (06)
Dvärghäxört (89)
Bårdlav (97)
Lundstjärnblomma (97) Missne (97)		
Mörk husmossa (97)
Skriftlav (97)		
Gullpudra (97)		
Bäcköring (06)
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8.

Hästskoberget

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZK
Markägare: Privata markägare
Area: ca 10 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 26
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 4
Naturvärdesområde obj nr: 5

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: Z
Markägare: Privata markägare
Area: ca 25 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 13

Områdesbeskrivning: Området utgörs av en sydvästvänd bergbrant med
mager mark. På toppen växer det luckig hällmarkstallskog med inslag av
björk och en. I övre delen av branterna, särskilt i nyckelbiotopen, växer
grova senvuxna tallar med en ålder på över 100 år. Toppen och nedanför
branten i söder har i sentid varit påverkad av avverkning. Där har det nu
kommit upp sly av björk och asp. I nedre delen av brantfoten växer äldre
aspar med inslag av äldre björk. Nedanför branten finns kulturpåverkan i
form av gamla stengärdsgårdar och växter som oxel och stor blåklocka,
vilket tyder på att marken en gång varit mycket öppnare än idag.
Arter: Asphättemossa (98)
Vårärt (06)		
Svartbräken (89)
Klippfrullania (89)
Vippärt (89)		

Blåsippa (06)		
Tjärblomster (89)
Skogsvicker (89)
Aspgelélav (98)
Guldlockmossa (98)

Fällmossa (98)		
Stinknäva (06)
Korallav (98)
Skinnlav (98)

Värden: I området finns relativt gott om hålträd, äldre asp och björk,
vilka har stort värde för de fåglar som är hålbyggande. Brantfoten och
branten med block och klippväggar utgör livsmiljö för flera krävande och
ovanliga arter. Den unga aspskog som växt upp i anslutning till nyckelbiotopen är bedömd som naturvärdesobjekt och kommer med stor sannolikhet att utgöra ett komplement till nyckelbiotopen så småningom.
Hot: En avverkning av den äldre skog som finns kvar skulle förstöra de
naturvärden som uppnåtts. All avverkning, som gör att ljusförhållandena
ändras, påverkar den växtlighet av kärlväxter och mossor som finns här
idag.
Önskvärd skötsel: Skogen i branten och brantfoten bör få utvecklas fritt.
Möjligtvis kan ett naturvårdsanpassat skogsbruk med större inslag av
lövträd i nedre delen av branten vara gynnsamt.
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Södra Ringstadstjärn

Områdesbeskrivning: Södra Ringstadstjärn är ett våtmarksområde som
är rikligt omgivet av lövträd i olika levnadsstadier. Våtmarken är resultatet av en sjösänkning som genomfördes vid sekelskiftet 1800-1900. Det
går fortfarande att se ytterkonturerna av sjön i våtmarken samt det dike
som dränerar våtmarken ut i Aplungen. Vid vårfloden bildas en öppen
vattenyta som sedan torkar ut under sommaren. Våtmarken domineras av
starrängsvegetation med flask- och trådstarr samt sjösäv. Området kantas
av skog men på den västra sidan går även åkermark ner till våtmarken.
På den västra och norra sidan växer det björk varav många döda eller
döende. Närmare åkermarken finns även en del aspdungar. Buskskiktet
består i stort sett bara av olika arter salix. Fältskiktet domineras av olika
starr och gräs med inslag av vattenklöver och kråkklöver.
Även på den östra sidan består skogen till stor del av björk i olika levnadsstadier men på denna sida är de grövre. Stående och liggande död
ved ligger spritt i hela området. På den här sidan har skogen även inslag
av klibbal, asp, gran och tall. I kanten upp mot vägen växer det rikligt
med hasselbuketter samt olvon. Mark som tidigare varit öppen betesmark
har nu till stora delar växt igen helt.
Arter: Över 90 olika fågelarter har skådats i området
Vitryggig hackspett (85)
Enkelbeckasin (05)
Borsttistel (06)
Mindre hackspett (05)		
Vanlig groda (05)
Gröngöling (05)
Entita (05)			
Brun gräsfjäril (00)
Spillkråka (05)
Kattuggla (05)			
Göktyta (05)		
Nötkråka (05)
Rördrom (06)			
Kricka (05)		
Trana (06)
Större hackspett (05)		
Småfläckig sumphöna (05) 			
Värden: Området har goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald
och det utgör livsmiljö och rastningslokal för många fågelarter. En hög
lövandel med död ved i olika nedbrytningsstadier gynnar insekter. Den
vitryggiga hackspetten har tidigare häckat i området men är nu borta.
Detta tyder dock på att livsmiljöer för andra fåglar, främst hackspettar,
bör vara gynnsamma. Lokalen är även en viktig lekplats för groddjur.
Tillsammans med det småskaliga landskapet i Ringstad utgör detta en
viktig plats för flera djurarter.
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Hot: En avverkning av den lövskog som finns kvar skulle förstöra de
naturvärden som uppnåtts.

Önskvärd skötsel: Ingen avverkning bör ske i kantzonerna, skogen bör
få utvecklas fritt. De områden där det en gång varit örtrik mark skulle röjas och betas för att få en rikare flora. Åtgärder för att förhindra att ängar
och hasseldungen öster om våtmarken växer igen. Det bör utredas om
insatser för att skapa en öppen vattenyta skulle gynna faunan.

Högvalta

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 37 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 50
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 12
Naturvärdesområde obj nr: 11
Områdesbeskrivning: Området utgörs av en bäckravin som ligger väster
om väg 61, från Högvalta i norr till strax innan Fagerås i söder. Bäcken
är omväxlande stilla och forsande. Där bäcken står stilla växer vit näckros. Bäcken kantas till största delen av lövvegetation med dominans av
gråal och asp men även av sälg, rönn och björk. Bitvis kantas bäcken av
gran. Ravinen har varit betad, vilket kan ses på sina ställen i vegetationen
genom dess ört- och gräsinslag. Ravinen har relativt gott om äldre lövträd
och död ved. Bäver lever i bäcken och har fällt många grova aspar och
skapat ett bäverdämme med ett flertal stående döda träd. Området kantas
av åkermark men det finns även gran planterat på östra delen av ravinen.
Arter: Mindre hackspett (98) Gullpudra (98)
Värden: Området har stora värden genom sin lövskogsmiljö med många
äldre, grova lövträd samt relativt rikligt med död ved. Denna miljö gynnar insekter och fågellivet, vilket visar sig inte minst genom förekomst av
mindre hackspett i området. De naturliga störningar som bävern skapar
ger goda förutsättningar för många arter att leva här.
Hot: En avverkning av lövskogen vore förödande för de arter som är
beroende av denna livsmiljö.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt men på sikt bör granen
gallras ut. Lövskogen bör gynnas ytterligare.
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Västra Ringstad

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZ
Markägare: Privata markägare
Area: ca 86 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 12
			
Områdesbeskrivning: Bebyggelsen i Västra Ringstad ligger spridd längs
övre delen av östsluttningen ned mot Ringstadtjärn. Landskapet, bebyggelsen och sjön omges av skogsklädda bergshöjder. Odlingslandskapet i
sluttningen är småskaligt med åker/vall och beteshagar. Markerna betas
av kor på den västra sidan om vägen och nyupptagna betesmarker ned
mot sjön betas av får. Längs med sjöstranden och ut i markerna finns
spridda lövträd och buskage. En del av markerna och badplatsen vid sjöns
södra ände är något igenväxta.
Arter: Många av de arter som trivs i området kring Södra Ringstadtjärn
använder även Västra Ringstad och Norra Ringstadtjärn som rast- och
häckningsplats. Tidigare häckade vitryggig hackspett i området.
Värden: Det småskaliga och öppna landskapet är estetsikt tilltalande och
inte särskilt vanligt numer. Det småskaliga landskapet tillsammans med
Södra Ringstadtjärn har stor betydelse för faunan och ger ett varierat och
rikt djurliv.
Hot: Upphörande av bete och brukande av markerna skulle göra att landskapet växer igen. Ytterligare exploatering runt sjön skulle vara negativt
för landskapsbilden och miljön i övrigt.
Önskvärd skötsel: Området bör fortsätta att hållas öppet genom ett aktivt
jordbruk. Ytterligare förtätning av bebyggelse bör undvikas. Strandskyddet skulle utökas till 200 meter.
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Gösjön

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZF
Markägare: Privata markägare
Area: ca 173 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Utökat strandskydd till 150 meter
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 44
Hjärtön med 200 meters omkrets är fågelskyddsområde
Naturvärdesområde obj: 13
Områdesbeskrivning: I Gösjön finns flera öar och utskjutande uddar
med lövträdsrika blandskogsbestånd. Längs med bäcken vid Åneholm
finns en fin sumpalskog och här har den ovanligare arten hårklomossa
påträffats. Då Hjärtön 1982 blev fågelskyddsområde häckade bl a 20-25
par fisktärna på ön. Idag är beståndet en spillra härav.
Arter: Gädda (06)		
Ål (06) 		
Löja (06)		
Hårklomossa (92)

Abborre (06)		
Braxen (06)		
Sarv (06)		

Gös (06)		
Mört (06)		

Värden: De många öar och uddar som finns i sjön gynnar djurlivet,
främst fågellivet.
Hot: Ytterligare byggnation av hus runt sjön. Friluftslivet kan riskera att
störa fågellivet. Hjärtön var tidigare ett kalt skär och en orsak till minskningen av fåglar kan vara att det växt upp för mycket buskar och mindre
träd på ön.
Önskvärd skötsel: Byggnation av hus runt sjön bör förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse. En inventering av ön under häckningssässong för att se hur många fågelarter som finns kvar bör göras, därefter
kan insatser som att röja ön göras.
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Åstjärn

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZ
Markägare: Privata markägare
Area: ca 49 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 48
			
Områdesbeskrivning: Åstjärn är en grund näringsrik liten sjö som ligger
längs med väg 61. Sjön omges till stor del av jordbruk- och betesmarker. Vissa delar av markerna runt tjärnet betas fortfarande men inte hela
vägen ner till sjön. Nere vid sjökanten har buskskiktet av vide i stort sett
tagit över och är ganska så tät. Sjön är till stor del igenväxt med säv och
bladvass men några få öppna vattenytor finns fortfarande kvar. Igenväxning beror främst på den sjösänkning som genomförts i tjärnet. Vattenytan har en rik flytbladsvegetation bestående av vit näckros och gäddnate.
I nordöst finns ett parti med tallskog med björkinslag som sträcker sig
fram till de fuktiga partierna. Ungefär 100 meter från parkeringsplatsen
vid väg 61 finns ett fågeltorn. Tornet ligger ganska dolt i en ridå av aspar
som skyddar tjärnet mot vägen men även döljer tornet till viss del. Att
döma av gästboken används tornet som utflyktsmål både för svenska och
utländska besökare.
Arter: Brun kärrhök (06)
Gräsand (06)		
Bivråk (06)		
Rördrom (06)		
Fackelblomster (06)

Rörsångare (06)		
Enkelbeckasin (06)
Storspov (06)		
Grenrör (06)		

Sångsvan (06)		
Blåsand (06)
Knipa (06)		

Värden: Sjön utgör en viktig livsmiljö och rastplats för många fågelarter.
Det är ett lättillgängligt utflyktsmål för alla boende i kommunen.
		
Hot: Genom att sjön har växt igen på senare år har antalet fågelarter
minskat rejält. Då markerna gödslas ökar igenväxningen.
Önskvärd skötsel: På grund av att vattenytan minskat så har även antalet
fåglar minskat med tiden. Kapacitet finns att restaurera sjön till det värde
den en gång haft. Insatser bör därför göras för att få till stånd en större
öppen vattenyta. Tornet behöver rustas upp och en ny affisch med information om de fåglar som kan ses behöver sättas upp.
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Kilsravinerna

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: GBZF
Markägare: Kils kommun, Privata markägare
Area: ca 135 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Delar av området är naturreservat
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 61
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 1, 3, 5, 8
Bolagens nyckelbiotoper obj nr: 2, 3
Naturvärdesområde obj nr: 2, 4, 6, 7, 9
Naturundersökning av Kilsravinerna, Kils och Karlstads kommuner
Naturinventering av Kilsravinerna, inför bildandet av naturvårdsområde
Kilsravinerna- värda att värna, Naturskyddsföreningens förslag till skötsel
av ravinområdet söder om Kils tätort
Kilsravinerna, En inventering över ravindalens kärlväxter, mossor, lavar
och tickor
Områdesbeskrivning: Ravinerna är nedskurna i en liten sedimentslätt
som till stor del består av skog. Ravinsystemet består av en huvudravin
och flera sidoraviner. Huvudravinkomplexet av Kilsravinerna är ca 5 kilometer långt och 1-2 kilometer brett. De enskilda ravinerna är upp till 25
meter djupa och 100 meter breda. Mitt i huvudravinen slingrar sig Hyndalsån fram och mynnar sedan ut i Norsälven. Området består till största
delen av barrskog på sluttningar och platåer men i ravinbottnarna växer
lövskog. Skogen består främst av granskog med god skiktning men även
en del blandskog. Markskiktets sammansättning är varierande beroende
på fuktighet och ljusförhållanden. Lövskogen består främst av gråal men
även av enstaka exemplar av hägg och björk. Buskskiktet består främst av
rönn, druvfläder och videarter. Fältskiktet är mycket frodigt.
Ravinerna skapar en väldigt speciell miljö, då det på sommaren blir
till en nästan tropisk miljö nere i ravinbottnarna. Detta gör att flera för
Värmland ovanliga växter lever och trivs där t ex dvärghäxört, springkorn
och storgröe. Delar av skogen vid ravinerna är relativt gammal och har
lämnats orörd för fri utveckling. Längs med ravinerna finns det en relativt
hög andel gamla lövträd som är betydelsefulla för många arter. Bäver
lever i Hyndalsån och skapar naturliga störningar.
Kilsravinerna delas med Karlstad då kommungränsen går mitt i Hyndalsån. Kilssidan av ravinerna är påverkade av väg 61 men stora ingrepp i
övrig skog och huvudraviner har undvikits. På Karlstadsidan har avverkning skett hela vägen ner till botten av ravinen på några ställen. I avverkningsområdena har det växt upp lövsly och piprör. Ravinsystemet har
påverkats en del av mänskliga aktiviteter såsom järnväg, kraftledningar
och vägar.
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I östra delen (strax söder om Kils samhälle) av området finns vandringsleden, Skutbergsleden. Ytterligare ett flertal stigar korsar området som
används flitigt av Kilsborna som rekreationsområde.
Arter: Storgröe (06)		
Strutbräken (06)
Trolldruva (06) 		
Blåsippa (06)		
Skriftlav (06)		
Guldlockmossa (06)

Gullpudra (06) Dvärghäxört (06)		
Lundarv (06) Mörk husmossa (06) 		
Ormbär (06)
Bäckbräsma (06) 		
Skogsduva (06) Springkorn (06) 		
Större hackspett (06)				
Mindre hackspett (06)

Värden: Kilsravinerna är en värdefull geologisk formation med särpräglad natur, intressant flora och förutsättningar för en rik fauna. Området
har ett stort värde som samhällsnärliggande rekreationsområde för Kilsborna.
Hot: Ytterligare avverkningar i området skulle förstöra många av de
värden som nu uppnåtts. Dagvatten bör ej släppas ut i ravinerna på grund
av den ökade erosion som det kan medföra. En förändring av hydrologin
skulle vara mycket negativt för många växt- och djurarter.
Önskvärd skötsel: En del av området har skyddats som naturreservat. I
och med detta kommer informationstavlor att sättas upp och stigar röjas.
Ett samarbete med Karlstad eller Skogsstyrelsen för att få till ett större
skydd som även innefattar Karlstadssidan är önskvärt. All aktivitet som
på något vis ändrar på ravinernas struktur eller Hyndalsåns hydrologi bör
undvikas t ex grävning, borrning, dämning e t c. Eventuellt kan plockhuggning vara till nytta för en del arter ifall granen blir för dominerande,
för övrigt bör området få utvecklas fritt.

