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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunen är en jordbruksbyggd med gamla
anor som har en blandning av jordbruksmark och
skogsmark. I de östra och västra delarna finns
barrskogsområden som täcker en stor del av kommunen. De största jordbruksbygderna finns väster
om Norra Hyn, kring Stora Kils kyrka, vid Norsälvens början samt i Nilsby och Frykerud.

JORDBRUK

ÖVERGRIPANDE MÅL
Jord- och skogsbruk ska även i fortsättningen vara
viktiga näringar i Kils kommun. Särskild uppmärksamhet ska ges åt företag som utvecklar, specialiserar och förädlar närproducerade produkter från
hela sektorn gröna näringar
Jordbruket ska ges nödvändig stimulans så ett öppet landskap bibehålls
Inhemska växt- och djurarter knutna till skogsmiljöer ska ges förutsättningar att på sikt kunna överleva. Ett rationellt och långsiktigt skogsbruk ska
bedrivas med beaktande av naturvårdens, friluftslivets och landskapsbildens värden
Kommunen ska verka som en koordinator mellan
olika parter för att upprätthålla eller restaurera naturvärden i odlingslandskapet

Ett aktivt jordbruk är en förutsättning för ett levande och öppet landskap. Inom kommunen finns tre
större jordbruk med djurbesättningar av svin och
mjölkkor. Även ett antal småskaliga jordbruk med
hästar, köttdjur, får och svin finns inom kommunen.
Odlad öppen mark finns främst i ett stråk mellan
Riksväg 61 och Frykensjöarna. Spannmål odlas
dock främst i kommunens södra delar. Länsstyrelsen genomförde 1976 en översiktig åkermarksklassificering av länets åkermark. I klassificeringen
värderades produktionsförutsättningarna, om åkermarken är av intresse eller väsentligt intresse för
jordbruket.
Den senaste tioårsperioden har allt fler mjölkproducenter tillfälligt övergått till köttproduktion, varefter de avvecklar verksamheten. Specialiserad
nötproduktion förekommer dock och har även ökat
något. Samtidigt ökar antalet hästgårdar, vilket är
positivt eftersom hästarna bidrar till att hålla landskapet öppet.
De största problemen för en rik biologisk mångfald och naturvärden i odlingslandskapet beskrivs i
kommunens naturvårdsprogram. De utgörs exempelvis av försvinnande livsmiljöer och minskning av
naturliga ängs- och betesmarker.
SKOGSBRUK
Kils kommuns skogar består mestadels av barrträd
men innehåller även delar med lövträd. Förr i tiden
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fanns stora lövskogsbälten längs Frykensjöarna.
Längs Nedre Fryken och Mellan-Frykens västra
strand står fortfarande en stor del lövträd kvar. På
en del platser vid sjöarna görs ansträngningar för
att få tillbaka lövträd längs strandkanten. Endast
på några få ställen i kommunen finns ädellövskog.
I stort sett all skog som finns i kommunen är påverkad av människan. Det finns däremot områden
som har fått stå orörda längre perioder och har
värden som naturskog. Dessa områden återfinns
oftast där försvårande omständigheter för skogsbruket funnits, såsom branter och raviner. Längs
med Frykensjöarna finns flera branter som har fått
stå orörda i minst 100 år.
Skogsbruket har till stor del lagt om från att vara en
nästan uteslutande produktionsinriktad verksamhet till att vara en verksamhet som tar hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns i skogarna.
Kils kommun består av cirka 21 000 hektar skog
varav kommunen äger cirka 800 hektar. En stor
del av marken inom kommunen ägs av Svenska
kyrkan och Bergvik skog. Kring Kils tätort ägs och
sköts en stor del av skogsmarken, bland annat de
områden som används som närströvområden, av
kommunen. En stor del av kommunens skog används även som rekreationsområden. Kommunen
är certifierad enligt PEFC–standard och har en
grön rekreationsanpassad skogsbruksplan.
I kommunen finns fyra skolskogar, två i Kils tätort,
en bakom Sannerudsvallen och en vid Vikstaskolan, en i Högboda och sen i Tolita. En skolskog är
en skog som omfattas av ett kontrakt mellan skolan och markägaren som anger att skolan får göra
vissa åtgärder som går utanför allemansrätten. I
skolskogarna bedrivs normalt skogsbruk.

