22.

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
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.
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