Lund

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 39 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 51
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 5, 7, 26, 28
Naturvärdesområde obj nr: 8, 27			
Områdesbeskrivning: Lund är ett mindre ravinsystem som sträcker sig
från Fagerås i norr, ned till andra sidan vägen i söder. Systemet är grunt
(ca 5-15 meter) och består av två sammanstrålande ravinarmar samt sidoarmar till dessa. Området bryts av en kraftledning och väg 61 som korsar
området. Vegetationen i norra delen består till största delen av blandlövskog med asp, al och salixarter. Skogen är en självgallrande lövskog med
en del död ved och några grova aspar. I delar av området går hästhagar
ner i ravinerna och det är ganska öppet.
Södra delen av ravinsystemet är avverkat på flera ställen och här har
lövsly växt upp. Sidoravinerna är fortfarande intakta och består av äldre
granskog med rik mossvegetation. I dessa växer de signalarter som redovisas nedan. Uppe på platåerna finns en granplantering och marken är
dikad. I branterna hittades ett flertal gryt.
Arter: Skogshakmossa (98)
Älggräs (06)		
Majbräken (06)		
Harsyra (06)		
Levermossor (06)
Blåsfliksmossa (98)

Porellor (98) Blåsippa (98) 		
Gullpudra (06) Mörk husmossa (98)
Gråal (06)
Liljekonvalj (06)		
Rödblära (06) Missne (06)
Trubbfjädermossa (98) 				
Bågpraktmossa (98)

Värden: Området har stort värde för lövskogsberoende arter. Det rörliga
markvattnet som finns här gynnar en rik flora av mossor.
Hot: Avverkning av den äldre granskogen samt lövskogen skulle vara
mycket negativt för de arter som är beroende av dessa. Så småningom bör
lövandelen höjas och gran huggas ur.
Önskvärd skötsel: Dalgången som helhet bör lämnas orörd och skogen
bör få utvecklas fritt. Körning med maskiner bör undvikas.
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Fagerås gård

16.

Klaxåsmossarna

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 15 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 52
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 5
Naturvärdesområde obj nr: 6			

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: MBZ
Markägare: Privata markägare och Stiftelse
Area: ca 53 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 49
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 20, 22, 23
Naturvärdesområde obj nr: 18, 24
Våtmarksinventering (klass 3)

Områdesbeskrivning: Ravinsystemet väster om Fagerås gård består
av två bäckdråg som sammanstrålar i norr. Den södra delen av området
är avskuren av väg 61 medan det i norr begränsas av järnvägen. Ravinsystemet omges av odlingsmarker. Ravinerna har ett största djup av ca
15 meter och en bredd på upp emot 100 meter. Vegetationen består till
största delen av lövskog med björk, asp och al, men det finns även inslag
av ask, rönn, ek och gran. De fuktiga och näringsrika ravinbottnarna gör
att mer krävande växtarter kan växa här. Vid Fagerås gård består ravinen
delvis av hagmark/vall, även andra delar av området är betespåverkat. I
norr är det nyligen avverkat en bit ner på ravinkanterna och där har typisk
hyggesvegetation växt upp.

Områdesbeskrivning: Klaxåsmossarna ligger strax söder om väg 61 och
öster om Klacksjön. Myrarna är helt omgivna av jordbruksmark och de
har en tydlig högmossekaraktär, särskilt den östra. Någon lagg finns inte,
denna är sedan länge utdikad. Ute på mossen domineras vegetationen av
tall och dvärgbjörk. Längs med norra delen av mossarna växer ett äldre
lövrikt bestånd av björk och asp med rikligt med död ved. En hel del torrträd med vedsvampar finns här. Skogsbeståndet längs östra Klaxåsmossen
består av blandskog av gran, tall, björk, asp och rönn. Det finns betydligt
fler lågor och högstammar på västra Klaxåsmossen jämfört med den
östra. Fältskiktet vid de båda mossarna går från lågörter i öster till ristyp i
väster medan buskskikt i stort sett saknas.

I den västra ravinen är det mycket frodigt med lövträd i olika ålder. Det
är rikligt med gamla och grova träd (ålder minst 60 år) av både gråal, asp
och gran samt högstubbar och lågor av varierande storlek. Den östra ravinen har i stort sett samma växtlighet som den västra men där finns något
färre gamla, grova träd och mindre mängd död ved.

I myrens kanter går ett flertal stigar. Torvtäkt bedrevs längs med den norra
kanten men är sedan länge nedlagd. I omedelbar närheten av Klaxåsmossarna finns ytterligare småobjekt med värdefull lövskog.

Värden: Sluttningarna är påverkade av rörligt markvatten vilket ger en
rik moss- och kärlväxtflora. Många olika djur- och växtgrupper gynnas av
områdets naturkvalitéer. Området hyser stora värden för faunan.
Arter: Storgröe (06)		
Rödblära (06)		
Hassel (06)		
Skogshakmossa (06)

Lundarv (06) Springkorn (06)
Blåsippa (06) Skinnlav (89)
Gullpudra (06) Ormbär (06)			
Mörk husmossa (06)

Hot: Avverkning av den äldre granskogen samt lövskogen skulle vara
mycket negativt för de arter som är beroende av dessa.
Önskvärd skötsel: Dalgången som helhet bör lämnas orörd och skogen
bör få utvecklas fritt. Ett mindre uttag av gran kan göras. Möjlighet till
naturvårdsavtal bör ses över.

Naturvårdsprogram Kils kommun

Arter: Dvärgbjörk (06)		
Hjortron (06)		

Vitmossa (06) Spillkråka (06)			
Odon (06)
Rosling (06)

Värden: De äldre lövträdsbestånden på mossarna samt rikligt med död
ved gynnar de arter som har svårt att klara av ett modernt skogsbruk och
är beroende av gamla och döda lövträd. Mossen är relativt stor och ligger
bra till för att kunna användas som utflyktsmål bl a för skolor.
Hot: Avverkning av den äldre löv- och blandskogen skulle vara mycket
negativt för de arter som är beroende av dessa. Ytterligare påverkan på
myren genom dikning/täkt får negativa konsekvenser för myren och dess
arter.
Önskvärd skötsel: Området gynnas av en fri utveckling där ytterligare
död ved kan skapas.
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Getmossen

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BKZL
Markägare: Privata markägare
Area: ca 38 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Områdesbestämmelser
Ängs- och hagmarksinventeringen obj: 6 (klass 3)
Ängs- och betesinventeringen obj: 5FF-ECX, EBB-TRL, 6A2-KFA
Kulturmiljövårdsprogram för Kils kommun
Områdesbeskrivning: Getmossen är en liten by som ligger i den nordligaste delen av kommunen. Byn är idyllisk och ger ett ålderdomligt
intryck. Här finns äldre bebyggelse, marker med ängsvegetation, hästoch fårbete och 4 stycken genuina hagmarker. De värdefulla ängs- och
hagmarkerna ligger i eller i nära anslutning till byn och markerna betas av
får, häst och kor. Det finns en slåtteräng som slås med skärande redskap
varje år.

Värden: Området är i sin helhet värdefull ur både kultur- och naturhänseende. Markerna har brukats av människan, genom slåtter och bete
under lång tid och detta har gett upphov till de naturvärden som finns här
idag. Värdefulla ängs- och betesmarker är en bristvara och att det finns så
många av dem på en så liten yta tillsammans med gammal bebyggelse får
anses relativt sällsynt.
		
Hot: Upphörande av bete/slåtter och därmed igenväxning. Gödsling av
markerna.
Önskvärd skötsel: Markerna bör fortsätta att betas av får och kor och
som komplement av häst. I hästhagarna har en del salixarter tagit över
och det har delvis växt igen. Borttagandet av dessa skulle vara till fördel för området. Det är viktigt att byns ålderdomlig intryck och karaktär
bevaras. Hus som ska uppföras bör ha ett utseende som passar väl in i
miljön.

Objektet som ligger längst i söder (6A2-KFA) ligger i en dalgång med
en bäckfåra och källdråg. Hälften av området betas av får och hälften av
häst. Dalgången är mycket artrik. I anslutning till denna ligger en slåtteräng som varje år slås med skärande redskap. I hagen finns både oxel, al,
ask, asp, björk, en, gran, lind och rönn. Vissa av träden hamlas.
Det östra objektet (EBB-TRL) ligger i en kraftigt sluttande slänt med
rikligt med hällar. Betesmarken är relativt artrik men det finns även en del
sly. Denna mark betas av hästar som delvis stödutfodras och därför har
vissa delar av marken blivit näringspåverkad.
Objektet längst norrut (5FF-ECX) är en betesmark som betas av hästar
och är relativt artrik. Även här finns viss igenväxning av sly samt en del
örnbräken och älggräs.
Det fjärde objektet (ej i ängs- och betesinventeringen) ligger västerut
under den kraftledning som går genom området. Marken betas av kor och
har tidigare betats av både får och häst. Floran är artrik och här växer den
sällsynta fältgentianan.
Arter: Fältgentiana (05)
Brudborste (02)		
Kattfot (02) 		
Prästkrage (02)		
Knägräs (02)		
Ormrot (02)		
Skallerarter (02)
Ärenpris (02)
Ögontröstarter (02)
Örnbräkenarter (02)
Jungfrulinarter (02)
Gökblomster (02)
Jungfru Marie nycklar (02)
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Hirsstarr (02)		
Ängsfryle (02)		
Ängsvädd (02) 		
Rödven (02)		
Blåsuga (02)
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Skogs- och jordbrukslandskapet kring Nilsby är en mycket vacker
kulturbygd med inslag av många olika naturtyper. Naturen i området är
variationsrik. Här finns värdefulla betes- och odlingsmarker, flera raviner,
geologiskt värdefulla formationer, gammal skog, stora områden lövskog,
led för friluftsliv, sjö för fauna, gammal bebyggelse och ett landskap som
under lång tid hävdats. Berggrunden består av mylonit och på den östra
sidan gnejsgranit av Kilstyp. Inslag av mörka basiska bergarter gynnar
förekomsten av flera krävande och för Värmland ovanliga arter.
Naturvärdesklass: 1
Kriterier: LBZKFG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 900 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Riksintresse
Landskapsskydd
Områdesbestämmelser
Biotopskydd, Ransbyravinerna
Utökat strandskydd
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 17
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 5, 7, 8, 9, 10,
Bolagens nyckelbiotoper obj nr: 23/B4-0/274, 23/B4-0/280, 23/B4-0/282
Ängs- och hagmarksinventering obj: 15-1 (klass 2), 15-4 (klass 3)
Ängs- och betesinventeringen obj: E12-LJE, 22B- BWR, 211-YWQ
Artrika vägkanter
Värden: Det variationsrika landskapet med åkrar, lövskog, raviner och
strandängar ger goda förutsättningar för ett rikt djurliv. Hela landskapet
kring Nilsby är estetiskt tilltalande. Ravinerna och västsluttningarna mot
Fryken gynnar många krävande växtarter på grund av inslaget av de näringsrika mineral som finns i de intilliggande bergsluttningarna samt det
rörliga grundvattnet. Faunan gynnas av en rik flora.
Hot: Ytterligare byggnation av fritidshus. Om betet upphör växer området igen. Gödsling av naturbetesmarkerna skulle utarma den flora som
växer där idag. Avverkning av lövskogsområdena.
Önskvärd skötsel: Det är viktigt att behålla det omväxlande landskapet.
Området skulle kunna bevaras och skötas genom ett kommunalt naturreservat med skötselplan där hela området längs med Fryken från Nilsbysundet upp till Sjöbergen ingår. Alternativt kan ett samarbete ske med
skogstyrelsen för att skydda små områden genom avtal eller biotopskydd.
Markerna runt Nilsbysundet bör fortsätta att hävdas genom bete/slåtter
för att inte växa igen. I de lövträdsrika sluttningarna ned mot Fryken bör
det ske ett fortsatt gynnande av lövträd. På vissa ställen kan det behöva
plockhuggas för att inte skogen ska bli för tät.
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Nilsbysundet med närmsta omgivningarna
Naturvärdesklass: 2
Kriterier: LBZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 268 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 17
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 5
Ängs- och hagmarksinventering obj: 15-1 (klass 2)
Ängs- och betesinventering obj: 22B- BWR
Områdesbeskrivning: Landskapsbilden runt Nilsbysundet är mycket
vacker. Odlingslandskapet brukas rationellt men uppvisar ändå småskalighet. Det är gott om betesmarker och dessa hålls öppna genom bete av
hästar, får och kor. Permanentboenden ligger på västra sidan om vägen
men strandområdet är helt obebyggt. Strax söder om sundet på den östra
sidan finns en liten grund bäckravin. Ravinen var till ganska nyligen
betad men är nu bevuxen med gråal och en del asp. I ravinen växer det
gamla lövträd och det är relativt rikligt med död ved. Vid Nilsbybrons
östra sida finns det en parkeringsplats med möjlighet att beundra landskapet, bron eller skåda fåglar. I områdets nordöstra del ligger Hagudden, som liksom sundet är en israndsbildning. Vid Långe udde finns ett
sentidserosionshak bildat genom våg- och iserosion. Sydväst om sundet
finns bildningen av en strandsporre.
Arter: Ängsvädd (02)
Stagg (02)
Frylearter (02)
Sånglärka (06)
Fyrling (83)

