33.

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.
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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.
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