54.

Mellan- och Nedre Fryken

Naturvärdesklass: 3
Kriterier: LZG
Markägare: Privata markägare
Area: ca 1253 hektar
Inventeringar, planer och förordningar:
Nyckelbiotopsinventering obj nr: 4, 5 (ytterligare nyckelbiotoper är
skrivna på andra objekt)
Utökat strandskydd till 150 meter
Värdefulla sjöar och vattendrag (nationellt värdefullt)
Områdesbeskrivning: Fryken ligger som en blå kil mitt i kommunen.
Den omges av bergshöjder som på vissa ställen stupar rakt ner i vattnet.
Förr i tiden omgavs hela Fryken av lövskogar och till viss del består
dessa skogar, särskilt på östra sidan. På västra sidan står skogar av hällmarkstallskog och granskog med inblandning av en del löv. Längs med
stränderna finns det på sina ställen hassel och lind. Sjön har ett rikt fågelliv. Det finns flera arter som häckar, som besöker sjön dagligen för att
fiska och arter som häckar på jordbruksmarkerna intill. Vid nedre delen
av sjön, nära Kils tätort, ligger relativt rikligt med hus och fritidsbebyggelse längs med stränderna. I södra änden av sjön finns en större badplats
för hundar och människor. Längre från centralorten ökar arealen orörda
stränder.
Frykenleden sträcker sig längs med Nedre Fryken upp till Mellan Fryken.
Arter: Pungräka (06)		
Ishavsgråsugga (06)
Gärs (06)		
Mört (06)		
Elritsa (06)		
Björkna (06)		
Siklöja (06)		
Knölsvan (06)		
Smålom (06)		
Ävjepilört (06)

Taggmärla (06)		
Abborre (06)		
Stensimpa (06)		
Stäm (06)		
Löja (06)		
Gädda (06)		
Hornnsimpa (06)
Skäggdopping (06)
Storlom (06)		

Sjösyrsa (06)
Gös (06)
Lake (06)
Sik (06)
Braxen (06)
Öring (06)
Ål (06)
Fiskgjuse (06)
Häger (06)

Värden: De branta stränderna som omger Mellan- och Nedre Fryken
innehar stora värden för den lägre och högre faunan. Landskapet tillsammans med Mellan- och Nedre Fryken är variationsrikt med löv- och
barrskogar, branter och små vattendrag. Dessa egenskaper tillsammans
med berggrundens ger goda förutsättningar för en rik och lite ovanlig
flora. Sjön har stora värden för landskapsbilden, en rik fiskfauna och är en
viktig häckningsplats för flera fåglar. Den har stora värden som rastningsoch övervintringslokal för många fåglar då Nedre Fryken är djup och
fryser sist av alla sjöar i trakten. Vid Nilsbysundet och Hannäs finns alltid
öppet vatten, även stränga vintrar. Dessa vattenområden är mycket viktiga
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för sena flyttare såsom änder, gäss och svanar. I sjön har man funnit flera
arter glacialmarina relikter.
Hot: Även om inte Nedre Fryken har några industrier eller reningsverk så
är det samma vatten som i Mellan och Övre Fryken. I dessa vatten ligger
både industrier och reningsverkverk som vid eventuella fel kan släppa
ut förorenat vatten. Frykensjöarna har en ganska så låg buffertkapacitet
vilket gör dem känsliga för försurning.
Önskvärd skötsel: Ytterligare kunskap om sjöns naturvärden vore önskvärt. Möjlighet till att skåda fågel på särskilda platser kan ökas.
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