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Objekt i Västerbottens län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr
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1009246
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1009298
1009315
1009351
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1009392
1009406
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1009431
1009437
1009488
1009531
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1009943
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152 Objektet ligger delvis i Jämtlands län.
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172
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180
182
184 Objektet ligger delvis i Norrbottens län.
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176
162
156
148

Dalsån (AC6)
Degermyran & Rörmyran (AC20)
Eldsjömyran & Flakamyran (AC24)
Grubbmyran (AC23)
Gäddsjömyran (AC13)
Hålvattsmyrorna (AC27)
Jättungsmyran (AC22)
Krokmyran & Rörmyran (AC18)
Labbetmyrarna (del av AC3)
Lappängesmyran (AC21)
Ludvigsmyran (AC25)
Lycksamyran (AC8)
Nästansjömyrarna (AC14)
Sikmyran & Stormyran (AC19)
Sjulsmyran (AC29)
Skarvsjömyrarna (AC15)
Stor-Lairomyran & Björnmyran (AC4)
Gransjömyrarna (AC17)
Svanamyran (AC26)
Stormyran - Vithatten (AC9)
Nördestmyran (del av AC10)
Kallkällmyran (del av AC10)
Hornsmyran (del av AC10)
Granbergsmyran (del av AC10)

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009208
1009275
1009291
1009301
1009331
1009339
1009454
1009455
1009640
1010299
1010300
1010302
1013233

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Blaikfjället (AC12)
Främmermyran (AC16)
Gitsfjället (AC11)
Grundträskmyran (AC5)
Hertsånger (AC28)
Holmöarnas myrar (AC30)
Marsfjället (AC7)
Marsivaggemyren (AC2)
Tärnasjön & Ånkardalen (AC1)
Blylodmyran (Övre Kågedalen) (del av AC10)
Brännberget (Övre Kågedalen) (del av AC10)
Labbetmyrarna (Vindelfjällen) (del av AC3)
Torsmyran (AC31)

Ett ”X” framför objektnamnet talar om att objektet har ett långsiktigt
skydd, och redovisas inte i objektsammanställningen.
Alla objekt i landet som bedömdes vara ”Skyddade objekt” 2007, anses inte längre
vara skyddade. Fler objekt kan få ändrad bedömning.
Namnen för de skyddade objekten ovan innehåller inte längre ”X”-en i GIS-skikt etc.
I de fall ett gammalt MSP-ID med länsbokstav och löpnummer finns i parantes efter
namnet i tabellen ovan finns beskrivning för de objekt som bedömdes vara skyddade
2007 i Myrskyddsplanen 1994. Oskyddade objekt som presenteras på motsvarande
sätt i tabellen har en äldre beskrivning i samma rapport.
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1009243 Dalsån (AC6)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Vilhelmina
F

Totalareal

1 861ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 819ha
835ha
43ha
961ha
0ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Beskrivning av området
Objektet är ett utpräglat skogsmyrmosaikområde som
ligger utmed Dalsån mellan byarna Matsdal och
Björkenäs i Vilhelmina kommun. Objektet är ett fint
exempel på dalgångsmyr i förfjällsregionen. I området
finns en blandning av fukthedar, topogena
mjukmattedominerade kärr, blandmyrar och svagt välvda
mossar. Längs den meandrande ån finns limnogena
strandmiljöer och levéer. Soligena fastmattekärr med
källor förekommer i myrarnas ytterkanter utmed
dalsidorna. Talrika fastmarksholmar finns på myren, som
ligger i ett rogenmoränområde. Vegetationen är
genomgående rik, men även intermediära och fattiga
vegetationstyper förekommer. Mossar dominerade av
rostvitmossa är vanliga liksom olika typer av
mjukmattekärr. Levéerna längs ån är artrika med bla
smörboll, kung Karls spira, nordisk stormhatt och
humleblomster. Området är också en värdefull häckmiljö
för våtmarksfåglar.
Skogsmarken är till blockrik och mycket fattig och
befinner sig i gränslandet till skogliga impediment.
Nordsluttningar, områden nära bäcken och små
myrholmar täcks ofta av gles fjällbjörkskogsliknade
lövskog med sparsamt graninslag. Andra partier är helt
grandominerade med varierande lövinslag beroende på
klimat och bördighet. Större delen av skogarna har
naturskogskaraktär men de äldsta och grövsta träden har
plockats ut i omgångar. I de fattigaste och glesaste
skogspartierna är avverkningsspåren mycket få.
Exempel på arter funna i området: blå kärrhök, trana,
brushane, myrsnäppa, tretåig hackspett, sidensvans,
lavskrika, tallbit, utter, flodpärlmussla, kung Karls spira,
ripbär, lappljung, purpurvitmossa, korvskorpionmossa,
vedflikmossa, barkflikmossa, sprickporing, blodticka,
doftskinn, gammelgransskål, gränsticka, harticka,

rosenticka, rynkskinn, ullticka, knottrig blåslav,
skrovellav, stuplav, bårdlav, ladlav, gytterlav och
korallblylav.
Kulturhistoriska värden
Slåtter har tidigare bedrivits på myren, liksom manuell
torvtäkt i ett litet område. De naturliga slåttermarkerna
kring ån har spelat stor roll i jordbruket här, även långt
fram i tiden, och stora ytor nyttjades för slåtter och
fodertäkt. Spår av hävden finns i form av ett flertal
hölador och torvhässjor, många av dem är i ett
förvånansvärt gott skick.
Slåtter: f.d. slåttermyr
Byggnad: Ett stort antal hölador.
Torkning av hö: Ett flertal hässjerester.
Fördämningar och diken: Flera diken, möjliga spår av
odling.
Fornlämning: Fynd från en gravplats, RAÄ 13.
Torvbrytning: Spår av manuell torvtäkt.