Hirsstarr (02)		
Gökblomster (02)
Skallerarter (02)
Strutbräken (02 )
Vintertagging (98)

Sångsvan (06)			
Ormrot (02)
Storspov (06)			
Springkorn (02)		

Värden: Det variationsrika landskapet med åkrar, lövskog, raviner och
strandängar ger goda förutsättningar för ett rikt djurliv.
Fryksdalen och Frykensjöarna utgör en ledlinje för flyttande fåglar.
Nilsbysundet är en utmärkt plats att studera fågelsträcket. De öppna fälten
och strandängarna erbjuder goda miljöer för rastande fåglar. Vattnet i
Nilsbysundet fryser inte på vintern och utgör därför en viktig plats för
övervintrande sjöfåglar. Sångsvanen har här en övervintringslokal som är
av stor betydelse för arten.
Strandängarna runt sundet är värdefulla som häck- och rastlokaler för en
mängd fåglar, särskilt för vadare. En del betas av nötdjur (och häst) och
det finns ytterligare restaurerbara strandängar. Sundet innehåller även
stora geologiska värden då avsmalningen vid Nilsby samt Hagudden anses vara israndbildningar gjorda av den senaste landisen. Vid sundet går
det att finna spår av tiden då Kil låg under havsytan genom förekomsten
av vänerlera, vänersand och svämsand.
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Önskvärd skötsel: Fortsätta och öka hävden på strandängarna genom
bete av nötkreatur. Kommunen bör ha en mycket restriktiv inställning till
nybyggnation. Landskapet bör hållas öppet och viss röjning av buskar
längs med strandkanten bör ske. Den lilla ravinen bör få utvecklas fritt.
Se även önskvärd skötsel för hela Nilsby med omnejd.

Kammersrud med omnejd
Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZKL
Markägare: Privata markägare
Area: ca 72 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Naturvårdsavtal
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 17
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 8, 9, 10
Ängs och betesinventeringen obj nr: 211-YWQ
Ängs och hagmarksinventeringen obj nr: 15-4 (klass 3)
Kammersrudsområdet, Kils kommun, botanisk inventering
St Kils sockens kärlväxtflora, kompletteringar och kommentarer
Områdesbeskrivning: Området utgörs av Kammersrud by (två gårdar)
med tillhörande småskaliga odlingslandskap och frodiga lövskogar. Runt
byn och längs med Frykens västra kant utbreder sig stora områden av
lövskog med stort inslag av hassel och ask samt inslag av ek och lind.
Lövområdena är vackra och har genom naturvårdsavtal skötts så att lövträd gynnas. Vissa partier av skogen har betats och där har härliga lövskogslundar skapats. Vid gårdarna domineras trädskiktet av asp, ask, al,
björk och rönn. Söder om gårdarna i Kammersrud, i sluttningen ned mot
Fryken, ligger en betad bäckravin. Mellan gårdarna växer den gamla och
grova Kammersrudseken. Under första hälften av 1800-talet betraktades
eken som döende och i början på 1900-talet slog blixten ned i den. Trots
detta står eken där idag med en frodig grön krona.
Arter: Ek (06)		
Springkorn (01)
Skogstry (89)			
Blåsippa (06) Dvärghäxört(89)
Vårärt (89)
Trolldruva (01) Kråkvicker (89)		
Underviol (89)			
Strutbräken (01) Hassel (06) 		
Stinksyska (89)
Lundarv (89) Ängsruta (89)		
Lind (06)			
Lunglav (01) Bårdlav (01)		
Skuggblåslav (01)		
Kattfotslav (01) Skriftlav (01)		
Korallblylav (01)		
Stuplav (01)
Gullpudra (01)		
Aspegelélav (01)
Storrams (89) Vitryggig hackspett (89)
Värden: Byn och odlingslandskapet utgör ett odlingshistoriskt värdefullt
objekt. Det varierande landskapet med betesmarker, bäckdalar och sluttNaturvårdsprogram Kils kommun
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ningar gynnar en rik fauna. Lövskogarna gynnar en art- och individrik
fågelfauna samt hyser flera vanliga och ovanliga hackspettar. Den vitryggiga hackspetten har häckat i området. Insektslivet i lövskogarna bör vara
mycket rikt men är inte närmare undersökt. Den fina lövstrukturen och
bra markförhållanden gör att bäckravinen har mycket goda förutsättningar
för svampar, insekter och en rik kärlväxtflora.
Hot: Ytterligare byggnation av fritidshus. Skulle betet upphöra växer
området igen. Ytterligare avverkning av lövskogsområdena.
Önskvärd skötsel: I de lövträdsrika sluttningarna ned mot Fryken
bör man fortsätta att gynna lövträd. Området har tidigare varit mycket
öppnare och det är viktigt att landskapet fortsätter att hållas öppet och
eventuellt öppnas upp ytterligare. Det är ett något högt betestryck på
vissa marker medan andra inte betas alls. En jämnare fördelning av betesdjur är önskvärt. Kammersrudseken bör skyddas som naturminne och
samtidigt upprättas en skötselplan. På vissa ställen kan lövskogen behöva
plockhuggas för att det inte ska bli för tätt. Inför ett eventuellt bildande
av reservat är det önskvärt att en inventering av insektslivet görs. En
vandringsled bör anläggas och märkas ut längs med Fryken för att sedan
knytas ihop med Kungsleden.

Ransbyravinerna
Naturvärdesklass: 2
Kriterier: GBZ
Markägare: Privata markägare
Area: ca 24 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Biotopskydd
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 17
Nyckelbiotopsinventering obj: 11, 12
Ransbyravinerna, Kils kommun, vegetationsbeskrivning
Områdesbeskrivning: Söder om Kammersrud finns de två djupt nedskurna Ransbyravinerna. Ravinerna ligger på varsin sida om den väg
som går mot Övre Bondestad. Den ena ravinen mynnar direkt ut i Fryken
medan den andra först mynnar ut i en bäck som sedan mynnar ut i Fryken. Den norra ravinen består av en liten huvudravin med några sidoarmar och omges av ängs- och åkermark. Ravinen är mycket lummig och
växtligheten består av ask, al, rönn och hassel. Det finns rikligt med äldre
träd och liggande död ved. Ravinen är lättframkomlig men några stigar
finns inte. Den södra ravinen är djupare skuren, mörkare och fuktigare
än den norra. På ena sidan ravinen går vägen till Övre Bondestad medan
skog omger resten av ravinen. Växtligheten domineras av al men även av
asp, hägg och rönn. Här finns även en del ask och hassel, dock i mindre
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omfattning jämfört den norra. På platåerna och en bit ner på sluttningen
växer det gran och några riktigt grova och gamla aspar. Mer arter av bräken växer här jämfört den norra ravinen. Den södra ravinen är skräpigare,
vilket troligtvis kommer från bilar som passerar på vägen.
Arter: Svart trolldruva (01)
Strutbräken (01)
Stor aspticka (01)

Gullpudra (01)		
Springkorn (01)		
Krusig ulota (01)
Skriftlav (01)
Lundstjärnblomma (01) 			

Värden: Värdet i ravinerna är främst de naturskoglika lövträdsmiljöerna
och de krävande växtarter som växer här. Förutsättningarna för en rik
insekts- och fågelfauna är mycket goda, liksom för olika svampar och
mossor.
Hot: En ändrad hydrologi skulle påverka de växter som lever här. Eftersom objekten har biotopskydd finns för tillfället inget större hot mot
ravinerna. Nedskräpning är ett litet problem.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt. Viss plockhuggning av
gran kan behöva genomföras.

Kammersrudshöjden
Naturvärdesklass: 3
Kriterier: GKF
Markägare: Bolag
Area: ca 24 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 17
Områdesbeskrivning: Kammersrudshöjden är en av få platser som låg
ovanför havsytan då hela Kil låg under havet efter att landisen försvann.
Här på 184 m ö h kan man mer eller mindre tydligt se den strandlinje
där havet skvalpade in mot stranden för ca 10 000 år sedan. Växtligheten
på toppen domineras av granskog. Längs med delar av berget slingrar
sig den gamla Kungsleden fram. Här tågade enligt folkmun kungen med
sitt följe mot Norge. I slutet av Kungsleden ligger en gammal vårdkase.
Ytterligare norr om vårdkasen finns en utsiktspunkt med grillplats och
sittstockar. Här är det en magnifik utsikt över Fryken och Nilsbysundet.
Längs med den skogsbilväg som leder upp på berget finns en gammal
tolvbottskoja som nu används som jaktstuga. Området har till stor del
kalavverkats.

ha värden för friluftslivet och som utflyktsmål. Området uppvisar stora
kulturella värden med en mängd kolbottnar, fossil åkermark, odlingsrösen
m m.
Hot: Skogen är hårt exploaterad och ytterligare avverkning skulle vara
mycket förödande för faunan men även för friluftslivet.
Önskvärd skötsel: Det vore trevligt med en informationsskylt vid högsta
kustlinjen med information om isen och dess påverkan på landskapet.

Hagudden

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: G
Markägare: Kils kommun
Area: ca 10 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 17
Områdesbeskrivning: Hagudden är en israndsbildning bildad under
isens tillbakaryckning, bildningen skapades dock vid en tillfällig utvidgning av isen. Udden har därefter påverkats av svallning och här återfinns
svallsand. Förr fanns här en liten grustäkt men udden är ändå relativt
välbevarad. Här finns en populär badplats och området används till olika
arrangemang för kommuninnevånarna.
Värden: Geologiskt intressant bildning
Hot: En grustäkt skulle innebära att den redan påverkade formationen
skulle försvinna helt.
Önskvärd skötsel: Området bör användas som det gör idag.

Värden: Kammersrudshöjden är värdefull ur ett geologiskt perspektiv.
Det finns dessutom många kulturella skatter i skogslandskapet. Den
otroliga utsiktspunkten tillsammans med en upprustad Kungsled skulle
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Sjöbergens östsluttning

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZ
Markägare: Bolag och privata
Area: ca 99 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 04
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 8, 10
Bolagens nyckelbiotopsinventering obj nr: 23/B4-0/274, 23/B4-0/280,
23/B4-0/282
Naturvärdesområde obj nr: 09
Områdesbeskrivning: Sjöbergen ligger längs med Frykens västra kant
och sträcker sig upp till kommungränsen i norr där Sunne kommun tar
vid. Även här kan högsta kustlinjen ses på ca 184 m ö h. Stora områden
av Sjöbergen är kalavverkade men branten ned mot Fryken är fortfarande
orörd. I sluttningarna ned mot Fryken växer relativt orörd lövskog med
inslag av ädellöv. Ett större bestånd av lind växer i nyckelbiotopen mot
kommungränsen samt gamla grova träd av sälg och asp.
Arter: Blåsippa (89) Violettgrå tagellav (04)
Vårärt (89)
Aspfjädermossa (04)
Lunglav (04) Bårdlav (04)		
Skriftlav (04) Skuggblåslav (04)
Hassel (01)
Kattfotslav (04)		
Korallav (04) Trolldruva (89)
Nattviol (06) Dvärghäxört (89)
Jungfru Maries nycklar (06)		
Liten blekspik (99)			
Gammelgransskål (99)			

Dvärgbägarlav (04)		
Aspgelélav (04)			
Stuplav (04)
Korallblylav (04)		
Lind (01)			
Underviol (89)			
Stiftklotterlav (04)
Kortskaftad ärgspik (04)
Gränsticka (94)
Grön sköldmossa (99)

Värden: Området är särskilt gynnsamt för mossor och lavar och uppvisar
en stor artrikedom med ett flertal rödlistade arter. Fågelfaunan i området är mycket rik och de flesta arter av hackspettar finns representerade.
Insektslivet är inte närmare undersökt men med tanke på rikedomen av
lövträd och fåglar bör insekter också trivas bra.
Hot: Avverkning av skogen skulle medföra att de naturvärden som nu
uppnåtts kommer att försvinna.
Önskvärd skötsel: En djupare inventering av faunan, särskilt insekter,
skulle vara värdefullt som planeringsunderlag. En viss plockhuggning
skulle gynna områdets naturvärden. För övrigt bör området få utvecklas
fritt.
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Stor-Emsen

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZ
Markägare: Privata markägare och stiftelse
Area: ca 441 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Utökat strandskydd
Ängs och betesmarksinventering obj: BAA-FDX, 749-VPI, A8F-IDY,
BD6-SXP, B01-VHN
LST Våtmarksinventering (klass 3) i Kils kommun
Områdesbeskrivning: Stor-Emsen delas mitt i av kommungränsen till
Grums. Sjön är näringsrik och omges till största delen av skogsmark men
även av en del jordbruksmark. Vid sjöns norra del vid Södra Grimstad
ligger 5 stycken inventerade strandängar. Dessa strandängar uppvisar en
variationsrik flora med flera olika arter. Delar av markerna betas av häst.
Det finns ytterligare två inventerade strandängar vid sjöns nordöstra hörn
men dessa marker är helt igenväxta (se objekt Lerboda-Emsälven). I
sjöns sydvästra del finns en mosse (se objekt Kolserud) med intilliggande
sumpskog.
Flodkräftor har tidigare funnits i sjön men slogs för ett antal år sedan ut,
troligtvis av gifter från skogsbruket. År 2005 sattes flodkräftsyngel ut i
Stor-Emsen. År 2007 kom signalkräftan in i sjön och med den även kräftpest vilken tog död på alla flodkräftor.
På nordvästsidan om sjön finns ett relativt orört naturskogsområde bestående av blandskog av gran, asp och björk. I området finns det en hög
andel död ved och goda förutsättningar för en rik flora och fauna.
Arter: Fiskgjuse (05) Brun kärrhök (05)
Flodkräfta (06)			
Gös (06)
Abborre (06)		
Gädda (05)
Sutare (06)
Skogsklocka (04)					
Skaftslamkrypa (84)
Värden: Sjön är relativt stor och ligger nära Värmeln där det finns ett
rikt djurliv, vilket gör sjön till ett bra komplement till Värmeln. De fem
strandängarna uppvisar höga naturvärden och kan med skötsel bli mycket
fina lokaler både för flora och fauna. Det orörda skogsområdet nordväst
om sjön uppvisar en fin naturmiljö som gynnar många sårbara växt- och
djurarter.
Hot: Strandängarna kommer att förlora sina värden och växa igen om de
inte hävdas.
Önskvärd skötsel: De fem strandängarna vid Grimstad kan restaureras
och på sikt bli värdefulla för bl a fåglar. Det är att föredra att markerna
betas av kor.
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Sandviksbergen

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BGKF
Markägare: Privata markägare
Area: ca 22 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Riksintresse
Biotopskydd
Naturvårdsavtal
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 6
St Kils sockens kärlväxtflora

Önskvärd skötsel: Delar av området sköts via ett naturvårdsavtal där
målet är att höja andelen löv i skogen. Området har ett relativt bra skydd
via naturvårdsavtalet samt biotopskyddet men det vore önskvärt att få till
ett avtal något längre söderut. Branterna bör lämnas för fri utveckling.
Den gamla vägen till Sunne bör markeras upp och göras till rid- och
vandringsled. Förr fanns planer på att fortsätta leden längs med hela
Nedre Frykens östra strand, detta vore mycket gynnsamt för det rörliga
friluftslivet.