JORD- OCH SKOGSBRUK
I kommunens naturvårdsprogram identifieras och
redovisas de största problemen för naturvården i
skogen. Exempel på problem som uppmärksammats är bristen på naturskog samt avsaknaden av
bevarade kantzoner för känsliga biotoper.
LÄS MER OM:
- grön skogsbruksplan på www.pefc.se
- jord- och skogsbruk i det kommunala naturvårdsprogrammet
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PLANFÖRSLAG

kommun ska spridningskorridorer beaktas vid all
planering och ianspråktagande av jordbruksmark.

större sammanhängande skogsområden samt
mellan områden med särskilda naturvärden

JORDBRUK

4. Mängden småbiotoper och landskapselement
(bland annat våtmarker och småvatten) i odlingslandskapet ska som minst bevaras i dagens omfattning och om möjligt ökas genom restaurering

Likväl i skogsområden som i jordbrukslandskapet
är spridningskorridorer viktiga för den biologiska
mångfalden. Därför ska det även vid exploatering
i skogsområden tas hänsyn till växt- och djurlivets
behov av spridningskorridorer. Inhemska växt- och
djurarter knutna till skogsmiljöer ska ge utrymme
att utvecklas till livskraftiga bestånd.

1. Åkermark som klassats enligt åkermarksklassificeringen bör så långt som möjligt värnas som en
betydelsefull produktionsresurs
Vid lokalisering av ny bebyggelse ska även hänsyn
tas till att jordbruksnäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas. Åkermark bör inte tas i anspråk
för bebyggelse eller annan anläggning om inte särskilda skäl föreligger. Ett fortsatt jordbruk är en förutsättning för ett bevarat öppet landskap.
2. Brukningsvärd jordbruksmark som tas ur livsmedelsproduktion bör användas så att den är möjlig att återuppta för livsmedelsproduktion
3. Jordbruksmarkens värde som spridningskorridor ska beaktas vid all planering
Spridningskorridorer är värdefulla och nödvändiga
för växt- djurlivets mångfald och fortlevnad. En
spridningskorridor kan exempelvis vara en stenmur eller ett utsparat område med naturmark. För
att kunna bevara en rik biologisk mångfald i Kils
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5. Ängs- och betesmark, som redovisas i klass 1-3
i länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering
från 2002 – 2004, med höga naturvärden ska bevaras och hävdas så att naturvärdena bibehålls
genom avtal eller på annat sätt senast 2020
6. Ny bebyggelse på eller i anslutning till jord- och
skogsbruksmark ska inte placeras så att buller eller lukt från jordbruk kan medföra påtagliga olägenheter för de boende.
SKOGSBRUK
7. Ny bebyggelse och nya anläggningar ska lokaliseras och utformas med hänsyn till att skogsnäringens framtida utvecklingsbehov
8. Skogsmarkens värde som spridningskorridor
ska beaktas vid all planering och finnas mellan

9. Till år 2010 ska 5 % av skogsmarken vara undantagen skogsbruk, avsättas frivilligt eller vara
naturvårdsklassade områden i grön skogsbruksplan
10. Andelen äldre lövrik skog ska 2020 ha ökat
med 10 % jämfört med 2006
11. I mesta möjliga mån bör de sumpskogsområden med höga naturvärden som omnämns i naturvårdsprogrammet lämnas orörda
12. Ingen kalavverkning i ravinbranter eller ravinbottnar med höga naturvärden får ske
13. Från och med 2010 ska kantzoner kring sjöar,
myrar, vattendrag och raviner sparas enligt naturliga förutsättningar
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5. Ängs- och betesmark
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1. Värdefull jordbruksmark enligt åkermarksklassificeringen
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