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Bildande av naturreservat Kilsravinerna, Kils kommun 
 

 
Kommunens beslut 
 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar kommunen att 
förklara det område som avgränsats med heldragen svart linje på bifogad 
karta, bilaga 1, som naturreservat. Reservatets gränser utmärks i fält. 
 
Naturreservatets namn skall vara Naturreservat Kilsravinerna 
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken fastställer kommunen bifogad skötselplan. 
 
Syftet med reservatet 
- Bevara den säregna geologiska formation som ravinerna utgör 
- Skydda och bevara områdets naturskogar med dess växt- och djurliv  
- Återställa de påverkade delarna av områdets skogar till naturskog 
- Tillgodose friluftslivets behov av närrekreationsområde.  
 
Reservatsföreskrifter 
 
Kommunen beslutar om nedanstående föreskrifter för att tillgodose syftet 
med naturreservatet. 
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i den 
rätt att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. 
 
Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i 
naturreservatet förbjudet att: 
1. Bedriva skogsbruk 
2. Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, 
ytformer, marktäcke eller dräneringsförhållanden så som att gräva, 
spränga, borra, schakta, tippa, utfylla, dämma, dika, rensa diken, plöja 
eller utföra annan markberedning 
3. Anlägga luft- eller markledning 
4. Uppföra ny byggnad, mast, antenn eller annan anläggning 
5. Utföra skogsgödsling eller skogskalkning 
6. Anordna upplag 
7. Uppföra permanent stängsel 
8. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
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9. Ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle 
 10. Bedriva jakt under veckoslut och helgdagar under perioden 1 mars till  
       31 oktober 

 
Punkt 1 utgör ej något hinder för skogsbruk i skötselområde 2 se bilaga 
Punkt 2 utgör inte hinder för drift, underhåll eller ändring av 
reningsverkets verksamhet  
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla sådana intrång 
som: 
1. Utmärkning av reservatet 
2. Uppförande av vägvisning, p-plats, markerad led, sittgrupp och 
information om reservatet 
2. Genomförande av undersökningar av djur-och växtarter samt av mark- 
och vattenförhållanden 
 
C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas i reservatet, samt om ordningen i reservatet i övrigt 
(gäller även markägare och innehavare av särskild rätt) 
Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i reservatet 
förbjudet att: 
 
1. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående 
och omkullfallna träd och buskar 
2. Gräva upp, plocka eller skada växter, lavar och mossor med undantag 
av bär och svamp för matbehov 
3. Fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras 
biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs 
4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur 
5. Göra upp eld 
6. Klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet 
7. Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift 
8. Utan kommunens tillstånd anordna tävlingar 
9. Utan kommunens tillstånd framföra motordrivet fordon 
10. Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet 
 
 
Punkt 9 utgör ej något hinder för arrendatorn att utföra skötsel inom 
skötselområde 3. 
  
Ovanstående inskränkningar under A, B och C ska inte utgöra hinder för 
förvaltare att genomföra eller upphandla den skötsel som ska genomföras 
enligt till beslutet hörande skötselplan. 
 
 
Kommunen vill erinra om att även andra lagar och förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 
betydelse för syftena med reservatet är bl.a. terrängkörningslagen 
(1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa 
förbud mot körning i terräng. 
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Kommunen beslutar att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30 § 
miljöbalken träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkommit 
från trycket i länets författningssamling. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn Naturreservat Kilsravinerna 
Kommun Kils kommun 
Län Värmlands län 
Beskrivning Reservatet ligger strax 

söder om Kils samhälle  
Församling Stora Kils församling 
Topografisk karta 10 D NV 

11 D SV 
 

Ekonomisk karta 11 D 0 b 
10 D 9 b 

Naturgeografisk region 
 

28 b, sydligt boreala 
kuperade områden 

Fastigheter Lersätter 1:92 
Sannerud 1:436 

Jakträtt: Kommunjägarna 
 

Arrende åkermark Anders Eliasson 
Areal 43 hektar 
Förvaltare Kils kommun 
 
 
Skälen för beslut 
 
Beskrivning av området 
Kilsravinerna ligger strax söder om Kils samhälle. Ravinsystemet är 
nedskuret i en liten sedimentslätt som till viss del är uppodlad, men hyser 
främst löv- och barrskog. Slätten ligger i en grund dalgång som börjar ca 
1,5 km söder om Västra Tolerud och mynnar i Norsälvens dalgång söder 
om Skårebol. Ravinsystemet består av en huvudravin som följer 
dalgången, samt norr- och södergående ravinarmar. Ravinssytemet upptar 
totalt en yta av cirka en kvadratmil. I huvudravinens botten rinner 
Hyndalsån. Ravinssytemet är ett av länets mäktigaste både vad gäller 
utbredning och djup och är klassat av Länsstyrelsen som länsintresse. 
 