Områdesbeskrivning: På östra sidan om Fryken finns mycket branta
men jämna sluttningar ned mot Fryken. Vegetationen i branterna domineras av i stort sett opåverkad barrblandskog av lågört- och grästyp.
Trädskiktet består av gran, asp, björk och enstaka lindar. Buskskikt
saknas men enstaka enar växer i branten. Till följd av den gynnsamma
berggrunden växer en mycket intressant flora. Bestånd av blodnäva och
kungsmynta är här mycket rikliga. I nyckelbiotopen växer en gammal
granskog och längs med bäcken finns ganska rikligt med lågor av gran.
Delar av området har träd med en ålder på över 100 år och både stående
och liggande död ved samt enstaka hålträd finns i området. Ovanför och
nedanför branten har avverkning skett.
Vid Sandviken är det i stort sett avverkat hela vägen ned till sjön med
undantag för rösen och stensättningar. Den sandstrand som givit området
sitt namn består av en grusig svallavlagring. För övrigt består stränderna
av klippor och stenar. Vid stranden finns en grillplats och en sittbänk
uppställt. Tyvärr finns även en del skräp här. Strax intill stranden ligger
de kulturhistoriskt intressanta miljöerna som består av 5 rösen och 10
stensättningar. Gamla vägen upp till Sunne går genom området upp till
kommungränsen. Detta är en fin väg att gå, cykla och rida på.
Arter: Skogsklocka (04)
Kungsmynta (06)
Kattfotslav (96)
Svartbräken (06)
Grönpyrola (89)		

Kärleksört (06) Skogsvicker (06)		
Blodnäva (06) Ullticka (96)			
Vedticka (96) Getrams (06)			
Nattviol (06) Slåtterfibbla (89)		
Stor fetknopp (06)

Värden: Området uppvisar en intressant, särpräglad flora, med flera hotade och ovanliga växtarter. Det finns även kulturhistoriska platser samt
geologiska former av intresse. Den gamla vägen upp mot Sunne är en fin
led för friluftslivet att nyttja.
Hot: Avverkning av skogen i branterna skulle innebära att de botaniska
värden som finns där kan försvinna. Ytterligare avverkning nere vid vattnet förstör förutsättningarna för ett rikt friluftsliv och den estetiska bilden.
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Örnäs

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: GBFK
Markägare: Privata markägare
Area: ca 11 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 38
Naturvärdesområde obj nr: 6
St Kil sockens kärlväxtflora

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZFK
Markägare: Privata markägare
Area: ca 300 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 29
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 17

Områdesbeskrivning: Vid Örnäs finns en isälvsavlagring ett s k randläge. Avlagringen har en öst-västlig rygg och är ca 25 meter hög. Från
toppen finns det branta norr- och södersluttningar. Den västra sluttningen
är starkt påverkad av en gammal grustäkt. Vid strandkanten finns en fin
sandstrand med badplats som har underbar utsikt över Fryken. Det finns
en egengjord grillplats och området används regelbundet. Längst ut på
udden ligger ett kulturminne i form av ett gravröse. På själva avlagringen
växer tallskog av blåbärstyp men öster om avlagringen växer blandad lövskog av lågörttyp. Området där lövskogen växer är käll- och kalkpåverkat
och här finns även ett par mindre bäckraviner. Skogen är medelålders
och domineras av al, rönn, asp och björk. I det lummiga lövområdet finns
även inslag av ädellöv såsom lönn, alm, lind och ask. Dessa träd finns
från yngre till äldre träd och även en del grova, främst i de små bäckfårorna. I buskskiktet växer det hassel, olvon och rosenbuskar.
Arter: Strandbräsma (83)
Lind (02)

Mosippa (02)		

Ormbär (02)

Värden: Området har pedagogiska värden för att visa en geologisk
bildning från senaste landisen. Lövskogsområdet med en rik variation av
olika lövträd och med inslag av många ädellövträd har potential att bli en
mycket fin lövnaturskog. Skogen är fint skiktad och gamla träd gynnar
både insekter och fåglar. Området håller höga naturvärden genom bäckravinerna.
Hot: För den geologiska bildningen kvarstår inte något hot om grustäkt men däremot riskeras slitage av området då det trampas upp, samt
nedskräpning. Avverkning av den fina lövskogen vore förödande, detta
område har potential att bli en riktigt fin lövnaturskog. Platsen har en
landskapsestetiskt tilltalande miljö.
Önskvärd skötsel: Iordningställande av en riktig grillplats och städning
av området skulle vara gynnsamt för friluftslivet. Genom ett naturvårdsavtal eller ett biotopskydd vore det möjligt att sköta skogen så att lövträd
gynnas och skyddas och att gran kan tas bort. Genom en lövnaturskog bör
mer död ved skapas ganska snabbt, vilket gynnar både insekter och fåglar.
Området bör lämnas för fri utveckling men med ett visst uttag av gran.
Naturvårdsprogram Kils kommun

Glänneklätten

Områdesbeskrivning: Glänneklätten är en höjdrygg som är rikt blockig
och hyser branta sluttningar, särskilt på den västra sidan. På klätten växer
blandskog med tall, björk, rönn och gran men i branterna dominerar tall
och asp. Många av tallarna i branten är senvuxna och har en ålder runt
100 år. Delar av området vid den östra branten har avverkats samt även
den gamla skog som stod nedanför den västra branten.
På toppen av klätten finns lämningar av en fornborg och här är det en
härlig utsikt över Frykerud. Stigen upp till Glänneklätten har markerats
med vita plaststolpar.
Värden: Området är stort och har därför potential att hysa många utsatta
arter. Klippväggarna och asparna hyser en del ovanliga arter. Tack vare
asparna som skapar död ved skapas förutsättningar för ett rikt insektsliv,
vilket gynnar de hackspettar som använder området till födosök. Asparna
är även bra boträd vilket gynnar ett flertal fågelarter. Lämningarna av
fornborgen ger ett värdefullt kulturhistoriskt inslag i naturen. Att ge sig
upp på Glänneklätten är en fin vandring.
Hot: Ytterligare avverkning av skogen och särskilt asparna skulle förstöra
de naturvärden som uppnåtts.

Arter: Aspgelélav (98)		
Fällmossa (98)		

Bårdlav (98)
Tjäder (06)

Asphättemossa (98)		

Önskvärd skötsel: Området bör lämnas för fri utveckling. Det vore
gynnsamt för friluftslivet om stigen upp till Glänneklätten markeras bättre
samt att en informationstavla sätts upp som berättar om fornborgen.
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25. Valfjället

Mörkerudsberget

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZK
Markägare: Privata markägare och Stift
Area: ca 20 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 27
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 7
Områdesbeskrivning: Området består av en långsträckt västlig bergsbrant. Sluttningarna är rejält branta men saknar större lodytor. Berget har
inslag av mörka mineralnäringsrika bergarter, vilket gör att flera krävande
växtarter växer här. I branten växer gamla tallar med inslag av asp. Lite
norr om kraftledningen växer ett bestånd av lind. I brantfoten finns det
mindre lodytor och småblockiga partier. En större grotta på ca 7 meter
med täckt öppning ska finnas i branten men återfanns inte 2006. Längs
med brantfoten finns spår av slåtter- och betesbruk och delar av dalen
som ligger väster om berget odlas även idag. I direkt anslutning till branten växer en grandominerad blandskog med inslag av ca 100-åriga träd av
gran och tall. Delar av skogen i brantfoten har nyligen avverkats.
Arter: Aspgelélav (98)		
Guldlocksmossa (98)
Asphättemossa (98)
Svartbräken (89)

Blåsippa (06)		
Bårdlav (98)		
Ormbär (06)		
Stor fetknopp (89)

Fällmossa (98)
Underviol (89)
Stinknäva (06)

Värden: Marken är delvis kalkpåverkad och flera krävande arter t ex
blåsippa och stinksyska växer här. Blockbranterna ger en bra livsmiljö åt
många kryptogamer.
Hot: Ytterligare avverkning i branten eller i direkt anslutning till branten
skulle innebära att de naturvärden som uppstått i branten skulle förstöras.

Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt.

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZGFK
Markägare: Privata markägare
Area: ca 65 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 23
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 3
Naturvärdesområde obj nr: 2
Naturskogar i Värmlands län
Områdesbeskrivning: Valfjället är ett höjdområde som når 200
m ö h med en nästintill lodrät västsida. Klippbranten fuktas här och var
av källsprång. Området är bevuxet med en blandskog av gran, tall, asp,
björk och rönn. På högsta delen av Valfjället växer ett mycket gammalt
(en del över 250 år) senvuxet tallbestånd som påverkats av brand. Under branten finns rikligt med block och nedanför dessa växer ett antal
krävande växtarter. I det avverkade området nedanför branten har rikligt
med hasselbuketter kommit upp och bildat en hassellund. Ett nyupptaget
hygge finns i östra delen av området samt nedanför branten, detta sträcker
sig fram till en liten bäckravin. Träden vid branten till bäckravinen har
sparats och är bevuxen med al och björk.
Över Valfjället går den gamla Kyrkleden. På denna stig bars döda från de
nordliga socknarna till kyrkogården vid Boda. De vilstenar som människorna en gång satt på finns fortfarande kvar på den sydliga stigningen.
Från Kyrkleden går en sidostig fram till en utsiktsplats med utsikt över
Säveln och Boda. Leden används idag mestadels av ortsbefolkningen för
vandringar.
Arter: Grynig blåslav (96)
Nästlav (96)		
Rundfjädermossa (88) Dvärgbägarlav (96)
Hassel (06) 		
Korp (06)		
Slöjvaxskivling (85)
Strutbräken (06)
Tjäder (06)		
Lind (06)		
Svartbräken (89)
Stor fetknopp (06)
Grönpyrola (89)		
Stinksyska (89) 		
Skogstry (06)		
Skogsvicker (89)
Vårärt (89)		
Orre (06)		
Ljus ängsfingersvamp (87)

Tallticka (96)
Underviol (06)
Blåsippa (06)
Trolldruva (06)
Lärkfalk (03)
Stinknäva (06)
Vippärt (89)
Gullpudra (06)
Lo (06)

Värden: Valfjället har mycket stora värden som naturskogsbestånd med
värden både för flora och fauna. Valfjället innehåller en del basiska bergarter vilket gynnar en krävande flora. Klippbranten har en mängd otillgängliga klipphyllor vilka är lämpliga häckningsplatser för klipphäckande
fåglar. Området är stort och variationsrikt och ligger relativt ostört. Den
rikliga förekomsten av döda och döende träd gynnar en rik insektsfauna.
Området är påverkat av brand, vilket är någorlunda sällsynt idag.
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Hot: Ytterligare avverkning i branten eller i anslutning till branten skulle
innebära att de naturvärden som uppstått i branten eller bäckravinen
skulle förstöras.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt. Då området har många
markägare vore det lämpligt att få till någon form av skydd, genom naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Kyrkstigen borde markeras
bättre och vissa skötselåtgärder såsom röjning behövs utföras. Lövskog
bör få komma upp på kalhygget närmast bäckravinen.

