36.

Bondestad

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: BZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 27 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 34
Naturvärdesområde obj nr: 6
Områdesbeskrivning: Öster om bebyggelsen i Bondestad ligger en ravin
med en sidoarm, dessa två går ihop precis innan bilvägen. Huvudravinen
har ett största djup på ca 15 meter och där rinner en liten bäck. Vegetationen är på sina ställen både lummig och artrik. Emellanåt där ravinen är
opåverkad växer en rik mossflora. Södra och norra delen av ravinen har i
sen tid avverkats på flera ställen. På platån och ned på kanterna som skiljer de två armarna åt, växer en likåldrig produktionsskog av gran. Åldern
på träden är yngre norrut för att sedan stiga i ålder söderut. Alldeles intill
vägen ligger ett naturvärdesområde med hög andel al och björk med ett
rikt fågelliv. På södra sidan av vägen fortsätter ravinen. Denna kalavverkades för ca 15 år sedan och nu växer här rikligt med yngre lövträd. Här
ligger en gammal branddamm, som förr användes av den stora bondgården som ligger i närheten. Dammen skapades genom uppdämmig av
bäcken som rinner i sidoravinen. Hela ravinsystemet har troligtvis varit
betad. På ett ställe växer det rikligt med hasselbuketter, vilka kan vara
rester från ett större hasselbestånd.
Arter: Strutbräken (06)
Stinksyska (89)		

Hassel (06)		
Gullpudra (89)

Blåsippa (06)

Värden: Området hyser på sina ställen goda förutsättningar för en rik
flora och fauna. Det finns goda förutsättningar för en rik kryptogamflora.
Arter knutna till lövskogsmiljöer gynnas.
Hot: En avverkning av ravinens trädbestånd ändrar förutsättningarna för
många av ravinens arter.
Önskvärd skötsel: Området bör få utvecklas fritt med gynnande av
lövträd. Då området lämnas för fri utveckling kommer mängden död ved
att öka vilket gynnar fågellivet. Lövskogsområdena vid vägen kommer att
inneha höga naturvärden om ett tiotal år om det får utvecklas fritt.
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