25. Valfjället
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.
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