6.

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)
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.
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.
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)

Naturvårdsprogram Kils kommun

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.
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.

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.
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