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Fryksta

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: GFL
Markägare: Bolag och privata markägare
Area: ca 270 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Riksintresse
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 56
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 6
Sumpskogsinventeringen (klass 4)
Områdesbeskrivning: Vid Fryksta ligger ett randdelta på en nivå omkring 110 meter över havet. Deltat dämde upp nedre änden av Fryksdalen, vilket tvingade Norsälven att ta en annan väg längre västerut genom
en parallellt gående dal och ut i Vänern. Randdeltabildningen består av
isälvsmaterial, grus och sand. Den norra delen av randdeltat gick förr i
tiden ända ut i Fryken men påverkan av en grustäkt gör att så inte är fallet
idag. Grustäkten är sedan länge nedlagd och här ligger i stället en slalombacke och hopptorn. I den nedlagda grustäkten kan randdeltats olika lager
studeras.
Åt söder sluttar bildningen svagt ned mot gamla väg 61. Vegetationen på
bildningen består av tallskog av blåbär-/lingontyp med mer inslag av gran
längre söderut. Mot öster är avlagringen också sluttande och här kan ses
vackra strandlinjer. I avlagringen gjordes år 1913 fynd av granved med en
ålder på över 30 000 år. Fyndet tros vara interglacialt. Kils dricksvatten
tas från bildningen, därför är området ett vattenskyddsområde.
Genom området går flera leder och även en naturstig. På deltats platå
finns flera föreningar stationerade samt motion- och skidspår.
Värden: Trots stor påverkan av mänskliga aktiviteter i randdeltat så är
bildningen av stor geologisk betydelse för att visa isens påverkan på landskapet. Utöver deltat på Sörmon finns inte många stora deltan i Värmland. Bildningen har också stora värden som vattentäkt eftersom hela Kils
samhälle försörjs av vatten härifrån. Av störst betydelse har dock området
som närströvområde främst runtom Frykstahöjden men även i skogarna
vid de närliggande bostadsområdena.
Hot: Delar av bildningen bebyggs, vilket gör att en del av området försvinner. För tillfället tillåter detaljplanen att det byggs inom området även
om vattenskyddet är mycket strikt när det gäller vilka åtgärder som får
göras.
Önskvärd skötsel: Området kan i samarbete med föreningar göras till ett
stort värdefullt natur- och friluftsområde. Skyltar vid Frykstastugan samt
andra strategiska ställen där alla leder visas borde sättas upp.
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