Torvhässjor på norra delen av Dalsåmyrarna. Foto: Andreas Garpebring
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Länsstyrelsens bedömning
Dalsån är länets främsta exempel på dalgångsmyrar i förfjällsregionen. Området har höga naturvärden knutna till de
representativa myrtyperna, orördheten och den intressanta floran och faunan. Området har även ett högt
kulturhistoriskt värde genom de talrika slåtterspåren som är i gott skick. Myrarnas naturvärden förstärks av den intakta
skogsmyrmosaiken med stor andel naturskog. Länsstyrelsen bedömer att området bör skyddas som naturreservat.
Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker och skogsekosystem. Länsstyrelsens bedömning är
att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1009246 Degermyran & Rörmyran (AC20)
Kommun
Myrregion

Vindeln
E

Totalareal

721ha

Areal land
varav myr

706ha
565ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

15ha
0ha
140ha
128ha

Myrtyper
Topogent kärr
Mad

Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Degermyran och Rörmyran är ett väl sammanhållet
myrkomplex som ligger på vattendelaren mellan
Vindelälven och Umeälven mellan byarna Lillsele och
Ekorrsele. Våtmarkerna ligger i ett kuperat landskap och
omges av flera mindre berg. Myren är långsträckt i
ungefär nordsydlig riktning. Gränserna mellan myr och
fastmark är skarpa och på några ställen går berg i dagen
ända ner till myrkanten. Norra delen av våtmarken
avvattnas norrut mot Vindelälven medan den södra delen
avvattnas söderut mot Umeälven. Degermyran i norr är
ett stort öppet ostrukturerat kärr som i sydväst övergår i
mosse. Rörmyran i mellersta delen domineras av ett stort
strängflarkkärr med ett stort flarkgölsystem och vackra
mossar. Våtmarksvegetation domineras av fattiga
vegetationstyper, varav en stor del utgörs av mosse. Ofta
är rosling dominant i fältskiktet och i höljor och flarkar är
flaggvitmossa vanlig. Intermediär och rik vegetation
finns i vissa kärrdråg med bla bladvass, ängsnycklar,
myggblomster och korvskorpionmossa.
Smärre dikningsingrepp finns i anslutning till en
contortaplantering på södra delen av Rörmyran.
Stormyran i sydväst ingick i den tidigare
myrskyddsplanen. Men denna del har nu uteslutits pga
betydande ingrepp i hydrologin.
Skogsmarken på myrholmar och i våtmarkens
omgivningar domineras helt av hyggen och ungskogar. I
sydväst finns även större plantskogar med contortatall.
De äldre skogsbestånden intill myren är välgallrade och
saknar påtagliga naturvärden.

Flera av tallkärren ute på myren har dock ett påfallande
stort inslag av torrakor.
Exempel på arter som påträffats inom området: sångsvan,
sädgås, järpe, orre, bivråk, trana, brushane, trädkrypare,
ängsnycklar, myggblomster, klubbstarr, dvärgtätört,
korvskorpionmossa, stor aspticka, stiftgelélav och
skinnlav.
Kulturhistoriska värden
I området finns bevarandevärda spår av myrodling och
dikningar. Hölador finns längs Degerbäcken och
hässjerester finns på Rörmyran.
Slåtter: f.d. slåttermyr och myrodling.
Byggnad: I området finns en koja och hölador.
Torkning av hö: I området finns hässjerester.
Fördämningar och diken: I området finns spår av
dikningar efter myrodling och slåtter.

Vattenfyllda lösbottenflarkar på Degermyran. Foto: Susanne Rundlöf
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Länsstyrelsens bedömning
Degermyran och Rörmyran har höga naturvärden knutna till mångformigheten, representativiteten och ett rikt fågelliv.
Området har stora arealer nodlig mosse och ett mycket intressant flarkgölkomplex. Myren är kulturhistoriskt intressant
i och med spår av myrodling, dikning och kvarstående hölador. Länsstyrelsen bedömer att området bör skyddas som
naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker. Verksamhet som kan inverka negativt
på områdets hydrologi och markförhållanden bör förbjudas. Områdets skogsmark är dock så påverkad av modernt
skogsbruk att det saknas motiv att undanta den från fortsatt brukande. Skogsbruk inom området måste dock ske så att
inte våtmarken skadas.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:50 000
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1009254 Eldsjömyran & Flakamyran (AC24)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Dorotea
G

Totalareal

2 099ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

2 043ha
1 434ha
56ha
0ha
610ha
519ha

Myrtyper
Rikkärr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Myrkomplexet Eldsjömyran och Flakamyran ligger i
sydligaste delen av Dorotea kommun omedelbart öster
om Svanabyn. Området karakteriseras av stora,
välutvecklade strängflarkkärr med mycket mångformig
hydrotopografi och vegetation. På några ställen finns
inslag av blandmyr i strängflarkkärren. I området finns
även öppna trädbärande topogena kärr, alluvialkärr och
nordliga mossar. På myren finns många olika fattiga till
intermediära vegetationstyper samt enstaka
rikkärrspartier. De ornitologiska värdena är höga med en
bred representation av myrfågelarter. Större delen av
myrkomplexet saknar helt ingrepp.
Skogarna i området består av barrblandskog eller ren
granskog med lövinslag, förutom i områdets NV-del där
de är helt talldominerade. Flertalet myrholmar på
Flakamyran är av sumpskogskaraktär. Generellt sett är
skogarna starkt påverkade av skogsbruk. Skogen är
genomhuggen i omgångar, många områden är gallrade
eller slutavverkade och planterade. Bara mindre områden
har kvar viss naturskogskaraktär i form av en del äldre
träd, grova gamla lövträd och en del död ved.
Exempel på arter funna i området: sädgås, dalripa, järpe,
orre, tjäder, blå kärrhök, trana, brushane, storspov,
dvärgbeckasin, myrsnäppa, spillkråka, tretåig hackspett,
jorduggla, lappuggla, sidensvans, sävsångare, lavskrika,
tallbit, videsparv, lappranunkel, myrbräcka,
vedtrappmossa, bollvitmossa, barkticka,
gammelgransskål, stor aspticka, harticka, skrovellav,
lunglav, skinnlav, stuplav, bårdlav, luddlav, gytterlav,
korallblylav, trädbasdynlav, vedskivlav och kolflarnlav.

Kulturhistoriska värden
I området finns bevarandevärda raningsområden intill
åarna. Här finns också en husgrund efter en av de tidigare
fastboende vid myren. Området ingick i Simsjöns
lappskatteland, och en lappvall med husgrunder finns
inom området.
Slåtter: f.d. slåttermyr
Byggnad: I området finns flertal förfallna hölador.
Torkning av hö: I området finns förfallna hässjor.
Fördämningar och diken: Flertal dikningar efter
slåtterverksamhet.
Fornlämning: I området finns en lappvall, en
stenåldersboplats och en tjärdal.
Spår av hävd: En gammal fäbod låg vid Eldsjön.

