21.

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
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.
Naturvårdsprogram Kils kommun

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.
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