47.

Rennstadsnipan med omnejd

Naturvärdesklass: 2
Kriterier: BZGF
Markägare: Stat och privata markägare
Area: ca 245 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
LST Naturinventering av Kils kommun 1989 obj nr: 56
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 1, 3, 4
Naturvärdesområde obj nr: 2
Naturskogar i Värmlands län
Områdesbeskrivning: Vid Rennstad är berget Rennstadsnipan mycket
väl markerat i landskapet. Rennstadsnipan är ett högt berg med branta
sluttningar som omges av sjöarna Skitjärnet, Rennstadtjärnet och Småtjärnen. Sluttningarna är branta och till viss del rikliga med block. På berget och runt omkring finns stora sammanhängande områden skog. Uppe
på Snipan utgörs skogen av hällmarkstallskog med seniga och gamla tallar med mycket hög ålder. Flera tallar har en ålder som överstiger 220 år.
På toppen finns även inslag av enstaka gamla granar, aspar och björkar.
På bergets nordöstsida växer ett större område med gammal gran på ca
140 år. Markerna runt berget utgörs av barrskog som till viss del innehåller rikligt med asp. På flera platser finns ytterligare hällmarkstallskog.
Hålträd, torrträd och lågor förekommer rikt i hela området. Snipan är
mycket variationsrik med gamla skogar av tall och gran, lövträdsområden
som tar vid längre ned på branterna och ett flertal småtjärnar som omger
hela Snipan. På sydsidan av berget finns en lummig lund bestående av
ett fint hasselbestånd, oxel och lind. Här växer även en del mer krävande
örter. Skogarna som omger Snipan har i sentid påverkats av avverkningar.
Till Snipan finns en markerad stig från den gamla skolan i Rennstad.
Längs stigen sitter små informationstavlor. På Rennstadsnipans topp finns
ett utsiktstorn, informationstavla, vindskydd, grillplats och en aktivitetsbana. Utsikten från Snipans topp är storslagen och både Värmeln och
Vänern kan ses vid bra väder.
Arter: Liten spiklav (98)
Skinnlav (98)
Klippfrulania (98)
Lind (06)
Vedtrappsmossa (06)
Jättesvampmal (06)
Asppraktbagge (06)
Tretåig hackspett (06)

Garnlav (98)
Asphättemossa (98)
Guldlocksmossa (98)
Trolldruva (06)
Dvärgbägarlav (06)
Barkticka (06)		
Cfr Spindelbock (06)
Berguv (06)		

Aspgelélav (98)
Fällmossa (06)
Fiskgjuse (06)
Blåsippa (06)
Stekelbock (06)
Bronshjon (06)
Lo (06)
Slaguggla (06)
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Värden: Området är relativt stort och opåverkat vilket ger det höga
naturvärden för den högre och lägre faunan. De största värdena ligger i
de otillgängliga branterna och en dalgång med äldre granskog som stått
orörd under en längre tid. I de solbelysta branterna finns en rik insektsfauna, vilket även gynnar hackspettar. Det finns även spår av brand i
området. Värden finns också i en del av sluttningen mot ett tjärn samt de
gamla tallarna på Snipans topp. Tjäder är beroende av skogarna och dessa
har även stora värden för vedsvampar och andra naturskogsarter.
Hot: Snipan och skogarna precis runt om kommer att skyddas som naturreservat. För detta område finns för tillfället inget hot. Övriga områden
som inte omfattas av reservatet har som största hot avverkning, bl a på
sydsidan där det växer lind och hassel.
Önskvärd skötsel: Rennstadsnipan kommer att skötas enligt en skötselplan då det blir naturreservat. Det skulle vara önskvärt att skriva
naturvårdsavtal på skogarna runt Snipan för att området inte ska naggas i
kanterna.
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