På Flakamyran finns stora öppna lösbottenytor i strängflarkkärren. Foto:
Länsstyrelsens arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Eldsjömyran och Flakamyran är ett stort och mångformigt myrkomplex med för regionen representativa myrtyper.
Höga naturvärden finns knutna till områdets orördhet och mångformighet vad gäller vegetationstyper samt rika
fågelliv. Området är även kulturhistoriskt intressant i och med raningsområden och lång kulturhistorisk kontinuitet.
Länsstyrelsen bedömer att området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara områdets
värdefulla våtmarker. Verksamhet som kan inverka negativt på områdets hydrologi och markförhållanden bör
förbjudas. Stora delar av områdets skogsmark är så påverkad av modernt skogsbruk att det saknas motiv att undanta
denna från fortsatt brukande. Skogsbruk tillåts i hela reservatet. Skogsbruk inom området måste dock ske på så vis att
våtmarken inte skadas.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1009943 Granbergsmyran (del av AC10)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Skellefteå
E

Totalareal

46ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

46ha
41ha
0ha
0ha
5ha
5ha

Myrtyper
Rikkärr
Strängflarkkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Granbergsmyran ligger inom Övre Kågedalens
rikkärrsområde norr om Boliden i Skellefteå kommun.
Områdets berggrund består av grönstens- och kalkstråk
vilka ger upphov till intermediär och rik vegetation.
Området utgörs av det öppna, soligena rikkärret
Granbergsmyran och källpåverkade kantzoner i myrens
ytterkanter. I områdets västra kant förekommer ett par
äldre diken, men i övrigt är myren hydrologiskt intakt.
Skogarna runt objektet är hårt brukade och har inga
naturvärden knutna till trädbeståndet.

Ett litet sumpskogsparti förekommer i objektets ostspets.
Exempel på arter funna inom området: björnbrodd,
guckusko, tvåblad, lappnycklar, ängsnycklar, nattviol,
gräsull, hirsstarr, knagglestarr, dvärglummer,
guldspärrmossa, korvskorpionmossa, röd skorpionmossa,
purpurvitmossa, nordtuffmossa och violettgrå tagellav.
Kulturhistoriska värden
Området har ringa kulturhistoriskt värde. Delar har
tidigare slåttats av Svanfors by.
Slåtter: f.d. myrslåtter.
Spår av hävd: få spår av lador och diken.

På de öppna delarna av myren växer det gott om gräsull. Foto: Andreas
Garpebring
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Länsstyrelsens bedömning
Granbergsmyran utgörs av högklassiga rikkärr med en för regionen mycket artrik och intressant flora. Länsstyrelsen
bedömer att området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att bibehålla områdets unika flora och
bevara våtmarkernas hydrologi. Länsstyrelsen bedömer att fortsatt konventionellt skogsbruk ej kan förenas med
bevarandet av områdets värden. Däremot kan det bli aktuellt med aktiv skötsel av vissa skogsområden för att främja
arter som är beroende av småskaliga störningsregimer.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Marklund 1972. Inventering av Bolidens Kalkpåverkade lidvegetation, samt studier av källvegetationens ekologi.
5. Övre Kågedalen, Avgränsning av förslag till reservatsbildning, Länsstyrelsen 1995, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:10 000
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1009595 Gransjömyrarna (AC17)
Kommun
Myrregion

Vilhelmina, Lycksele, Åsele
F

Totalareal

7 071ha

Areal land
varav myr

6 541ha
3 630ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

530ha
0ha
2 914ha
2 521ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Soligent kärr

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Gransjömyrarna ligger på Stöttingfjället, tre mil öster om
Vilhelmina. Området innefattar tre närliggande
delområden; Blomstermyran, Gransjömyran och
Svanaträskmyran. Vegetationen är mestadels fattig men
intermediära myrar förekommer också. I myrkomplexet
ingår flera myrar som har kraftigt järnockrabildande
källor och källkärr. Blomstermyran är botaniskt intressant
med en av länets rikaste förekomster av myrbräcka och
den sällsynta käppkrokmossan. Här förekommer också
rikare källor och källpartier. Myrarna öster om Gransjön
är utpräglade fattigmyrar med stora öppna kärr och
välutbildade blandmyrar. De gölrika delarna tillhör
landets bästa fågelmyrar. Mellan Åsvattnet och StorArasjön utbreder sig ett vidsträckt mosaikområde med
mängder av småkärr, tjärnar och skogsmark. I de
västligaste delarna av Gransjömyran finns rikare partier
och välutbildade järnockrakällor. Svanaträskmyran är en
kontrastrik myr med fattiga soligena kärr i söder och
väster samt blandmyr i öster.
Skogen i området är grandominerad med varierande
inslag av björk. Det är gott om gamla träd och torrträd
medan frekvensen av lågor varierar från sparsamt till
rikligt. Höjdläget och det kärva klimatet har stark
påverkan på skogen.
Exempel på arter funna i området: blå kärrhök, brushane,
dvärgbeckasin, fiskgjuse, göktyta, jorduggla, lappmes,
myrsnäppa, salskrake, smalnäbbad simsnäppa, smålom,
sparvuggla, storspov, svarthakedopping, svartsnäppa,
sångsvan, sädgås, tjäder, trana, tretåig hackspett,
dvärgmås, videsparv, brunbjörn, lappranunkel,
myrbräcka, myrstarr, smaldunört, trindstarr, tågstarr,
ängsnycklar, bandbryum, käppkrokmossa, lerkrokmossa,
späd skorpionmossa, nordkällmossa, skruvkällmossa,

doftskinn, doftticka, gammelgransskål, gränsticka,
harticka, ostticka, rynkskinn, rosenticka, stjärntagging,
stor aspticka, ullticka, brunpudrad nållav, nordlig nållav,
rödbrun blekspik, liten sotlav, skrovellav, lunglav,
knottrig blåslav, stuplav och vitskaftad svartspik.
Kulturhistoriska värden
Myrarna i området innehåller många bevarandevärda spår
av ängsbruk. Framförallt Blomstermyran har slåttats
långt fram i tiden. Bevarandevärda sildiken, lador och
hässjor samt två fäbodlämningar finns i området.
Slåtter: f.d. översilningsäng.
Byggnad: Rester av hölador.
Torkning av hö: Rester av hässjor.
Fördämningar och diken: En damm samt en grävd kanal.
Fornlämning: Spår av äldre samisk kultur, en härd (RAÄ
nr 680) och två renvallar.