Det område som reservatet avser är ett ca 43 hektar stort område som 
utgör en typisk och central del av ravinområdet. I området finns mycket 
högvuxen och kraftig barrskog med inblandning av en del äldre lövskog. 
Vegetationen inom området domineras av barrblandskog. Barrskogen på 
ravinplatåerna är högvuxen och kraftig och fallna träd har lämnats orörda 
för fri utveckling. I skarp konstrast till barrskogen står de större 
ravinbottnarnas lundartade lövskog. Det dominerande trädslaget här är 
gråal men det finns även enstaka exemplar av hägg, björk och gran. 
Sommartid ger det frodiga fältskiktet tillsammans med gråalen ett nästan 
tropiskt intryck. Det gynnsamma klimatet i ravinbottnarna gör att flera 
arter som är ovanliga för Värmland finns här t ex storgröe och 
dvärghäxört. Signalarter såsom blåsippa, bäckbräsma, ormbär, trolldruva, 
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lundarv, springkorn, strutbräken och gullpudra återfinns också. 
Busskiktet består främst av rönn, druvfläder och videarter och i 
markskiktet återfinns signalarterna guldklocksmossa, skriftlav och mörk 
husmossa. Djurlivet, främst fågellivet, är rikt i området.  
 
På Kilssidan i området längs med Hyndalsån finns fyra stycken 
nyckelbiotoper och rikligt med död ved. Längre söderut samt sydost om 
det föreslagna reservatet, finns ytterligare områden av 
nyckelbiotopskaraktär samt flera naturvärdesområden. Inget av dessa 
områden har något skydd.  
 
Området är lätt tillgängligt via en bred stig som löper från idrottsplatsen 
Sannerudsvallen under väg 61 och fram till reservatet. Vid väg 61 finns 
parkeringsplatser (en på var sida vägen) där besökare kan parkera och 
fortsätta in i området till fots. Reservatet kan även nås från den västra 
sidan av samhället via en gångbana som går under väg 61 och fram till 
reningsverket. En promenad längs med Hyndalsån i ravinbotten ger en 
alldeles särskild naturupplevelse. Att väg 61 ligger endast ett par hundra 
meter ifrån området märks överhuvudtaget inte då inget trafikbuller hörs 
nere i ravinbottnarna. Området nyttjas flitigt som rekreationsområde av 
kilsborna och flera stigar korsar området, bl a vandringsleden till 
Skutberget i Karlstad. Vandringsleden samt en huvudstig som löper längs 
med ån är markerade. 
 
Området där reservatet ligger ägs av Kils kommun. Ett mindre 
markområde i västra delen av reservatet arrenderas ut och brukades fram 
till 1997 som vall- och spannmålsodling men ligger numera i träda. 
 
 
Överensstämmelse med planer, internationella åtaganden och 
miljökvalitetsmål 
 
I programförslaget till översiktplanen anges att Kilsravinerna bör skyddas 
genom att ett naturreservat bildas. Naturreservatet är alltså förenligt med 
kommunens översiktsplan (finns ej detaljplan över området) och anses 
vara förenligt med en från allmän synpunkt godtagbar användning av 
mark-och vatten enligt bestämmelserna i 3 och 4 kapitlet i miljöbalken. 
 
Beslutet att göra området till naturreservat stämmer väl överens med 
miljökvalitétsmålen Levande skogar och God bebyggd miljö. 35 hektar 
skogsmark avsätts som naturreservat och undantas därmed från 
skogsproduktion. Genom att området består av gammal granskog och 
äldre lövskog och vårdas för fri utveckling bidrar det till att mängden död 
ved ökar, vilket i sin tur gynnar den biologiska mångfalden. 
Kilsravinerna är ett samhällsnärliggande naturområde som är 
betydelsefullt för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. 
 