Boda-Smedsrud

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: G
Markägare: Privata markägare
Area: ca 63 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 24
Områdesbeskrivning: På en sträcka av 1700-1800 meter från nordvästra
Takenetorp i norr till Boda i söder finns 8 ändmoränryggar. Avståndet
mellan dessa varierar mellan 100-300 meter och de är troligtvis årsändmoräner. Dessa har med andra ord bildats då isen stod still under vintrarna. Höjden på ryggarna är 1-5 meter och har en bredd på ett tiotal meter.
Några av ändmoränerna vid Smedsrud syns tydligt i odlingslandskapet
medan de övriga täcks av skog.
Värden: Ändmoränerna är viktiga ur ett pedagogiskt perspektiv i undervisning om hur isen format landskapet. De är även värdefulla som
geologiska bildningar skapad av vår senaste landis.
Hot: Möjliga hot för moränryggarna skulle vara plöjning eller andra aktiviteter som innebär grävande.
Önskvärd skötsel: En förutsättning för att kunna se moränryggarna på
samma vis som nu är att landskapet hålls öppet.
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Stenstjärnet och Långtjärnet

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: Z
Markägare: Privata markägare
Area: ca 29 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 25
Områdesbeskrivning: Stenstjärnet är en näringsrik sjö som kantas av
våtmarker och barrskog. Tjärnet kantas till största delen av tall och gran.
På tjärnets södra sida ligger en vallodling och en travbana. Ett område
längs sjöns norra del har i sen tid avverkats, därefter har gran planterats.
Vid tjärnets nordvästra ände finns fina våtmarker.
Långtjärnet omges till stor del av jordbruksmark. Dessa fungerar som
födoplatser för rastande och häckande fåglar. I södra delen av tjärnet finns
en fin våtmark som troligtvis är skapad av bäver. Här finns relativt gott
om stående död ved och boträd. Den södra delen av sjön kantas av vuxen
barrskog. Sjön är delvis igenväxt i norr av vass, säv och starr men har
fortfarande en relativt stor öppen vattenyta i söder. På den nyare delen av
hygget växer lövsly. Från Långtjärnet till Stenstjärnet rinner en bäck som
på sina ställen har breddats ytterligare. Bäcken rinner ut i en våtmark i
Stenstjärnets norra del. Runt bäcken växer lövträd såsom al och björk.
Arter: Videsparv (89)		
Storspov (03)		
Tofsvipa (06) 		

28.

Backarna

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: L
Markägare: Privata markägare
Area: ca 120 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 46
Områdesbestämmelser
Kulturmiljövårdsprogram för Kils kommun
Områdesbeskrivning: Backarna utgörs av en kulturhistorisk by som ligger i ett vackert landskap. Byn består av sex gårdar med anor från 1600talet. Byn ligger i övre delen av en sydsluttning och omges av granskog.
Söderut öppnar sig ett kuperat odlingslandskap där åker och vall är dominerande. Kor betar en del av markerna så att de hålls öppna.
Värden: Backarna har värden ur en kulturhistorisk synvinkel genom
själva byn samt som naturvärde genom den vackra landskapsbilden.
Hot: Då byn och landskapet skapar en helhet så är det viktigt att byggnaderna i byn inte förfaller och att landskapet inte växer igen.
Önskvärd skötsel: Upprusta byns hus och uthus. Fortsatt hävd av markerna.

Brun kärrhök (06)
Rördrom (05)		
Sångsvan (06)		
Trana (06)		
Småfläckig sumphöna (04)

Värden: Stenstjärnet tillsammans med Långstjärnet utgör värdefulla miljöer för häckande och rastande sjöfåglar. Bäver lever i bäcken och skapar
naturliga störningar och död ved. Långtjärnet kantas av ett flertal våtmarker som ger fina förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Hot: Sjön hotas till en del av igenväxning då den omges av näringsrika
marker. Avverkningar har skett hela vägen ned till vattnet. Fortsatt avverkning närmast vattnet tar bort livsmiljöer för fåglar.
Önskvärd skötsel: För att gynna faunan är det önskvärt att variationen i
landskapet upprätthålls. Om avverkning sker är det viktigt att det lämnas
skyddskanter mot sjön på minst 15 meter. Ett fågeltorn med information
om de fågelarter som går att se skulle öka förutsättningarna för att få se
fågellivet och gynna friluftslivet. På de marker där skogen är kalhuggen
bör lövträd gynnas. På det viset ökar förutsättningarna ytterligare för
goda livsmiljöer för insekter och fåglar. Då strandkanterna är obebyggda
är det önskvärt att det fortsätter så och att man är mycket restriktiv med
nya byggnader. Ingen avvattning av våtmarkerna bör tillåtas.
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Frykåsens station

30.

Kolserud

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: G
Markägare: Privata markägare
Area: ca 3 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 15

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZ
Markägare: Privata markägare
Area: ca 31 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 40
Sumpskogsinventering obj nr: 01 (klass 3)

Områdesbeskrivning: Vid Frykåsens station finns två små svallade
åskullar. Kullarna har en storlek av ca 300x300 meter och har topografiskt väl framträdande gränser. Båda avlagringarna berörs av vägar. Den
norra är dessutom bebyggd.

Områdesbeskrivning: Området vid Kolserud utgörs av två myrar som
delas av vägen. Myren som ligger i norr är en torvmosse, som utsatts för
dikning och torvtäkt. Myren omges av barrskog och enstaka myrtallar
växer på mossen. På myren finns några få torrträd. I norr knyter myren
an till odlingsmark och ett bestånd av asp. I södra delen av mossen finns
ett större område sumpskog av barrskogstyp. Från den södra delen rinner
vattnet ned till andra sidan vägen. Här ligger en våtmark dominerad av
högväxt starr- och fuktängsvegetation med spridda videbuskage och enstaka tallar. Våtmarken omges av barrskog av gran med inslag av tall och
björk närmast våtmarken. Troligtvis är ängen en gammal slåttermad.

Värden: Åskullarna är geologiska bildningar som visar hur den stora
landisen påverkat landskapet
Hot: Åtgärder som innebär att man gräver i åskullarna.
Önskvärd skötsel: All påverkan på åskullarna bör undvikas.

Arter: Kråkklöver (06)		

Vattenmåra (06)		

Missne (06)

Värden: På den södra våtmarken finns ett rikt insektsliv med fjärilar och
sländor.
Hot: Avverkning av intilliggande skogar. Åtgärder som påverkar områdets hydrologi.
Önskvärd skötsel: En inventering av insektslivet i södra delen av
våtmarken bör genomföras. All aktivitet som påverkar myrarnas hydrologi bör undvikas. All skog som finns på och i kanterna av myrarna bör
lämnas orörd.
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32.

Enås

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BK
Markägare: Privata markägare
Area: ca 4 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 35
Områdesbeskrivning: Området utgörs av en basiskt påverkad syd-sydost sluttning med rik kryptogamflora. I branten växer en del asp och andra
lövträd. I och längs nedre delen av branten påträffades en del krävande
arter. Vegetationen vid och runtom branten utgörs av hasselbuketter och
en del gran. I hassellunden finns gamla stengärdsgårdar som tyder på att
marken brukats under en längre tid. Norra delen av området avverkades
för ca 15 år sedan och här har björk kommit upp med hasselbuketter
under.
Arter: Fällmossa (06)		
Svartbräken (06)
Skogstry (06)

Rävticka (06) Skinnlav (06)			
Stinknäva (06) Hassel (06)			

Värden: Områdets värde ligger i branterna med tillhörande kryptogamflora samt den stora arealen av hassellund.
Hot: Blir det för tätt med träd har många av de lite mer krävande växterna svårt att klara sig. Ytterligare avverkning ger en förändrad skuggning
av berget vilket kan leda till att vissa kryptogamer försvinner.
Önskvärd skötsel: För att hasseln ska trivas behövs ett visst uttag av
gran och en del andra lövsorter.

Storhöjden

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZGK
Markägare: Privata markägare
Area: ca 91 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 31
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 3, 4, 5, 9, 12,
Naturvärdesområde obj nr: 2, 6, 8, 10, 11,
Områdesbeskrivning: Storhöjden utgörs av botaniskt intressanta bergsbranter med inslag av block. På höjden 185 m ö h kan spår av högsta
kustlinjen urskiljas som strandvallar (eller erosionshak). Över högsta
kustlinjen består jordarten av osvallad morän och under av svallad morän
och sediment. Vegetationen nedanför och till en del i västbranten utgörs
av granskog med inslag av asp. I delar av branten och över större delen av
höjden växer det gamla och senvuxna tallar (över 100 år) men det finns
även inslag av gamla, grova aspar och granar. Vid de nedre delarna av
branten samt vid den lilla bäcken som rinner väster om branten har det
funnits torpbebyggelse och marken har varit uppodlad. Det går fortfarande att finna husgrunder, stengärdesgårdar och arter som varit vana vid ett
öppnare landskap. Sannolikt har hela området runt bäcken påverkats av
bete och slåtter. Runt bäcken är det ett gynnsamt klimat för många växter
och växtligheten är mycket frodig med stort lövinslag i granskogen. I sen
tid har området påverkats av stora avverkningar. Den östliga branten utgörs av granskog men med relativt stort inslag av asp. Ytterligare österut
finns en brant där det växer mer grova aspar men även inslag av hassel,
gamla björkar och högstubbar.
Från toppen är det en härlig utsikt över Aplungen och Gösjön. Det går
även att se Stora Kils kyrka.
Värden: Området är mycket variationsrikt vilket gynnar många naturvärden. De mineralrika bergsbranterna och de goda hydrologiska förutsättningarna gör att många växtarter, som är ovanliga för Värmland, trivs
här. Storhöjden anses som den mest värdefulla växtlokalen i hela Kil. I
nedre delen av branten finns en rik mossflora. Gammal skog tillsammans
med en solexponerad brant gynnar insekter som i sin tur gynnar många
hackspettar. Den gamla skogen gynnar även tjäder i området. Lavfloran
på asparna är rik.
Arter: Aspgelélav (98)		
Rävticka (98)
Lunglav (98)		
Tjäder (98)		
Asphättemossa (98)
Ormbär (06)
Ask (06)		
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Tallticka (98)
Tibast (06)
Blåsippa (06)
Brakved (06)
Skogstry (06)
Lind (06)
Gullpudra (89)

Skinnlav (98)
Bårdlav (98)
Hassel (98)			
Korallblylav (98)
Nattviol (06)
Kruskalkmossa (98)
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33.
Hot: Stora avverkningar skulle påverka områdets naturvärden mycket
negativt.
Önskvärd skötsel: Området i sin helhet bör lämnas orört för fri utveckling för att inte de naturvärden som uppkommit ska försvinna. Kring
bäcken kan gran på sikt gallras ut för att gynna lövträd. Området är aktuellt för naturreservat som Länsstyrelsen instiftar.

Frykerud med omnejd

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZKB
Markägare: Privata markägare
Area: ca 336 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Området runt Aplungen omfattas av landskapsskydd
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 30
Naturvärdesområde obj: 1
Ängs- och hagmarksinventering obj: 15-6 (klass 3)
Ängs- och betesinventering obj: 280-OMG
Kulturmiljöprogrammet i Kils kommun
Områdesbeskrivning: Frykerud är en vacker och kulturhistorisk värdefull odlingsbygd. Frykeruds kyrka ligger på en liten höjd med utsikt
över sjön Aplungen och det omgivande, småkuperade odlingslandskapet.
Aplungen är en grund näringsrik fågelsjö som omges av en tunn kantzon
av rönn, björk, al och vide. Flera gårdar i området bl a Herrgården, Prästgården och Slängom har anor från sent 1800-tal.
Till Aplungen rinner en kanal grävd ifrån Norra och Södra Ringstadtjärn
och vid dess utlopp växer ett fint lövskogsbestånd. Bävern har påverkat
en del av området och skapat död ved. I norra delen av sjön finns flera
spridda vassruggar, vilka gynnar fågellivet. Markerna runt sjön är öppna
och domineras av jordbruksmarker med vall men på östra sidan finns
granskog med inslag av lövträd. Delar av det öppna området betas av
hästar. I sjöns södra del ligger ett mindre område med fritidshus.
Vid Prästgården ligger en björkhage som har betats av får i två år. På
marken finns en del näringsgynnade arter och flera upplag av virke. På
spridda, mindre områden finns ett artrikt växtsamhälle kvar. Området har
till viss del växt igen av sly och andra träd men markägaren har börjat
öppna upp hagen. Flera stora ekar växer i hagen och mindre ekar är på
väg upp.
Arter: Åkerkulla (90)		
Vanlig nattviol (02)
Ormrot (02)		

Ängsvädd (02)		
Ärenpris (02)
Kattfot (02)		
Ängsskallra (02)
Jungfru Marie nycklar (02)

Värden: Sjön har stora värden som häck- och rastningslokal för många
fåglar. Lövskogsområdet vid norra delen har stora värden för fågelarter
såsom stjärtmes och mindre hackspett. Området har en mycket vacker
landskapsbild och kulturella värden. Ängsmarken vid Prästgården uppvisar fortfarande till viss del en variationsrik ängsflora.

Naturvårdsprogram Kils kommun

Naturvårdsprogram Kils kommun

33.

Frykerud med omnejd

Hot: Aplungen får ta emot relativt mycket näringsämnen från både
marker och avlopp runt omkring. Eftersom sjön är grund kan den ökade
växtligheten, p g a av övergödning, leda till syrebrist då materialet bryts
ned. Avverkning av lövträdsområdet runt kanalen skulle påverka de arter
som är beroende av sådana områden.
Önskvärd skötsel: Det skulle vara mycket värt för floran med fortsatt
bete av får i björkhagen. Det är viktigt att behålla och öka kantzoner vid
sjön, som kan ta upp en del av den gödning som rinner ned från markerna
runtomkring. Det är svårt att ta sig ner till sjön, en led och någon form av
anordning för att kunna studera fågellivet är önskvärt. Markerna får gärna
öppnas upp och betas runt om. Död ved i lövskogsområdet bör lämnas
kvar.

34.

Bråtsjön

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZF
Markägare: Privata
Area: ca 202 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Delar av området innehar landskapskydd med 200 m
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 42
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 1, 9, 11, 12
Naturvärdesområde obj nr: 2, 8, 10, 11
Områdesbeskrivning: Sjön omges av ett varierat landskap av barrskog
med lövinslag och jordbruksmarker. Delar av barrskogen på den norra delen av sjön har avverkats. Den nordöstra kanten av sjön innehar de nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt som angivits ovan. I nyckelbiotopen
växer ett relativt stort bestånd av löv med många grova lövträd av främst
asp och björk. I sjön fanns flodkräftor men dessa slogs ut av kräftpest.
Arter: Gädda (06)		
Braxen (06)		
Löja (06)		
Sutare (06)		
Asphättemossa (97)
Korallblylav (97)

Abborre (06)		
Svarthakedopping (80)
Sarv (06)		
Bivråk (80)		
Skinnlav (97)		
Bårdlav (97)		

Gös (06)		
Mört (06)		
Skogsduva (06)
Göktyta (80)		
Storlom (06)

Värden: Sjön används som fiskevatten av boende runt omkring. Lövområdena på den nordöstra sidan uppvisar en gynnsam miljö för fåglar och
insekter.
Hot: En avverkning av lövskogsmiljöerna vid sjön skulle innebära att de
naturvärden som uppnåtts förloras. Planer finns att minska strandskyddet
och underlätta för byggnation av hus vid sjön.
Önskvärd skötsel: Det öppna landskapet bör bevaras. En ökad kunskap
hos kommunen om de biologiska värdena i sjön vore önskvärt. Ytterligare
byggnation bör inte förläggas vid naturvärdesområdena eller nyckelbiotoperna. Lövträd bör gynnas i skogarna och särskilt grov asp bör sparas.
På sikt bör granen gallras ut för att gynna de värden som hör ihop med
aspen. Eventuellt vore det genomförbart att återinföra flodkräftan till sjön.
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36.