Vissa år kan Gransjömyrarna erbjuda magnifika hjortronmängder. Foto:
Andreas Garpebring.
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Länsstyrelsens bedömning
Gransjömyrarna har mycket höga naturvärden knutna till de variationsrika och välutbildade myrtyperna, områdets
orördhet och den intressanta floran och faunan. Området är även kulturhistoriskt intressant genom de talrika
slåtterspåren som är i gott skick. Områdets naturvärden förstärks av den intakta skogsmyrmosaiken med stor andel
naturskog. Området ingår i Natura 2000-nätverket. Länsstyrelsen har påbörjat reservatsbildning av området. Syftet
med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker, skogsekosystem och storslagna vildmarkskaraktär.
Länsstyrelsens bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:200 000
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1009298 Grubbmyran (AC23)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Strömsund, Dorotea
F

Totalareal

2 411ha

2 377ha
1 883ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

34ha
0ha
493ha
395ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Grubbmyran ligger uppe på en vattendelare mellan
byarna Västra Tåsjö och Västra Ormsjö. Området gränsar
mot en större myr i NV, i övrigt mot fastmarksområden.
Myrarna är mosaikartade och karakteriseras av stora
öppna lösbottenflarkar. De största delarna består av
strängblandmyr, strängflarkkärr och topogena kärr.
Vegetationen uppvisar en stor variation med allt från
rikkärr med viss kalkpåverkan till fattigkärr och
mossevegetation. I komplexet ingår både stora öppna
myrar, trädklädda myrar och skogsmyrmosaiker. I
objektets centrala delar finns ett vackert tallkärr med en
gles skog av gamla silvriga torrfuror.
Grubbmyran är i stort sett helt opåverkad av mänskliga
ingrepp. I nära anslutning till myrens sydöstra del har det
dock genomförts rätt omfattande skyddsdikningar av
skogsmark under senare år.
Skogarna är till stor del naturskogsartade granskogar.
Ofta är de sumpiga och lågproduktiva, men även
grovstammig, högproduktiv granskog förekommer. I
sydkanten består merparten av skogsmarken av hyggen
och ungskogar.
Exempel på arter funna i området: sädgås, stjärtand,
dalripa, järpe, tjäder, duvhök, fjällvråk, blå kärrhök,
trana, brushane, storspov, dvärgbeckasin, myrsnäppa,
skogssnäppa, smalnäbbad simsnäppa, spillkråka,
hökuggla, pärluggla, lappuggla, sidensvans, lappmes,
lavskrika,

bändelkorsnäbb, tallbit, videsparv, gransvartbagge,
björnbrodd, brudsporre, ängsnycklar, myggblomster,
gräsull, skogsfru (trol strax N om objektet), skogsrör,
storgröe, tagelsäv, klådris, dvärglummer, lappranunkel,
torta, bollvitmossa, purpurvitmossa, guldspärrmossa,
korvskorpionmossa, nordlig päronsvepemossa, doftticka,
doftskinn, gammelgransskål, gräddticka, gränsticka,
harticka, rosenticka, svavelriska, violmussling,
brunpudrad nållav, mörkhövdad spiklav, rödbrun
blekspik, smalskaftslav, skrovellav, lunglav, skinnlav,
stuplav, bårdlav och luddlav.
Kulturhistoriska värden
Området har ringa kulturhistoriskt värde. Viss dikning
och namnet Hästfoderslåtten är enda avläsbara
kulturspåren.
Fördämningar och diken: Viss dikning har förekommit.

Skelettskog med gamla torrakor ute på Grubbmyran. Foto: Andreas
Garpebring
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Länsstyrelsens bedömning
Grubbmyrans naturvärden är knutna till områdets storlek, orördhet, de representativa blöta myrtyperna, det rika växtoch fågellivet samt den ostörda skogsmyrmosaiken. Länsstyrelsen anser att Grubbmyran bör skyddas som
naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara hela området som en ekologisk helhet. Länsstyrelsen bedömer att
bevarandet av områdets värden ej går att förena med skogsbruk.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1009315 Gäddsjömyran (AC13)
Kommun
Myrregion

Vilhelmina, Dorotea
F, G

Totalareal

7 229ha

Areal land
varav myr

7 175ha
4 701ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

54ha
1ha
2 318ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Soligent kärr

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Gäddsjömyran ligger på en flack platå ca 470-500 möh
som utgör en lägre liggande utlöpare av Blaikfjället. Det
är ett skog-myrmosaikområde som innehåller de flesta av
regionens myrtyper. Myrarna består av stora öppna
mjukmattekärr, terrasslikt utformade strängflarkkärr med
flarkgölar samt flarkrika blandmyrar. Fattiga
vegetationstyper dominerar och kallgräs, trådstarr och
tuvsäv är vanliga karaktärsarter. Det finns också svagt
sluttande risdominerade kärr. Fågelfaunan på myrarna är
synnerligen artrik med flertalet av regionens häckande
våtmarksarter.
På myrholmarna växer lågproduktiv granskog som ofta är
naturskogsartad. Skogen är olikåldrig och har både hög
ålder och lång skoglig kontinuitet. I de naturskogsartade
delarna förekommer 200-300-åriga granar allmänt. Ofta
är skogen rikt draperad av hänglavar. Torrakor och lågor
förekommer sparsamt - rikligt. I kantzonerna mot
myrarna förekommer fuktig-blöt gransumpskog. I
myrkanterna på holmarnas väst- eller nordvända sidor
finns enstaka flerhundraåriga tallar.
Exempel på arter funna i området: Svarthakedopping,
sädgås, sångsvan, blå kärrhök, svartsnäppa, myrsnäppa,
smalnäbbad simsnäppa, kärrsnäppa, storspov, trana,
brushane, dvärgbeckasin, tjäder, dalripa, lavskrika, tretåig
hackspett, pärluggla, kungsörn, videsparv, brunbjörn,
järv, lo, fjällviol, lappranunkel, skogsrör, torta, röd
skorpionmossa, röd parasollmossa, rosenticka, ullticka,
rynkskinn, lappticka, trådticka, blodticka, harticka,
gränsticka, ostticka, gammelgransskål, kristallticka,
stjärntagging, brunpudrad nållav, knottrig blåslav och
skrovellav.