Intresseprövning 
 
Enligt miljöbalken 7 kap 25 § ingår i reservatsprocessen att göra en 
intresseprövning. Det ska därmed göras en vägning mellan enskilda och 
allmänna intressen med den utgångspunkten att det ska finnas en rimlig 
balans mellan de värden som ska skyddas genom 
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förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde. Kommunen menar att den 
avgränsning av reservatet och de inskränkningar som gjorts av 
markanvändningen är nödvändiga och att de inte går längre än vad som 
behövs för att uppnå syftet med reservatet.  
 
Motiv till skydd och föreskrifter 
Reservatsområdet är en typisk del av Kilsravinerna. Det innehåller ur 
naturvårdssynpunkt en geologisk intressant bildning, stor del värdefull 
skog och övrigt växtliv samt är mycket betydelsefull för friluftslivet i 
Kils tätort. Skogsavverkningar, om än i liten omfattning, eller annan 
exploatering eller schaktning skulle innebära att områdets naturvärden 
äventyras. Med anledning av detta har frågan om bildande av 
naturreservat tagits upp. 
 
Beskrivning av reservatets gränser från nordvästra hörnet 
 
Reservatets gräns följer kraftledningsgatans södra gräns österut till det 
staket som omger reningsverket och följer sedan detta söderut. Gränsen 
går därefter utanför det rör som avvattnar dammen för att därefter svänga 
av norrut och följa staketet tillbaks till krafledningsgatan. Därefter går 
gränsen österut längs med kraftledningsgatans södra kant fram till 
kraftledningen i öster. Gränsen följer västra kanten av kraftledningsgatan 
söderut ned till Hyndalsån, där den följer denna västerut fram till 10 
meter innan Edsvallavägen. Gränsen följer därefter samma dragning som 
Edsvalla vägen norrut.  
 
Ärendets beredning 
Kilsravinerna undersöktes 1973 av Länsstyrelsen och redan då väcktes 
frågan om att bilda ett naturreservat i området. Kommunfullmäktige 
beslutade 1996-06-01 att utreda förutsättningarna för att skydda 
ravinområdet. Efter påtryckningar under många år ifrån 
Naturskyddsföreningen- Kilskretsen togs arbetet åter igen upp hos 
kommunen i mars 2006. Samråd har hållits med Länsstyrelsen i 
Värmland, vilka ställer sig positiva till reservatsbildning. Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) ställer sig också positiva till reservatet. 
Arrendator, kommunjägare och grannliggande fastighetsägare har blivit 
informerade.   
 
Hur man överklagar 
 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen 
 
Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige i Kils kommun 
 
Bilaga  
1. Ekonomisk karta (skala 1:10 000 och 1:20 000 samt en 
översiktskarta) 
2. Skötselplan 
3. Hur man överklagar 
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Sändlista 
 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
Skogsstyrelsen i Värmland-Örebro län 
Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad 
Lantmäterimyndigheten, Box 288, 651 07 Karlstad 
SGU, Box 670, 751 28 Uppsala 
Vägverket, Box 1051, 651 15 Karlstad 
Naturskyddsföreningen, Länsförbundet i Värmland, Verkstadsgatan 1, 
652 19 Karlstad 
Naturskyddsföreningen- Kilskretsen,  
Karlstad kommun, Naturvårdsenheten, 651 84 Karlstad 
Anders Eliasson, Skårebol 1042, 66591 Kil 
Wermlands ornitologiska förening, Spelnäsgatan 9, 654 69 Karlstad 
Värmlands botaniska förening, Owe Nilsson Utterbäcksv 10, 691 52 
Karlskoga 
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Bilaga  
 
Karta över reservatsområdet 
 
Skala 1:20 000 
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 Skala 1:10 000 
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Översiktskarta 
 
Skala 1:60 000 
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Skötselplan för naturreservat Kilsravinerna 
 
 Syftet med reservatet 
 
- Bevara den säregna geologiska formation som ravinerna utgör 
- Skydda och bevara områdets naturskogar med dess växt- och djurliv  
- Återställa de påverkade delarna av områdets skogar till naturskog 
- Tillgodose friluftslivets behov av närrekreationsområde.  
 