Tjärnmossen

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: MZB
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 18 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 32
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 1, 9, 11, 12
Naturvärdesområde obj nr: 2, 8, 10, 11

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 27 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 34
Naturvärdesområde obj nr: 6

Områdesbeskrivning: Tjärnmossen består av två mossar med dråg emellan. I väster består myren av en mosse med kantskog av tallar och laggkärr. Laggkärret mynnar sedan norrut i ett större kärrområde via ett dråg.
Centralt i kärrområdet finns en tallbevuxen mossholme. Här finns ett jakttorn och en utfodringsplats med saltsten för älg. På holmen finns spridda
döda träd. I sydöstra delen av myren finns ytterligare en liten tallmosse.
I den södra delen finns rester av en torvlada och spår av en torvtäkt.
Längs med västra kanten av mossen går en skogsbilväg med bom. Västra
delen av skogen har i sen tid avverkats. På myren finns ett litet skydd som
troligtvis är byggt för skådning av orre.
Arter: Vitmossor (89)		
Vitag (98)		
Rosling (89)		
		

Flaskstarr (89)		
Kallgräs (89)		
Vattenklöver (89)

Dystarr (89)		
Kallgräs (89)

Värden: Myren har ett stort kärrområde vilket inte är särskilt vanligt i
Kils kommun och är relativt opåverkad av människan. Kring Tjärnmossen finns ytterligare två myrar, vilket tillsammans ger ett större myrområde.
Hot: Ytterligare påverkan genom dikning etc skulle påverka mossen
mycket negativt. Avverkning på mossen, eller precis i anslutning till mossen skulle vara mycket negativt.
Önskvärd skötsel: Myrområdet bör få utvecklas fritt. All skog på myren
bör lämnas för fri utveckling. Vid avverkning är det önskvärt att kantskogarna vid myren lämnas kvar. Ytterligare påverkan av mossen via
dikningsåtgärder bör undvikas för att myrområdets värden ska kunna
bibehållas.
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Bondestad

Områdesbeskrivning: Öster om bebyggelsen i Bondestad ligger en ravin
med en sidoarm, dessa två går ihop precis innan bilvägen. Huvudravinen
har ett största djup på ca 15 meter och där rinner en liten bäck. Vegetationen är på sina ställen både lummig och artrik. Emellanåt där ravinen är
opåverkad växer en rik mossflora. Södra och norra delen av ravinen har i
sen tid avverkats på flera ställen. På platån och ned på kanterna som skiljer de två armarna åt, växer en likåldrig produktionsskog av gran. Åldern
på träden är yngre norrut för att sedan stiga i ålder söderut. Alldeles intill
vägen ligger ett naturvärdesområde med hög andel al och björk med ett
rikt fågelliv. På södra sidan av vägen fortsätter ravinen. Denna kalavverkades för ca 15 år sedan och nu växer här rikligt med yngre lövträd. Här
ligger en gammal branddamm, som förr användes av den stora bondgården som ligger i närheten. Dammen skapades genom uppdämmig av
bäcken som rinner i sidoravinen. Hela ravinsystemet har troligtvis varit
betad. På ett ställe växer det rikligt med hasselbuketter, vilka kan vara
rester från ett större hasselbestånd.
Arter: Strutbräken (06)
Stinksyska (89)		

Hassel (06)		
Gullpudra (89)

Blåsippa (06)

Värden: Området hyser på sina ställen goda förutsättningar för en rik
flora och fauna. Det finns goda förutsättningar för en rik kryptogamflora.
Arter knutna till lövskogsmiljöer gynnas.
Hot: En avverkning av ravinens trädbestånd ändrar förutsättningarna för
många av ravinens arter.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt med gynnande av
lövträd. Då området lämnas för fri utveckling kommer mängden död ved
att öka vilket gynnar fågellivet. Lövskogsområdena vid vägen kommer att
inneha höga naturvärden om ett tiotal år om det får utvecklas fritt.
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Värmeln med närmsta omgivning

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZLF
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 530 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 18
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 7, 8, 9
Naturvärdesområde obj nr: 5, 10
Naturskogar i Värmlands län
Värdefulla sjöar och vattendrag (nationellt värdefull)
Områdesbeskrivning: Värmeln är en näringsfattig klarvattensjö med
flera öar och vikar. Endast en mindre del av sjön ligger i Kils kommun,
resten av sjön delas mellan kommunerna Arvika, Grums och Säffle.
Värmelns östra sida kantas av barrskogsklädda höjder med inslag av löv.
Delar av höjderna har påverkats av avverkning och flera nya skogsbilvägar har dragits genom området. Vid Hundsnäset, i norra delen av området
på gränsen till Arvika kommun, finns en sluttning som är särskilt brant
p g a en berggrundsförkastning. I denna västsluttning växer många krävande växtarter tack vare inslaget av näringsrika basiska bergarter. Här
finns två fritidshus och området har i sentid påverkats av avverkning.
Värmeln är rik på öar och inom Kils kommun ligger två större öar,
Krokstadön och Ängön, samt de mindre öarna Enträholmen och Skallholmen. På Krokstadön står ett övergivit hus som en gång i tiden var ett
pampigt sommarställe för Borgvik bruks dåtida ägare. Skogen på ön har
i sen tid avverkats fram till 10 meter från stranden. Vegetationen består
av barrblandskog med lövinslag av asp. Längs stränderna står gamla,
krumma och senvuxna tallar kvar, dessa är perfekta för rovfågelbon t ex
för fiskgjuse. Ängön har liksom Krokstadön påverkats av avverkning.
Även här sparades en kant på 10 meter med krumma senvuxna tallar. Ön
är nu bevuxen med barrskog med stort lövinslag. På södra delen av ön
finns kärrmarker med lövsumpskogar. Skallholmen är bevuxen med äldre
tallar som är vindpinade och krumma med platta kronor. Det finns även
inslag av al och björk. På Enträholmen växer något fler träd än den enda
tall som gav holmen sitt namn. Nu växer här fler tallar och även lövträd
såsom al.
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Arter: Gädda (06)
Abborre (06)		
Hornsimpa (06) Järs (06)		
Gös (06)
Braxen (89)		
Elritsa (89)
Id (89)			
Mört (06)
Nors (89)		
Sarv (89)
Ål (89)			
Storlom (06) Småskrake (06)		
Tärnor (06)
Skäggdopping (06)
Skogstry (06) Vårärt (06)		
Tibast (06)
Aspgelélav (97)		
Skinnlav (97) Bårdlav (97)
Lind (97)
Vedtrappsmossa (97)
Vitryggig hackspett (80)			

Öring (06)			
Siklöja (06)			
Bäcknejonöga (89)		
Lake (89)			
Stensimpa (89)
Fiskgjuse (06)
Storskrak (06)
Blåsippa (06) 			
Stinknäva (06)			
Vedticka (97)
Asphättemossa (97)		
Gammelgranslav (97)
		

Värden: Värmeln innehar stora biologiska värden främst genom en artrik
fiskfauna och förekomsten av glacialmarina reliktarter. Sjön hyser också,
genom sin riklighet av öar och variation av goda levnadsmiljöer, många
fågelarter. Norra delen av området, främst den del som går in i Arvika
kommun, har höga värden som naturskog. Området har stora värden för
friluftslivet. Trots påverkan av avverkning finns större sammanhängande
opåverkade stränder.
Hot: Framförallt kan ett för intensivt friluftsliv störa de fåglar som häckar
på öarna, främst på sommaren. Det har påbörjats ett ganska intensivt
skogsbruk vid Värmelns stränder med nybyggda skogsbilsvägar. Ett
alltför intensivt skogsbruk med nyanläggning av skogsbilvägar förstör de
naturvärden som uppnåtts och känslan av ett vildmarksområde.
Önskvärd skötsel: Om fåglarna blir störda av friluftslivet bör fågelskyddsområden skapas under den tid som fåglarna häckar. De naturskogsliknande skogarna bör få utvecklas fritt. Stränderna längs med Värmeln
är fortfarande relativt opåverkade, ingen fritidsbebyggelse bör tillåtas.
Området är under utredning av Länsstyrelsen för naturreservat.
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Rinnforsbranten

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: GBZFK
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 23 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 8
Områdesbeskrivning: Rinnforsbranten är en mycket brant sydvästvänd
klippbrant, som troligtvis skapats av en förkastning. Nedanför branten
ligger rikligt med block av olika storlekar, de allra största är stora som
små hus. Klippbranten är på sina ställen nästan lodrät, särskilt i norr,
medan den i söder blir flackare. Branten är starkt solexponerad men den
gamla skogen nedanför skuggar den nedre delen av branten och blocken.
Skogen nedanför branten består av gamla granar men med inslag av björk
och al. Uppe på växer hällmarkstallskog med senvuxna tallar och granar
med en ålder på över 100 år. Vid ”ättestupan” finns en liten parkering och
en stig fram till kanten där det är en härlig utsikt över Rinnforstjärnet.
Sägen säger att människor på vikingarnas tid tippades över kanten då de
blev ”för gamla”. Mellan Rinnforstjärnet och Säveln rinner det strömmande vattendraget Vadälven.
Arter: Korp (06)		
Strömstare (06)		

Utter (02)
Bäcköring (03)			
Rundfjädermossa (88)

Värden: Området uppvisar spår av flera geologiska processer och har
stora värden som livsmiljö för många arter. Genom det skuggiga och fuktiga läget i den nedre delen av branten och på blocken finns förutsättningar för en rik kryptogamflora. Klippväggen har flera otillgängliga klipphyllor som är lämpliga som boplats för klipphäckande fågelarter. Vadälven är
potentiell livsmiljö för fiskarter som kräver ett forsande vattendrag, t ex
bäcköring. Älven används flitigt som kanotled.

39.

Rinnen

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LFBZ
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 298 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 1
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 2
Bolagens nyckelbiotoper obj nr: Bv23/B5-0/194
Värdefulla sjöar och vattendrag (Nationellt värdefull)
Områdesbeskrivning: Rinnen är en långsträckt något näringsrik sjö.
Den har många flikar och vikar och innehåller ett stort antal långsmala
skogstäckta öar. Sjön ligger delvis i Arvika kommun. Längs med väststränderna finns på några platser västbranter som har rikligt med block
och lodytor. Vissa delar av skogen har en ålder på 100 år.
Arter: Gädda (06)		
Öring (06)		
Mört (06)		
Fällmossa (95)		
Korallav (95)		
Gränsticka (04) 		

Abborre (06)		
Löja (06)		
Storlom (06)		
Skinnlav (95)		
Barkticka (04)		
Rävticka (04) 		

Gös (06)		
Braxen (06)		
Knipa (06)		
Bårdlav (95)		
Ullticka (04) 		
Tallticka (04)

Värden: Vissa delar av området innehar ovanliga och värdefulla mossarter. Sjön har en fiskrik fauna.
Hot: Avverkningar som förstör landskapbilden. Försurning och gifter
som påverkar sjön negativt.
Önskvärd skötsel: En inventering för att öka kunskapen om Rinnens
naturvärden bör genomföras

Hot: Avverkning av den gamla skogen skulle innebära en förändring i
ljusförhållandet och en förlust för de arter som är beroende av en sådan
miljö.
Önskvärd skötsel: Området bör lämnas för fri utveckling.
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41.

Siggerudsbergen

Stubberud med omnejd

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZF
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 60 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 37
Nyckelbiotops obj nr: 1, 6, 10
Bolagens nyckelbiotoper obj nr: Bv23/B4-0/299

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZ
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 7 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 56
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 2
Naturvärdesområde obj nr: 7

Områdesbeskrivning: Området utgörs av Siggerudsbergens västsida
som sluttar ned mot Fryken. Området är mycket variationsrikt och innehar till viss del värden som naturskog. Vegetationen utgörs av barrskog
med stort inslag av löv. På sina ställen är det rikligt med äldre och grövre
aspar. I den norra delen av området växer små ekar bland gran och tall.
Vid stranden finns brant stupande hällar omväxlande med smala terrasser.
Här växer äldre granskog med stort inslag av olika arter lövträd, bl a hassel, rönn, björk, asp och al. Flera bäckar rinner ned över berget till Fryken
vilket skapar gynnsamma miljöer. Bergrunden innehåller en stor andel
mörkare mineraler vilket gynnar många krävande växtarter t ex blodnäva,
stor fetknopp och hällebräken. Sluttningarna har på flera ställen påverkats
av stora avverkningar. Vandringsleden Frykenleden sträcker sig genom
hela området. På ett ställe finns en ruin av en kolarkoja.

Områdesbeskrivning: Stubberud sträcker sig längs med Frykens östra
strand på västra sidan om golfbanan. Området börjar i öster bakom
fritidsbebyggelsen i Frykenstrand och sträcker sig en bit upp mot Örnäs.
Området utgörs av en lövskogslund med ask (rikligt), hassel, asp och
björk. Marken är påverkad av rörligt grundvatten, vilket gynnar flera
krävande arter av växter. Norr om lövskogslunden tar blandskog av gran,
tall och blandade lövträd vid. På stubbar och en del träd syns brandspår.
Frykenleden går genom området.