Kulturhistoriska värden
I området finns odlings- och slåtterspår i måttlig mängd.
Samiska lämningar i form av härdar och rester av
timmerkåta visar på samiskt nyttjande. Den förste
nybyggaren i byn Häggås var same.
Slåtter: fd. slåttermyr.
Byggnad: Bebyggelselämningar efter en fd. fäbod och en
flottarkoja.
Fördämningar och diken: Diken och en fördämningsvall
efter flottningen.
Fornlämning: Härdar och rester av timmerkåta.

Utsikt över Gäddsjömyran från Sagatun. Foto: Rolf Löfgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Gäddsjömyran är ett mycket stort vildmarksområde med i hög grad opåverkade myrar och stora arealer barrnaturskog.
Myrarna är stora och innehåller representativa exempel på de flesta av regionens myrtyper. Området har ett mycket
rikt fågelliv och påtagliga naturskogsvärden. Området är också kulturhistoriskt intressant med sina odlings- och
slåtterspår. Länsstyrelsen har påbörjat reservatsbildning för området. Syftet med reservatet är att bevara områdets
värdefulla våtmarker och skogsekosystem. Länsstyrelsens bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet
av områdets värden. Inom vissa perifera delar där skogen saknar naturvärden kan skogen dock fortsättningsvis brukas.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Skyddsvärda statliga skogar, Jämtlands och Västerbottens län. Rapport 5343, Naturvårdsverket 2004.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl. 2005
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:200 000
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1009942 Hornsmyran (del av AC10)
Kommun
Myrregion

Skellefteå
E

Totalareal

58ha

Areal land
varav myr

58ha
35ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
23ha
23ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Hornsmyran ligger inom Övre Kågedalens
rikkärrsområde norr om Boliden i Skellefteå kommun.
Områdets berggrund består av grönstens- och kalkstråk
vilka ger upphov till intermediär och rik vegetation.
Myrarna i området består av topogena och soligena kärr
samt några små källpåverkade sumpkärr i östra delen av
området. Området är kalkpåverkat och hyser en för
regionen ovanlig rikkärrsvegetation. Den intressantaste
floran finns i områdets östra del, där det förekommer
flera källor och utströmningsområden. Områdets
västligaste del är starkt påverkad av tidigare dikningar
runt en gammal myrodling.
Skogarna i området är starkt påverkade av modernt
skogsbruk och består till största delen av hyggen och
ungskogar. Omedelbart söder om Hornsmyran finns dock
ett stycke äldre lövrik barrblandskog med höga
naturvärden knutna till grova gamla aspar och död ved.
Exempel på arter funna i området: björnbrodd, tvåblad,
brudsporre, grönyxne, lappnycklar, ängsnycklar, nattviol,
gräsull, snip, tagelstarr, tuvstarr, klubbstarr, knagglestarr,
hårstarr, huvudstarr, hirsstarr, dvärglummer, trådfräken,
brakved, fjällskära, ormbär, guldspärrmossa,
gyllenmossa, korvskorpionmossa, röd skorpionmossa,
purpurvitmossa, kranshakmossa, myruddmossa,
källmossa, trekantig svanmossa, aspgelélav, kortskaftad
ärgspik, vanlig kvistspik och vulkanlav.

Kulturhistoriska värden
Området har ringa kulturhistoriskt värde. Fåtaliga diken
och hässjerester finns på myren.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Torkning av hö: I området finns ett fåtal rester av lador
och hässjor.
Fördämningar och diken: I området finns enstaka spår av
diken och odling.

Lappnycklar växer här och var på Hornsmyrans östra delar. Foto: Susanne
Rundlöf
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Länsstyrelsens bedömning
Hornsmyran är ett högklassigt rikkärr med en för regionen mycket rik och intressant flora. Länsstyrelsen bedömer att
området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att bibehålla områdets unika flora och bevara
våtmarkernas hydrologi. Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av områdets värden ej kan förenas med skogsbruk.
Däremot kan det bli aktuellt med aktiv skötsel av vissa skogsområden för att främja arter som är beroende av
småskaliga störningsregimer.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Övre Kågedalen, Avgränsning av förslag till reservatsbildning, Länsstyrelsen 1995, opubl.
5. Marklund 1972. Inventering av Bolidens Kalkpåverkade lidvegetation, samt studier av källvegetationens ekologi.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:10 000
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1009351 Hålvattsmyrorna (AC27)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Umeå
E

Totalareal

172ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

172ha
74ha
0ha
0ha
98ha
96ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Hålvattsmyrorna ligger i ett flackt, myrrikt landskap 6
km SV om Botsmark. Området är långsträckt utdraget i
nord-sydlig riktning. Myrarna består av öppna eller glest
tallbevuxna soligena kärr som sluttar tydligt åt öster.
Hålvattsmyrorna ligger i centrala och södra delen av
området och Västra Storänget ligger i norra delen. I
området finns flera välutbildade strängflarkkärr.
Strängflarkkärren har vackra system av flarkgölar och
lösbottenflarkar som ligger tydligt terrasserade i
sluttningarna. I flera av flarksystemen förekommer
utfällningar av järnockra som rödfärgar vattnet. Kärren är
delade i flera delar av skogsridåer och vattendrag. I
områdets centrala delar finns inslag av fattiga tallkärr.
Den övervägande delen av myrarna är rika eller
intermediära fastmattekärr som domineras av blåtåtel och
trådstarr med inslag av tuvsäv och bladvass. Fågelfaunan
är typisk för skogsmyrmiljöer.
Skogen som angränsar till myrarna är mestadels gammal
och delvis även naturskogsartad. Runt Västra Storänget
växer äldre grandominerad barrblandskog. Längs
Hålvattsbäcken växer frodig gransumpskog som växelvis
domineras av blåbärsris och högvuxna ormbunkar.
Många granar intill bäcken är grova och det finns spridda
lågor och torrträd av gran i skogen. I kantzonen mot
Västra Storänget finns stort inslag av grov glasbjörk. I
reservatets mellersta och södra delar överväger äldre
talldominerade skogar. Ofta är det diffusa
övergångszoner mellan den talldominerade
barrblandskogen på fastmarken och våtmarkens
sumptallskogar, tallkärr och tallmossar. Plockhuggning
har förekommit i hela området, men merparten av
områdets äldre skogar har stått orörda under de senaste
30-50 åren. I reservatets östra del finns några mindre ytor
med slutavverkad tallskog med kvarlämnade fröträd och
en knappt 10-årig föryngring av tall.