 Beskrivning av bevarandevärdena 
 
Administrativa data 
 

Namn Naturreservat Kilsravinerna 
Skyddsform Naturreservat 
Markslag och naturtyper (ha):  
Örtrika näringsrika skogar med gran 
av fenoskandisk typ (9050) 
Övrig skogsmark 
Åker 

 
8 hektar 
 
29 hektar 
6 hektar 

Prioriterade bevarandevärden: 
Geologiska värden: 
Biologiska värden: 
Markslag 
Naturtyp 
 
Struktur 
 
Växt- och djursamhällen 
Arter 
Friluftsliv 

 
Ravinsystem 
 
Skogsmark 
Barrskog, barrblandskog, 
ravinmiljö 
Grova träd, död ved, gamla 
Lövträd 
 
Mindre hackspett, storgröe 
Rekreation och upplevelse 
via informationstavlor och 
vandringsleder. 
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Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Gamla skifteskartor från 1788 till 1866 visar att markanvändningen i 
stort sett var densamma då som nu, d v s marken användes till största 
delen för skogsbruk. Det förekom dock ängsbruk i huvudravinen och i 
några sidoraviner. Det fanns också små odlingar och ängar på mindre 
områden lite längre ifrån ravinerna. Ravinerna betades av kor och får på 
vissa ställen. I området finns rester av två stycken kolbottnar med 
tillhörande koja. År 1973-1974 deponerades en giftig fenolförening strax 
söder om Lersätter, effekten på växt- och djurlivet är okänd. 
 
Idag bedrivs det ett modernt skogsbruk med olika typer av mål. Området 
uppgår till ca 37 hektar produktiv skogsmark och för vissa delar av 
området är målet naturvård (orört eller skötsel) och i vissa områden är 
målet produktion (förstärkt naturhänsyn eller generell naturhänsyn). 
Jordbruk bedrivs på åkermark i ett mindre område närmast 
Edsvallavägen. Området ligger för närvarande i träda och har gjort det 
sedan 1997. Reservatet avgränsas av två kraftledningar och två vägar. 
Längs med väg 61 i norr finns en kraftledning och en annan ledning finns 
i öster. Edsvallavägen skär av och begränsar området västerut. I området 
ligger kommunens reningsverk som släpper ut renat avloppsvatten i 
Hyndalsån. Hyndalsån mynnar ut i Norsälven som är reningsverkets 
recipient. Strax nedanför reningsverket ligger en damm som i dagsläget 
inte används. Denna damm är en ravinarm som för 30 år sedan dämdes 
upp och som sedan fungerade som avloppsdamm för utsläpp av slam från 
reningsverket. Vid fel hos reningsverket släpps orenat avloppsvatten 
direkt ut till Hyndalsån. Kommunens dagvattenledningar släpps ut via 
ravinerna till Hyndalsån.  
 
Områdets bevarandevärden 
 
Biologiska bevarandevärden 
I området finns fyra stycken nyckelbiotoper och rikligt med död ved nere 
i ravinerna. Längre söderut och i sydost, utanför det föreslagna reservatet, 
finns fler områden av nyckelbiotopskaraktär samt naturvärdesområden. 
Även längs med Hyndalsåns fortsatta sträckning finns det fler områden 
av nyckelbiotopskaraktär. Inga av dessa områden är skyddade på något 
sätt.  
 
Ravinerna skapar en mycket speciell miljö, på sommaren upplevs 
ravinbottnarna som tropiska. Denna miljö gör att flera ovanliga växter för 
Värmland lever där t ex dvärghäxört, springkorn och storgröe. Signalarter 
såsom blåsippa, bäckbräsma, ormbär, trolldruva, lundarv, springkorn, 
strutbräken, gullpudra, guldklockmossa, skriftlav och mörk husmossa 
återfinns också. Det finns även höga ornitologiska värden. Vissa delar av 
skogen är relativt gammal och har lämnats orörd för fri utveckling. Längs 
med ravinerna finns det en relativt hög andel gamla lövträd bl a gråal 
som är betydelsefull för många arter. Bäver lever i Hyndalsån och skapar 
naturliga störningar. 
 