Arter: Violettgrå tagellav (99)
Grynig blåslav (97)
Hassel (06)		
Rävticka (97)		
Fällmossa (97)

Skriftlav (97)
Veckticka (97)
Lunglav (97)
Barkticka (97)

Skinnlav (97)
Strandbräsma (70)
Bårdlav (97)
Njurlavar (97)

Värden: Områdets värden ligger i den flerskiktade skogen och det stora
inslaget av löv i varierande åldrar med död ved. Området har goda förutsättningar för en rik flora och då särskilt kryptogamfloran. Faunan är inte
närmare undersökt men hackmärken på många träd och flera boträd tyder
på ett rikt fågelliv.
Hot: Stora kalhyggen är förödande både för friluftslivet och för de arter
som är beroende av skogens skyddande miljö.
Önskvärd skötsel: Skogen bör lämnas för fri utveckling eller en anpassad skötsel genom naturvårdsavtal. Ytterligare gynnande av lövträd t ex
på kalhyggen i branterna skulle vara positivt för friluftslivet och arter
beroende av lövträdsmiljö. Även viktigt att gynna den ek som är på väg
upp.
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Arter: Ask (06)		
Trolldruva (06)
Dvärghäxört (89)

Hassel (06)		
Blåsippa (06)		

Skogstry (06)		
Stinknäva (89)

Värden: Området har ett stort inslag av löv och i lövlunden växer flera
krävande arter. Lövdungen är viktig som grön korridor mellan skogarna
eftersom fritidsbebyggelsen vid Frykenbaden och golfbanan utgör hinder
för spridning arter. Den norra delen av området är flerskiktat, luckigt och
brandpåverkat. Brandpåverkad skog är ovanligt och det är därför viktigt
att denna del får fortsätta att vara i fred. Ovanför nyckelbiotopen ligger
ett stort naturvärdesområde med naturskogsliknande skog. Tillsammans
med objektet i programmet utgör detta ett stort värdefullt område för
många djur och växter.
Hot: Området har varit större men på senare år har ett kalhygge huggits
strax nordväst om området vilket gjort att det minskat i storlek. Fortsatt
avverkning i området skulle innebära att de värden som nu uppnåtts riskerar att försvinna.
Önskvärd skötsel: Området bör lämnas för fri utveckling. Löv bör fortsätta att gynnas, särskilt i närheten av lövskogspartiet. På det nyupptagna
kalhygget bör mestadels löv få komma upp.
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Tolitaälven

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZF
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 42 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 36

Områdesbeskrivning: Tolitaälven slingrar sig fram större delen av
sträckan från Tolitakvarn ner till Fryken där den har sitt utlopp. Tolitaälven är en ganska bred å med grumligt vatten. Vid Tolitakvarn finns strömmande vatten och rikligt med stenar och viloplatser för fisk. Längre ned
mot Fryken avtar hastigheten på vattnet och ån flyter långsammare. Ån
omges av både skog och betesmark och kantas främst av gråal. På många
ställen är vegetationen riklig och svårframkomlig. Vid lugnare partier är
vattenvegetationen riklig.
Arter: Kungsfiskare (06)
Gös (06)
Mört (06)		
Stäm (06)		

Gädda (06)		
Id (06)			
Ål (06) 			
Kalmus (06)

Abborre (06)
Braxen (06)		
Löja (06)

Värden: Ån tillsammans med omgivande marker utgör en vacker landskapsbild. Två rödlistade arter, kungsfiskare och ål, lever i Tolitaälven.
Ån är populär för kanotning och fiske.
Hot: För själva ån finns inte några större hot. För kungsfiskaren är det
största hotet att den skyddande strandvegetationen tas bort. Likaså kan
den störas av ett alltför intensivt friluftsliv som upprätthåller sig en för
lång tid vid boplatserna eller ett intensivt fiske. En kanalisering förstör
också förutsättningarna för kungsfiskaren.
Önskvärd skötsel: Det är viktigt för kungsfiskaren att de skyddande
buskagen finns kvar vid Tolitaälven. Det är också viktigt att friluftsliv inte
upprätthåller sig längre tider vid boplatserna. För landskapsbilden är det
önskvärt att de hagar som har betesdjur fortsätter att betas så att landskapet hålls öppet.

Fryksta

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: GFL
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 270 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Riksintresse
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 56
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 6
Sumpskogsinventeringen (klass 4)
Områdesbeskrivning: Vid Fryksta ligger ett randdelta på en nivå omkring 110 meter över havet. Deltat dämde upp nedre änden av Fryksdalen, vilket tvingade Norsälven att ta en annan väg längre västerut genom
en parallellt gående dal och ut i Vänern. Randdeltabildningen består av
isälvsmaterial, grus och sand. Den norra delen av randdeltat gick förr i
tiden ända ut i Fryken men påverkan av en grustäkt gör att så inte är fallet
idag. Grustäkten är sedan länge nedlagd och här ligger i stället en slalombacke och hopptorn. I den nedlagda grustäkten kan randdeltats olika lager
studeras.
Åt söder sluttar bildningen svagt ned mot gamla väg 61. Vegetationen på
bildningen består av tallskog av blåbär-/lingontyp med mer inslag av gran
längre söderut. Mot öster är avlagringen också sluttande och här kan ses
vackra strandlinjer. I avlagringen gjordes år 1913 fynd av granved med en
ålder på över 30 000 år. Fyndet tros vara interglacialt. Kils dricksvatten
tas från bildningen, därför är området ett vattenskyddsområde.
Genom området går flera leder och även en naturstig. På deltats platå
finns flera föreningar stationerade samt motion- och skidspår.
Värden: Trots stor påverkan av mänskliga aktiviteter i randdeltat så är
bildningen av stor geologisk betydelse för att visa isens påverkan på landskapet. Utöver deltat på Sörmon finns inte många stora deltan i Värmland. Bildningen har också stora värden som vattentäkt eftersom hela Kils
samhälle försörjs av vatten härifrån. Av störst betydelse har dock området
som närströvområde främst runtom Frykstahöjden men även i skogarna
vid de närliggande bostadsområdena.
Hot: Delar av bildningen bebyggs, vilket gör att en del av området försvinner. För tillfället tillåter detaljplanen att det byggs inom området även
om vattenskyddet är mycket strikt när det gäller vilka åtgärder som får
göras.
Önskvärd skötsel: Området kan i samarbete med föreningar göras till ett
stort värdefullt natur- och friluftsområde. Skyltar vid Frykstastugan samt
andra strategiska ställen där alla leder visas borde sättas upp.
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Stora Kilsbygden med Norsälven

45. Pråmsjön

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZKB
Markägare: Privata markägare och kommun
Area: ca 704 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 56
Ängs och betesinventering obj nr: A26-ZXR
Kommunens kulturmiljövårdsprogram
Riksintresse

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZ
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 324 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 14
Naturvärdesområde objekt: 2
Utökat strandskydd till 150 meter

Områdesbeskrivning: Stora Kilsbygden är en vacker och kulturhistoriskt värdefull odlingsbygd. Odlingslandskapet väster om Stora Kil är
kuperat och sluttar svagt ned mot Norsälven. Här ligger Hannäs bygata
som är en gammal radby som är byggnadshistoriskt intressant. På motstående sida av älven ligger byn Rudstorp på en uppodlad höjdrygg. På
vår och höst rastar stora mängder fåglar i Norsälven. Dessa söker föda på
odlingsmarkerna vid Hannäs och flera arter häckar här. Odlingslandskapet
är storskaligt och rationellt men på sina ställen bryts det av lövträdsridåer och buskar. Små delar av området betas av häst och på norra sidan
av Norsälven betar kor. I östsluttningen söder om Stora Kils kyrka finns
flera små låga åsryggar. Ryggarna är några meter höga och cirka 300x300
meter i längd och bredd. Strax söder om Stora Kils kyrka ligger Runnevål
som är ett av Värmlands största gravfält med 83 gravhögar och 7 stensättningar. Gravfältet har daterats till 400-550 år efter Kristus. På gravfältet
växer ett relativt tätt björkbestånd som till stora delar skuggar marken.
I fältskiktet finns en del mossa, ris och gräs men på vissa ställen finns
en ganska artrik flora. Området sköts av Skogsstyrelsen med avslitande
redskap såsom röjsnöre.

Områdesbeskrivning: Sjön ligger i norra delen av kommunen öster om
väg 45 till Sunne. De nordliga delarna av sjön har vackra strandängsbeten
som betas av kor, uppgifter om fågellivet saknas. På västra sidan av sjön
finns ett öppet landskap med åker- och betesmarker. På den östra sidan av
sjön finns en ristuvemyr med sumpbarrskog.

Arter: Sångsvan (06)		
Storspov (06)		

Sånglärka (06)		
Göktyta (89)		

Bivråk (89)		
Utter (05)

Värden: Området har en vacker landskapsbild och innehar mycket stora
kulturhistoriska värden. Norsälven, Hannäs och markerna runt om är
mycket viktiga rastställen på vår och höst för flyttfåglar. På våren kan
räknas upp till 1000 sångsvanar. Eftersom vattnet sällan fryser här så är
det även ett viktigt övervintringsställe för fåglar. Ängen vid Runnevål
innehar på sina ställen en värdefull flora.

Arter: Gädda (06)		
Braxen (06)		
Löja (06)		
Bivråk (80)		
Skogsduva (80)

Abborre (06		
Mört (06)
Sarv (06)		
Storspov (80)		

Gös (06)		
Ål (06)			
Sutare (06)
Nötkråka (80)

Värden: Sjön ligger vackert i landskapet och har ett känt naturvärde i
och med strandängarna. Myren och sumpskogen på den östra sidan har
höga naturvärden.
Hot: Upphörande av bete på strandängarna gör att landskapet växer igen
och många värden förloras. Alla åtgärder som förändrar sumpskogens
karaktär.
Önskvärd skötsel: Strandängarna bör fortsätta att hållas öppna och
brukas. Sumpskogen och skogen på myren bör sparas. Mycket lite är känt
om sjöns naturvärden så ett samarbete med fiskevårdsföreningen för att ta
reda på sjöns naturvärden är önskvärt.

Hot: Slutar markerna att brukas kommer landskapet att växa igen och
många värden går förlorade.
Önskvärd skötsel: Marken vid Runnevål bör skötas med skärande
redskap i stället för avslitande. Landskapet bör fortsätta att brukas men
med hänsynstagande till olika småbiotoper i landskapet. Marken norr om
Norsälven bör fortsätta att betas men med ett lägre betestryck än dagens.
Det är viktigt för helheten att Hannäs bygata bibehåller sitt ursprungliga
utseende samt sköts och bevaras tillsammans med markerna runt om.
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Rennstad

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: L
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 74 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 56
Områdesbeskrivning: Rennstad är en vacker odlingsbygd som ligger
mellan tre sjöar och berget Rennstadsnipan. Bebyggelsen ligger spridd
längs med grusvägen som slingrar sig fram på en liten höjdrygg. På bägge
sidor om vägen finns odlingsmark med vall åker- och betesmark. Skiftena
är småskaliga och följer terrängens former. En stor del av markerna betades förr av får. Nu hålls landskapet till största del öppet av hästar och kor.
På markerna har buskridåer och lövträd till stor del sparats. Bebyggelsen
och jordbruket är modernt med en hel del nya hus, men känslan finns
ändå av ett äldre småskaligt jordbrukslandskap med dess bondgårdar.
Värden: Odlingslandskapet är varierande och landskapsbilden vacker.
Förutsättningar finns för en rik fauna.
Hot: På flera ställen där djur förr betade håller markerna på att växa igen.
Önskvärd skötsel: Landskapet bör hållas öppet genom ett aktivt jordbruk med bete och odling.

47.

Rennstadsnipan med omnejd

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZGF
Markägare: Stat och privata markägare
Area: ca 245 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 56
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 1, 3, 4
Naturvärdesområde obj nr: 2
Naturskogar i Värmlands län
Områdesbeskrivning: Vid Rennstad är berget Rennstadsnipan mycket
väl markerat i landskapet. Rennstadsnipan är ett högt berg med branta
sluttningar som omges av sjöarna Skitjärnet, Rennstadtjärnet och Småtjärnen. Sluttningarna är branta och till viss del rikliga med block. På berget och runt omkring finns stora sammanhängande områden skog. Uppe
på Snipan utgörs skogen av hällmarkstallskog med seniga och gamla tallar med mycket hög ålder. Flera tallar har en ålder som överstiger 220 år.
På toppen finns även inslag av enstaka gamla granar, aspar och björkar.
På bergets nordöstsida växer ett större område med gammal gran på ca
140 år. Markerna runt berget utgörs av barrskog som till viss del innehåller rikligt med asp. På flera platser finns ytterligare hällmarkstallskog.
Hålträd, torrträd och lågor förekommer rikt i hela området. Snipan är
mycket variationsrik med gamla skogar av tall och gran, lövträdsområden
som tar vid längre ned på branterna och ett flertal småtjärnar som omger
hela Snipan. På sydsidan av berget finns en lummig lund bestående av
ett fint hasselbestånd, oxel och lind. Här växer även en del mer krävande
örter. Skogarna som omger Snipan har i sentid påverkats av avverkningar.
Till Snipan finns en markerad stig från den gamla skolan i Rennstad.
Längs stigen sitter små informationstavlor. På Rennstadsnipans topp finns
ett utsiktstorn, informationstavla, vindskydd, grillplats och en aktivitetsbana. Utsikten från Snipans topp är storslagen och både Värmeln och
Vänern kan ses vid bra väder.
Arter: Liten spiklav (98)
Skinnlav (98)
Klippfrulania (98)
Lind (06)
Vedtrappsmossa (06)
Jättesvampmal (06)
Asppraktbagge (06)
Tretåig hackspett (06)
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Garnlav (98)
Asphättemossa (98)
Guldlocksmossa (98)
Trolldruva (06)
Dvärgbägarlav (06)
Barkticka (06)		
Cfr Spindelbock (06)
Berguv (06)		

Aspgelélav (98)
Fällmossa (06)
Fiskgjuse (06)
Blåsippa (06)
Stekelbock (06)
Bronshjon (06)
Lo (06)
Slaguggla (06)
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Värden: Området är relativt stort och opåverkat vilket ger det höga
naturvärden för den högre och lägre faunan. De största värdena ligger i
de otillgängliga branterna och en dalgång med äldre granskog som stått
orörd under en längre tid. I de solbelysta branterna finns en rik insektsfauna, vilket även gynnar hackspettar. Det finns även spår av brand i
området. Värden finns också i en del av sluttningen mot ett tjärn samt de
gamla tallarna på Snipans topp. Tjäder är beroende av skogarna och dessa
har även stora värden för vedsvampar och andra naturskogsarter.
Hot: Snipan och skogarna precis runt om kommer att skyddas som naturreservat. För detta område finns för tillfället inget hot. Övriga områden
som inte omfattas av reservatet har som största hot avverkning, bl a på
sydsidan där det växer lind och hassel.
Önskvärd skötsel: Rennstadsnipan kommer att skötas enligt en skötselplan då det blir naturreservat. Det skulle vara önskvärt att skriva
naturvårdsavtal på skogarna runt Snipan för att området inte ska naggas i
kanterna.