En av föryngringsytorna brändes av Holmen Skog 1995.
I sydvästra delen av reservatet ansluter myren mot ung
lövrik blandskog.
Exempel på arter funna i området: spillkråka, trana,
tjäder, videsparv, näbbskinnbaggen Scolopscelis
pulchella, björnbrodd, dvärglummer, brudsporre, torta,
dytåg, brakved, ormbär, liljekonvalj, örnbräken,
kranshakmossa, vedtrappmossa, korvskorpionmossa,
ullticka, tallticka, doftskinn, kortskaftad ärgspik,
violettgrå tagellav, brunpudrad nållav, skorpgelélav och
vulkanlav.
Kulturhistoriska värden
Området har ett ringa kulturhistoriskt värde. Fåtaliga spår
i form av förfallna hölador och diken förekommer dock.
Byggnad: Förfallna rester av hölador finns i området
Fördämningar och diken: Ringa diken finns i området.

Torrtall på Hålvattsmyran. Foto: Susanne Rundlöf.
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Länsstyrelsens bedömning
Hålvattsmyrorna har mycket höga naturvärden knutna till de väl utbildade kärrtyperna, den stora förekomsten av
rikkärr och att myren omges av gammal barrskog med liten grad av mänsklig påverkan. Reservatsbildning har
påbörjats, och hela området är förvärvat av staten via naturvårdsfonden. Syftet med reservatet är att bevara områdets
värdefulla våtmarker och skogsekosystem. Länsstyrelsens bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet
av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.
8. Översiktlig naturinventering, Umeå kommun
9. Nyckelbiotopinventering av Holmen Skog
10. Löfgren, Per. 1997. Hyggesbrännor i Västerbottens län - en inventering av insekter kring bränd gran. Natur i

Skala 1:30 000
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1009366 Jättungsmyran (AC22)
Kommun
Myrregion

Skellefteå
G

Totalareal

839ha

Areal land
varav myr

793ha
544ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

45ha
0ha
238ha
208ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Jättungsmyran är ett flackt och vidsträckt myrområde
som ligger 4 km NV Villvattnet, inom Skellefteå
kommun. Myrkomplexet karakteriseras av stora
strängblandmyrar och strängflarkkärr. Strängarna och
flark-gölsystemen bygger upp ett solfjäderformat
landskap i myren med ett bredmaskigt strängmönster i de
västra delarna och ett tätt finmaskigt system i östra delen.
Strängarna är höga och glest till tätt trädbevuxna och de
stora flarkarna är delvis tuvbeströdda. De
omkringliggande blandmyrarna övergår stundom till
mosseplan med höljeliknade kärrfönster. I myrens
ytterkanter finns moränbacklandskap som splittrar upp
myren med ett stort antal fastmarksholmar. På ett ställe
finns en kärrartad sumpskog med lite rikare vegetation,
men i övrigt är området mycket näringsfattigt. Flera
näringsfattiga sjöar ingår i området. På myren finns en rik
och i det närmaste komplett uppsättning myrfåglar.
En stor del av skogsmarken utgörs av skiktade,
lågproduktiva, fuktiga till blöta barrblandskogar. Skogen
är ofta påfallande kort och senvuxen och många bestånd
är hänglavsrika och flerskiktade. Tallöverståndare
förekommer tämligen regelbundet i området. Det finns ett
antal mindre fastmarksholmar inom myrkomplexet. En
stor del av dessa har huggits hårt längre tillbaka men inga
skogliga åtgärder har utförts de senaste 50 åren. De är
idag bevuxna med täta tallbestånd med stort björkinslag.
Det finns ett större inslag av naturskogsartad skog i den
norra delen av området, dels en rullstensås med äldre
tallskog och dels en tät och skiktad grandominerad
barrblandskog väster om Gålatjärn.

I sydväst har 30 ha skogsmark avverkats och därefter
naturvårdsbränts.
Exempel på arter funna i området: brushane, dvärgmås,
fiskgjuse, göktyta, smalnäbbad simsnäppa, sparvuggla,
lappuggla, stjärtand, storspov, svartsnäppa, sångsvan,
tjäder, trana, tretåig hackspett, bred gulbrämad dykare,
pors, ängsnycklar, vedtrappmossa, violettgrå tagellav,
dvärgbägarlav och kristallticka.
Kulturhistoriska värden
I området finns många kulturspår, både av jakt och av
boskapsskötsel. Troligen har myren och dess
omgivningar nyttjats för fäbodbruk och slåtter redan
under medeltidens slut.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnad: Flera bebyggelselämningar efter fäbodar, kojor
och lador.
Fördämningar och diken: Flera diken.
Fornlämning: Två fångstgropssystem.

Flarkgöl på Jättungsmyran. Foto: Susanne Rundlöf.
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Länsstyrelsens bedömning
Jättungsmyran har höga naturvärden knutna till de representativa strängade myrarna, områdets mångformighet och det
rika fågellivet. Det stora solfjäderformade strängflarkkärret är enastående välutbildat och helt unikt för regionen.
Området är även kulturhistoriskt intressant genom talrika spår av slåtter och fäbodbruk. Länsstyrelsen har påbörjat
reservatsbildning av området. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker och skogsekosystem.
Länsstyrelsens bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:50 000
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1009941 Kallkällmyran (del av AC10)
Kommun
Myrregion

Skellefteå
E

Totalareal

68ha

Areal land
varav myr

68ha
14ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
55ha
55ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Kallkällmyran ligger inom Övre Kågedalens
rikkärrsområde norr om Boliden i Skellefteå kommun.
Områdets berggrund består av grönstens- och kalkstråk
vilka ger upphov till intermediär och rik vegetation. Inom
området ligger de två topogena rikkärren Kallkällmyran
och Lill-Mullbergsmyran vilka bägge hyser en intressant
rikkärrsflora. Myrarna i området är hydrologiskt
opåverkade.
Skogen i området består av både tall- och granskogar,
bitvis på sumpig mark. I skogarna finns flera
utströmningsområden där det växer en rik och intressant
flora. T ex förekommer guckusko på flera platser inom
området. Skogarna är till största delen starkt påverkade
av modernt skogsbruk och stora delar är hyggen eller
gallrad äldre skog.