 
Kulturhistoriska bevarandevärden 
I området ligger två kolbottnar. 
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Geovetenskapliga bevarandevärden 
Huvudravinkomplexet av Kilsravinerna är ca 5 kilometer långt och 1-2 
kilometer brett. De enskilda ravinerna är upp till 25 meter djupa och 100 
meter breda. Huvud- och sidoraviner har med hjälp av det rinnande 
vattnet eroderat sig ner mer eller mindre djupt i det mäktiga senglaciala 
sedimentlagret av främst mjällera. Sedimenttäcket består av varvig 
ishavslera som har en årsvarvs bredd som varierar mellan 1-2 mm i de 
övre lagrena och några centimeter i de nedre lagrena. Raviner av denna 
storlek anses ha bildats under någon eller några nederbördsrika perioder 
efter den senaste istiden. Ravinsystemet anses unikt för Värmland och 
värderas därför av länsstyrelsen som klass 2. 
 
 
Intressen för friluftsliv 
Området nyttjas flitigt som rekreationsområde av kilsborna och flera 
stigar korsar området, bl a vandringsleden till Skutberget i Karlstad. 
Vandringsleden, som löper längs med ån är markerad. Människor 
vandrar, joggar och orienterar i området. Sannerudsskolan använder 
området för naturundervisning och undervisning i idrott. Det är en rik 
naturupplevelse att gå ner i ravinerna sommartid då miljön i 
ravinbottnarna nästan känns som tropisk. 
 

  
Källförteckning 
Naturundersökning av Kilsravinerna, Kils och Karlstads kommuner, Lars 
Furuholm, Länsstyrelsen Värmlands län, 1973 
Naturinventering av Kilsravinerna, inför bildandet av naturvårdsområde 
Katarina Knutsson, 1996, 
Kilsravinerna- värda att värna, Naturskyddsföreningens förslag till 
skötsel av ravinområdet söder om Kils tätort, Svenska 
naturskyddsföreningen, 1989 
Kilsravinerna, En inventering över ravindalens kärlväxter, mossor, lavar 
och tickor, Alexandra Varbäck, Kils kommun, 2006 
Erosionsskador i raviner, förstudie, Patrik Nylund och Lennart Nilsson, 
2002 
Naturvårdprogram för Karlstad kommun, Naturinventering, Karlstad 
kommun, 1996 
Översiktlig naturinventering i Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, 1973 
Jordartskartan 10D Karlstad NV, Sveriges geologiska undersökning, 
serie Ae nr 140 
 
Indelning av skötselområden 
Reservatet är indelat i fem skötselområden, vilka utgår från den skötsel 
som ska genomföras. Karta över skötselområden 1, 2 och 3 bifogas i 
bilaga. 
 Skötselområdena är: 
1. Ravinplatåer och dalar med begränsad skötsel 
2. Övrig skog med skötsel 
3. Åkermark med skötsel 
4. Hyndalsån och tillflöden 
5. Anordningar för rekreation och friluftsliv 
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Sammanfattning och prioritering av åtgärder 
 

Skötselområde Åtgärd När Åtgärdens 
prioritet 

5 Bevakning och skötsel av stigar, leder och 
informationstavlor 

Årligen 1 

1 Röjning av unggran i ravinbottnarna Vid behov 2 
1 Fri utveckling Årligen 1 
3 Renhållning av området Vid behov 1 
Hela reservatet Uppföljning av bevarandemål Skyltar 

och stigar 
varje år, 
övriga vart 
10:e år. 

 

Hela reservatet Uppföljning av skötselåtgärder Efter 
åtgärd 

1 

 
 
Skötselplanens skötselområde 1: Ravinplatåer, sluttningar och dalar utan 
skötsel 
 

 Avverkning, gallring och röjning 
 Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

 Tillgången på död ved i olika grovlek och nedbrytningsstadier ska 
vara god. På tio till tjugo års sikt ska minst 20 % av skogen bestå 
av döda stående eller liggande träd per hektar beräknat över hela 
skötselområdet.  

 Minst 15 stycken äldre träd med en ålder av minst 100 år ska 
finnas per hektar  

 Andelen äldre lövträd ha ökat med minst 6 träd/hektar 
 

Skötselåtgärder: 
 Skogen ska lämnas för fri utveckling 
 Röjningsarbete eller ringbarkning av unggran tillåts i 

ravinbottnarna i de fall granen har blivit dominant och hindrar 
uppväxandet av nytt löv 