Lerbodaälven och Emsälven

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: ZBF
Markägare: Privata markägare
Area: ca 114 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 22
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 18
Ängs- och hagmarksinventering obj: 15-10 (klass 3)
Ängs- och betesinventering obj: E25-CBM, B04-IKX, 480-RCI, 447KBJ, 690-MRI, 6D8-OIB, 93B-NID, B04-IKX, D79-WUO, 94E-HFC
LST Våtmarksinventering (klass 3)
Områdesbeskrivning: Emsälven utgör utloppet från Stor- och
Lill Emsen medan Lerbodaälven avvattnar Bråtsjön och ett antal övriga
sjöar och myrmarker i Boda och Frykerud. De två älvarna rinner samman
vid Elfvik, sydväst om det i stort sett igenväxta Lerbodatjärnet för att
sedan rinna ut i Säveln i kommunens nordvästra hörn. Det deltaområde
som älvarna utgör svämmar tidvis över. Det varierande vattenflödet är av
stor betydelse för områdets rika fauna och flora. I direkt anslutning till
älvarna påträffas myrar med typisk fauna och flora. Längs älvarna ligger
flera strandängar som till stor del är igenväxta men bedöms som restaurerbara. Strandängarna domineras av sjöfräken, trådvass, småstarr och
fackelblomster. På flera ställen blommar svärdsliljor. I båda vattendragen
dominerar gul- och vitnäckros. Näckmossa är vanligt förekommande på
stenar. I vattendragen påträffas pilblad, vattenklöver, igelknop, andmat
och några arter av slingor förekommer. Bävern har byggt hyddor på flera
ställen vid vattendragen och skapar naturliga störningar. Svanar och gäss
betar gärna på strandängarna och av vegetationen i älvarna. Vid sidan av
sälgen är klibbal och björk de vanligaste arterna i våtmarkerna, en biotop
där järpen och många hackspettar trivs.
Arter: Fiskgjuse (05)
Flodkräfta (06)
Häger (06)
Ormvråk (06)
Knölsvan (06)
Gädda (06)

Brun kärrhök (05)
Utter (06) 		
Morkulla (06)		
Mink (06)		
Sångsvan (06)		
Sarv (06)		

Järpe (04)
Lo (06)
Beckasiner (06)
Sävsångare (06)
Brun gräsfjäril (06)
Braxen (06)

Värden: De båda älvarna och angränsande områden är variationsrika
och har stora naturvärden som levnadsmiljö för många arter av djur och
växter. Älvarna har stor betydelse för vattenlevande insektslarver som
är föda för många fiskar, groddjur och salamandrar i vattendragen men
också för vadare. Flera av de arter som tillhör gruppen rödlistade arter är
sannolikt insekter. Området har stora värden som rast- och häckningslokal för många fågelarter. Många rastande arter stannar kvar för att häcka i
eller i närheten av området. Rutschkanor och spår i snön ned i vattnet vid
Lerbodaälven kan betyda att uttern har återkommit.
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Lerbodaälven och Emsälven

Hot: För flodkräftan är det av största vikt att inte signalkräftan kommer in
i systemet. Kontaminerade, icke sanerade områden efter impregnering av
virke vid den nedlagda sågen i Högboda kan frigöras vid extrema flöden i
Lerbodaälven och förgifta systemet nedströms. Strandängarna kommer att
förlora sina värden och växa igen om de inte hävdas.
Önskvärd skötsel: Restaurera strandängarna längs med älvarna genom
betning av djur. Skyddzoner mot vattnet bör sparas så att inte signalkräftor kan vandra längs med kanterna och komma in i systemet till Stor
Emsen. Upprustning av broar och spångar över älvarna och upprättande
av vandringsleder i anslutning till älvarna. Informationstavlor över växter,
djur och kulturminnen som finns i området. Underlätta för kanoting i
vattendragen genom att anlägga upptagningsplatser, rastplatser m m.
Mycket lite är känt från undersökningar i fält, ytterligare undersökningar
är önskvärt.

49.

Visten

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: ZF
Markägare: Privata markägare
Area: ca 406 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 7
Naturvärdesområde obj nr: 5
Värdefulla sjöar och vattendrag (nationellt värdefullt)
Områdesbeskrivning: Visten ligger i nordöstra delen av kommunen och
delas med Forshaga kommun. Visten är en näringsfattig sjö med klart
vatten. Sjön kantas av glesa sävbestånd och karaktärsväxten notblomster.
Man har funnit två glacialmarina relikter i sjön. Sjöns vattenkvalité är
mycket bra och Forshaga kommun tar därför sitt dricksvatten härifrån. På
ett ställe finns ett försumpat parti med glasbjörk, klibbal och sälg.
Arter: Insjööring (06) 		
Gädda (06)		
Lax (06)		
Ål (06)			
Mört (06)		

Siklöja (06)
Mysis relicta (06)		
Storlom (06) Lake (06)
Abborre (06) Öring (06)			
Sutare (06)
Braxen (06)
Potoperia affinis (06) 		

Värden: Sjöns naturvärden ligger i dess mycket goda vattenkvalité och
dess bestånd av insjööring och vattenrelikter. Sjön har ett rikt friluftsliv.
Hot: Runt sjön ligger ganska mycket fritidsbebyggelse och många vill
gärna bygga vid stränderna. Visten hotas som många andra sjöar av försurning, miljögifter och övergödning.
Önskvärd skötsel: Nya bygglov bör ges endast vid byggande i närheten
av befintliga områden så att inte nya strandområden tas i beslag och bebyggs ideligen. Ökad kunskap om Vistens naturvärden vore önskvärt.

Naturvårdsprogram Kils kommun

Naturvårdsprogram Kils kommun

50.

Klövbergets västsluttning

51. Höjdängen

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZ
Markägare: Privata markägare
Area: ca 6 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 5 delvis
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 12

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: G
Markägare: Privata markägare
Area: ca 47 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 16

Områdesbeskrivning: Området utgörs av en kraftig brant mot Fryken
med mycket klappersten. Området är svårtillgängligt i de branta sluttningarna men längs med stranden vid Fryken blir det lättare att ta sig fram.
Vegetationen består av hällmarkstallskog med flera gamla och seniga
tallar. Längs med vattnet växer en del krävande arter bl a hassel. En stor
mängd död ved finns i området, främst i södra delen i form av asplågor.

Områdesbeskrivning: Från strax söder om Ramsåstjärn till Åsen i söder
finns 10 ändmoränryggar på en sträcka av 2 km. Dessa framträder mer
eller mindre tydligt i odlingslandskapet och där skog avverkats. Storleken
på ryggarna varierar mellan 1-5 meter i höjd och 10-tal meter i bredd.
Avståndet mellan ändmoränerna är 100-300 meter. Sannolikt är dessa kullar årsmoräner som bildats då isen stått still vintertid.

Från toppen är det en härlig utsikt över Fryken. Längs med den övre kanten av området går den gamla landsvägen mellan Sunne och Kil. Vägen
kan nyttjas för vandringar, ridturer och cykel.

Bäst framträder två ryggar i odlingsmarken intill avtagsvägen vid Västra
Fallet. Området på kartan omfattar endast några av de moränryggar som
framträder tydligt.

Arter: Mindre hackspett (06) Större hackspett (06)
Rävticka (01)		
Grynblåslav (01)
Dvärgbägarlav (01)

Värden: Området har ett geopedagogiskt värde för att visa hur den stora
landisen påverkat landskapet.

Aspgelélav (01)		
Bårdlav (01)		

Värden: Brantens läge, tillsammans med den döda veden och luckigheten gör att området blir en betydelsefull insektslokal. Det är också en
värdefull lokal för kryptogamer.

Hot: Allt som innebär att det grävs i åsarna. För närvarande finns inga
kända hot.

Hot: I skogsbruksplanen är området avsatt av markägaren som orört och
får det fortsätta att stå orört finns inga hot.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt.
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52.

Flyttblock NNV Ärtetan

53.

Fallberget

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: G
Markägare: Privata markägare
Area: ca 2 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 21

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: G
Markägare: Privata markägare
Area: ca 15 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 2

Områdesbeskrivning: Omkring 700 meter nordost om hembygdsgården
i Ärtetan och ca 100 meter öster om väg 61 finns ett större flyttblock.
Blocket är ca 15 meter långt och 4,5 meter högt.

Områdesbeskrivning: Längs med Fallbergets östbrant finns en strandvall (eller erosionshak) på 188,5 m ö h som visar var havets vågor skvalpade mot berget för 10 000 år sedan. Djupet på strandvallen är ungefär
0,5 meter, bredden någon meter och längden ett hundratal meter. På höjden mitt emot har en mindre och otydligare strandvall bildats på samma
nivå. Vegetationen består av barrskog och hällmarkstallskog.

Värden: Blocket har ett geopedagogiskt värde för att visa hur den stora
landisen påverkat landskapet.

Hot: För närvarande finns inga kända hot

Värden: Området har värden ur en geopedagogisk synvinkel för att visa
havet och indirekt landisens påverkan på landskapet.

Önskvärd skötsel: En informationsskylt som visar var blocket finns och
lite om den folktro som finns kring flyttblock borde sättas upp

Hot: För närvarande finns inga kända hot.
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54.

Mellan- och Nedre Fryken

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 1253 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 4, 5 (ytterligare nyckelbiotoper är
skrivna på andra objekt)
Utökat strandskydd till 150 meter
Värdefulla sjöar och vattendrag (nationellt värdefullt)
Områdesbeskrivning: Fryken ligger som en blå kil mitt i kommunen.
Den omges av bergshöjder som på vissa ställen stupar rakt ner i vattnet.
Förr i tiden omgavs hela Fryken av lövskogar och till viss del består
dessa skogar, särskilt på östra sidan. På västra sidan står skogar av hällmarkstallskog och granskog med inblandning av en del löv. Längs med
stränderna finns det på sina ställen hassel och lind. Sjön har ett rikt fågelliv. Det finns flera arter som häckar, som besöker sjön dagligen för att
fiska och arter som häckar på jordbruksmarkerna intill. Vid nedre delen
av sjön, nära Kils tätort, ligger relativt rikligt med hus och fritidsbebyggelse längs med stränderna. I södra änden av sjön finns en större badplats
för hundar och människor. Längre från centralorten ökar arealen orörda
stränder.

för sena flyttare såsom änder, gäss och svanar. I sjön har man funnit flera
arter glacialmarina relikter.
Hot: Även om inte Nedre Fryken har några industrier eller reningsverk så
är det samma vatten som i Mellan och Övre Fryken. I dessa vatten ligger
både industrier och reningsverkverk som vid eventuella fel kan släppa
ut förorenat vatten. Frykensjöarna har en ganska så låg buffertkapacitet
vilket gör dem känsliga för försurning.
Önskvärd skötsel: Ytterligare kunskap om sjöns naturvärden vore önskvärt. Möjlighet till att skåda fågel på särskilda platser kan ökas.

Frykenleden sträcker sig längs med Nedre Fryken upp till Mellan Fryken.
Arter: Pungräka (06)		
Ishavsgråsugga (06)
Gärs (06)		
Mört (06)		
Elritsa (06)		
Björkna (06)		
Siklöja (06)		
Knölsvan (06)		
Smålom (06)		
Ävjepilört (06)

Taggmärla (06)		
Abborre (06)		
Stensimpa (06)		
Stäm (06)		
Löja (06)		
Gädda (06)		
Hornnsimpa (06)
Skäggdopping (06)
Storlom (06)		

Sjösyrsa (06)
Gös (06)
Lake (06)
Sik (06)
Braxen (06)
Öring (06)
Ål (06)
Fiskgjuse (06)
Häger (06)

Värden: De branta stränderna som omger Mellan- och Nedre Fryken
innehar stora värden för den lägre och högre faunan. Landskapet tillsammans med Mellan- och Nedre Fryken är variationsrikt med löv- och
barrskogar, branter och små vattendrag. Dessa egenskaper tillsammans
med berggrundens ger goda förutsättningar för en rik och lite ovanlig
flora. Sjön har stora värden för landskapsbilden, en rik fiskfauna och är en
viktig häckningsplats för flera fåglar. Den har stora värden som rastningsoch övervintringslokal för många fåglar då Nedre Fryken är djup och
fryser sist av alla sjöar i trakten. Vid Nilsbysundet och Hannäs finns alltid
öppet vatten, även stränga vintrar. Dessa vattenområden är mycket viktiga
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55. Betesmark vid Fagerås

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BK
Markägare: Privata markägare
Area: 0,5 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Ängs- och betesinventeringen obj: 56A-WUO
Ängs- och hagamarksinveteringen obj: 15-6 (klass 3)
Områdesbeskrivning: Den gamla kyrkplatsen ligger på en kulle med
utblick över Fagerås omgivningar. På kullen låg Frykeruds kyrka förr. Till
minne av kyrkan är en minnessten rest. På kullen med berg i dagen finns
en välhävdad äng med relativt artrik flora. Några enstaka buskar och träd
växer här. Vid vägen är det skyltat in till minnesplatsen samt en parkering
med informationstavla.
Arter: Backnejlika (04)
Käringtand (04)
Skogsnäva (04)
Ärenpris (04)

Bockrot (04) Gulmåra (04)
Prästkrage (04) Liten blåklocka (04) 		
Ängshavre (04) Ängsvädd (04) 		

Värden: Platsen är ett fint utflyktsmål som är lätt att hitta till. Ängen har
en fin och variationsrik flora.
Hot: Om området inte sköts kommer det att växa igen.
Önskvärd skötsel: Området bör forstätta att slås med skärande redskap
och inte med röjsnöre vilket sker nu.
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