Bitvis finns dock områden med mer sluten, skiktad äldre
skog som hyser vissa naturvärden.
Exempel på arter funna i området: tvåblad, guckusko,
nattviol, skogsnycklar, gräsull, tuvstarr, hirsstarr,
knagglestarr, klubbstarr, kanelros, kärrfibbla, fjällskära,
lappranunkel, ögonpyrola, liten hornflikmossa,
bäckblekmossa, guldspärrmossa, källmossa,
källtuffmossa, kärrbryum, röd skorpionmossa,
kortskaftad ärgspik och violettgrå tagellav.
Kulturhistoriska värden
Området har ringa kulturhistoriskt värde. I området finns
det få spår av lador och hässjor som visar på odling eller
slåtter.
Byggnad: Det finns spår av hölador i området.

Orkidén guckusko växer på flera platser inomo Kallkällmyran. Foto: Andreas
Garpebring
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Länsstyrelsens bedömning
Kallkällmyran utgörs av högklassiga rikkärr med en för regionen mycket rik och intressant flora. Jämfört med övriga
myrskyddsobjekt i Övre Kågedalen innehåller området förhållandevis mycket äldre sluten skog. Länsstyrelsen
bedömer att området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att bibehålla områdets unika flora och
bevara våtmarkernas hydrologi. Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av områdets naturvärden ej kan förenas med
skogsbruk. Däremot kan det bli aktuellt med aktiv skötsel av vissa skogsområden för att främja arter som är beroende
av småskaliga störningsregimer.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Övre Kågedalen, Avgränsning av förslag till reservatsbildning, Länsstyrelsen 1995, opubl.
5. Inventering av Bolidens kalkpåverkade lidvegetation, samt studier av källvegetationens ekologi, Marklund 1972
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Jan 2005
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:10 000
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1009392 Krokmyran & Rörmyran (AC18)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Lycksele
G

Totalareal

421ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

411ha
332ha
10ha
0ha
79ha
66ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Strängflarkkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Krokmyran och Rörmyran ligger i Lycksele kommun
mellan Umeälven och Lycksabäcken, strax NO om byn
Blåviksjön. Myrkomplexet sluttar svagt åt öster. Genom
området rinner de två bäckarna Långmyrbäcken och
Krokbäcken, som flyter ihop i östra delen. Myrkomplexet
är mycket mosaikartat med allt från öppna, strukturerade
kärrytor till tätt slutna sumpskogar. En stor andel utgörs
av skogskärr vilka ofta har sträng- och flarkstrukturer. De
öppna myrarna utgörs av strängflarkkärr,
strängblandmyrar och topogena kärr. Stora delar av
myrarna är mycket blöta. Myrens minerotrofa delar är i
relativt stor utsträckning kalkpåverkade rikkärr. Det
märks bl.a. på att gräsull och brudsporre växer spridda
inom hela området. Inom området finns också en av
landets nordligaste växtplatser för axag. I området
förekommer flera intressanta arter av skalbaggar, fjärilar
och mollusker. Hydrologin i området är opåverkad
förutom att bäcken i områdets västra del är uträtad.
Skogen kring myren och på myrholmarna har mycket
ojämn kvalitet. Vissa små delar har riktigt höga
naturvärden i form av gamla träd och död ved. Ibland är
den sumpskogsartad med stort lövinslag. Men den största
delen är mycket påverkad och består av ung tallskog eller
hyggen, delvis planterade med contortatall.

Exempel på arter funna i området: smålom, slaguggla,
tretåig hackspett, kalkkärrsgrynsnäcka, reliktbock, axag,
gräsull, brudsporre, björnbrodd, klubbstarr, trindstarr,
tuvstarr, odonvide, fjällskära, liljekonvalj, sumparv,
praktflikmossa, purpurskapania, stor skedmossa,
svartknoppsmossa, gammelgransskål, gränsticka,
sprickporing, violmussling, dvärgbägarlav och knottrig
blåslav.
Kulturhistoriska värden
Området har ringa kulturhistoriskt värde. På myren finns
troligen endast rester av lador. Myrslåtter har förut
förekommit i delar av objektet.
Slåtter: f.d. myrslåtter.
Byggnad: Rester av hölador finns i området.
Spår av hävd: Spår av slåtter finns i området i form av
förfallna lador och diken.

Utsikt över Krokmyran. Foto: Länsstyrelsens arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Krokmyran och Rörmyran är ett medelstort myrkomplex vars naturvärden ligger i de mångformiga vegetations- och
myrtyperna samt den rika floran och faunan. Delar av området innehåller värdefulla skog-myrmiljöer. Länsstyrelsen
bedömer att området bör skyddas som naturreservat. Huvudsyftet med reservatet är att säkerställa ett långsiktigt skydd
av områdets högklassiga våtmarker. Verksamhet som kan inverka negativt på områdets hydrologi och
markförhållanden kan ej tillåtas inom reservatet. Stora delar av områdets skogsmark är så påverkad av modernt
skogsbruk att det saknas motiv att undanta dessa från fortsatt brukande. Skogsbruk inom området måste dock ske så att
våtmarken inte skadas. Skogsbruk bör dock förbjudas inom de centralt belägna delområden som innehåller äldre
naturskog och där det ej går att förena brukande med bevarandet av skogens värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:20 000

165

1009406 Labbetmyrarna (AC3)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Sorsele
F

Totalareal

1 598ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 555ha
772ha
43ha
772ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Nordlig mosse

Strängblandmyr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Labbetmyrarna ligger inom Sorsele kommun uppe på
höjdryggen mellan Vindelälven och Juktån. Den västra
delen av Labbetmyrarna är skyddad inom Vindelfjällens
naturreservat och behandlas inte i denna beskrivning.
Östra delen av Labbetmyrarna domineras av stora, orörda
och väl utbildade strängflarkkärr. Andra våtmarker som
ingår i komplexet är fukthed, nordlig mosse samt
soligena och topogena kärr. I området finns källor med
välutbildad källvegetation, järnockrautfällningar,
underjordiska bäckar och slingrande vattendrag omgivna
av örtrika sumpkärr. Området har en utpräglad
mosaikkaraktär och myrarna blandas med fastmarker.
Stora delar av området har rikkärrsvegetation och
fågellivet i området är rikt med flertalet för regionen
typiska våtmarksfåglar.
Skogen i området är grandominerad och har ett ganska
stort björkinslag. I områdets västra halva samt i de
centrala delarna av området växer ståtlig granurskog med
rikligt av gamla träd och död ved i alla
nedbrytningsstadier. I områdets östra delar är skogen mer
påverkad av avverkningar.
Exempel på arter funna i området: dalripa, järpe, orre,
tjäder, fjällvråk, stenfalk, trana, brushane, svartsnäppa,
tretåig hackspett, jorduggla, hökuggla, lappmes,
stjärtmes, varfågel, lavskrika, tallbit, guldspärrmossa,
jätteskedmossa, knoppvitmossa, purpurvitmossa,
krokvitmossa, korvskorpionmossa, röd skorpionmossa,
nordkällmossa, strumaklipptuss, vedflikmossa, tickan
Antrodiella pallasii (2:a fyndet i Sverige!),
gammelgransskål, gränsticka, rosenticka, taigaskinn,
ullticka, bårdlav, luddlav, stuplav, skinnlav,
läderlappslav, knottrig blåslav, lunglav och skrovellav.