 Nedsågat material lämnas för nedbrytning  
 Döda trädstammar som inte berör stigar lämnas orörda för att 

gynna lägre flora och fauna  
 Skogsbete av får kan ske i delar av ravinerna 
 
Skötselplanens skötselområde 2: Övrig skog med begränsad skötsel 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda 
 Skogen gallras med avsikt att höja lövandelen till 50 % i 

skötselområdet  
 På tio till tjugo års sikt ska minst 8 döda stående eller liggande 

träd per hektar finnas 
 Mängden äldre träd (ålder 60 år) ska öka till minst 6 stycken/ 

hektar på 10 års sikt.  
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Skötselåtgärder: 
 Skogen ska gallras med avsikt att höja lövandelen 
 Markskador får ej uppstå vid avverkning 
 Avverkningsavfall lämnas i skogen 
 
Åkermark med skötsel 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda 
 Marken brukas varje år enligt traditionellt jordbruk som vall, 

träda och åkerbruk 
 
Skötselåtgärder: 
 Arrendatorn står för det jordbruk (åker, vall eller träda) som 

bedrivs  
 Arrendatorn har rätt att ta ner träd i åkermarkens kanter för att 

bibehålla framkomligheten för jordbruksmaskiner 
 
Hyndalsån med tillflöden 

 Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda 
 Förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv har ökat och 

bevarats 
 Erosionpåverkan från dagvattnet från Kils samhälle är mindre än 

vad rapporten Nilsson och Bylund ”Erosionsskador i raviner,  
förstudie”, 2002, beskriver 

 Vattenkvalitén är bättre än 2006 års värden 
 

Skötselåtgärder: 
 Recipientprover ska tas i Hyndalsån varje år för att kontrollera 

vattnets värde 
 Bottenfaunaundersökning ska göras vart 5:e år 
 Vid dåliga värden ska en utvärdering ske och en plan om hur 

värdena kan förbättras utarbetas 
 
Anordningar för rekreation och friluftsliv 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är 
uppnådda: 

 Friluftsliv och den biologiska mångfalden använder området 
på lika villkor 

 Området används av kilsborna som frilufts- och 
rekreationsområde och i snitt vistas minst 1 person i 
området/dag 

 Varje elev i skolorna i Kils tätort har besökt området minst 1 
gång under sin skoltid. 

 De informationstavlor som finns uppsatta för allmänheten ska 
vara väl underhållna, tydliga och lättlästa och ska läsas av 
minst 20 personer per år 

 Leder, stigar och bänkar är väl underhållna och nyttjas 
dagligen av allmänheten 
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Skötselåtgärder:  
 Två informationstavlor, som informerar om reservatet och 

dess föreskrifter, ska tas fram och sättas upp i ingångarna till 
reservatet. Informationstavla om reningsverket ska sättas upp 
vid utloppet av avloppsvatten. En naturstig med 
naturinformation bör anläggas. Information om reservatet bör 
även finnas på kommunens hemsida. 

 Borttagande av skräp görs regelbundet i området 
 Stänger, broar och bänkar ska kontrolleras varje vår och 

underhållas vid behov 
 Leder underhålls 
 Två små informationsskyltar om kolbottnar bör sättas upp och 

underhållas så att de är läsbara. 
 Träd som faller över stigar eller andra anläggningar för 

friluftslivet sågas av och flyttas till lämpligt ställe för att 
därefter lämnas på plats 

 
Tillsyn 
 Kils kommun är förvaltare av reservatet. Tillsynen utövas av 

en tillsynsman som utses av förvaltaren. 
 

 Stigar, broar och andra anordningar inom reservatet bevakas 
av tillsynsmannen. Förvaltaren utför de åtgärder som behövs 
efter inrapportering av tillsynsmannen. 

 
 

Uppföljning 
 Tillsynsmannen ska rapportera till kommunen vad som 

behöver göras samt även dokumentera kostnader och 
utförande av dessa. 

 
 

Finansiering 
Uppförande och underhåll av anordningar för friluftslivet, 
framställning och utplacering av informationsskyltar och 
utmärkning av reservatets gräns bekostas av reservatsförvaltaren 
och statens lokala naturvårdspengar. 

 
Tillsyn, underhåll och uppföljning bekostas av förvaltaren. 

 
Utmärkning av naturreservatets gräns ska utföras enligt svensk 
standard genom Skogsstyrelsens Gröna Jobbare. 
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Bilaga 
 
Kartor 
 
 
Skötselområde 1, Ravinplatåer och dalar med begränsad skötsel  
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Skötselområde 2, Övrig skog med skötsel 
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kötselområde 3, Åkermark med skötsel  

 
 

 
 
S
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