Kulturhistoriska värden
Området ligger i en av länets minst bebyggda fjälldalar
och innehåller bevarandevärda spår av slåtter i form av
lador och hässjor. En markerad renflyttningsled går
genom området.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnad: I området finns rester av hölador.
Torkning av hö: På myren finns förfallna hässjor.

Utsikt över strängflarkområde på Labbetmyrlandet. Foto: Länsstyrelsens
arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Labbetmyrarna är ett stort och mångformigt myrkomplex med höga naturvärden knutna till områdets välutbildade
strängflarkkärr, rika djur- och växtliv samt urskogsartade skog-myrmosaiker. Området är också kulturhistoriskt
intressant med sina bevarandevärda slåtterspår. Området ingår i Natura 2000. Länsstyrelsen bedömer dock att området
bör ges utökat skydd som naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker och skogmyrmosaik. Delar av skogsmarken i öster är så påverkad av skogsbruk att det saknas motiv att undanta den från
brukande. Skogsbruk måste dock ske så att inte våtmarken skadas. I de urskogsartade delarna bedömer länsstyrelsen
att bevarande av områdets värden ej går att förena med skogsbruk.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Skyddsvärda statliga skogar. Jämtlands och Västerbottens län. Rapport 5243 jan 2004
6. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
7. Svalan, Rapportsystem för fåglar
8. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
9. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:50 000
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1009411 Lappängesmyran (AC21)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Vindeln
E

Totalareal

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 184ha

1 118ha
771ha
66ha
0ha
347ha
328ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Lappängesmyran är ett hydrotopografiskt rikt
myrkomplex beläget i Vindelns kommun mellan byarna
Gladaberg och Malkälen. Myrkomplexet innehåller en
bred representation av våtmarker som mader, topogena
och soligena kärr, strängflarkkärr och sumpskogar.
Områdets södra del präglas av limnogena våtmarker i
anslutning till Hjuksån och Lappängestjärnarna. Här
dominerar blöta starrdominerade mjukmattekärr och
vidsträckta sumpkärr. På Stormyran finns stora
strängflarkkärr med rismosseöar och tallbevuxna strängar
av intermediär typ. Mellan strängarna utbreder sig
intermediära till rika lösbottenkärr. Tallrismossar och
tall-klotstarrkärr bildar en mosaik med svagt sluttande
kärr i kanten mot fastmarken. Diffusa källor finns på flera
håll där bl a blodskedmossa och piprensarmossa
återfinns. I den centrala delen finns också några mindre
tjärnar med öppet vatten. Området kring Hjuksån har ett
rikt fågelliv med många våtmarksberoende arter.
Objektet är till stora delar orört av hydrologiska ingrepp.
Skogsmarken på myrholmar och i våtmarkens närmaste
omgivningar är starkt påverkad av pågående skogsbruk.
Hyggen och ungskogar utgör en stor del av
skogsmarksarealen. De medelålders och äldre
skogsbestånden är vanligen välgallrade och saknar
påtagliga naturvärden. Avviker gör en större myrholme i
centrala delen av området. Norra delen av holmen består
av en ren björkskog som är ca 40-50 år gammal medan
den södra delen består av 120-årig tallskog med riklig
underväxt av björk. Äldre och i sen tid måttligt
avverkningspåverkade skogar finns i området kring
Hjuksån, däribland flera myrholmar med omkring 100årig tallskog och en längre myrholme norr om Hjuksån
med självgallrande barrblandskog med gran, tall, björk,
asp och sälg.

Exempel på arter funna i området: sångsvan, salskrake,
dalripa, orre, tjäder, svarthakedopping, gråhakedopping,
trana, brushane, fiskgjuse, sparvuggla, videsparv, bäver,
lappranunkel, blodskedmossa, piprensarmossa och
kötticka.
Kulturhistoriska värden
I myrlandskapet finns bevarandevärda rester av lador,
diken och en damm intill Hjuksån. Namnet tyder på
slåtterbruk på myren.
Slåtter: f.d. slåttermyr
Byggnad: I myrlandskapet finns rester av hölador.
Torkning av hö: På myren finns rester av hässjor.
Hägnad: I området finns en nedrasad gärdesgård.
Fördämningar och diken: I S delen av området finns
diken och vid Hjuksån finns en damm.

Utsikt över Lappängesmyran. Foto: Susanne Rundlöf.
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Länsstyrelsens bedömning
Lappängesmyran har höga naturvärden med sina stora, representativa, mångformiga och hydrologiskt intakta
våtmarker. Området är också kulturhistoriskt intressant genom de allmänna slåtterspåren. Länsstyrelsen bedömer att
området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker. Stora delar
av områdets skogsmark är så påverkad av modernt skogsbruk att det saknas motiv att undanta den från brukande.
Skogsbruk inom området måste dock ske så att våtmarken inte skadas. Verksamhet som kan inverka negativt på
områdets hydrologi och markförhållanden kan ej tillåtas inom reservatet. Skogsbruk bör förbjudas inom mindre
centralt belägna delområden med höga naturvärden knutna till skogen, där det ej går att förena bevarandet av skogens
värden med fortsatt skogsbruk.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1009431 Ludvigsmyran (AC25)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Åsele
G

Totalareal

236ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

228ha
184ha
8ha
0ha
44ha
41ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Platåmosse

Koncentrisk mosse
Mad

Beskrivning av området
Ludvigsmyran ligger i Fredrika socken ett par km norr
om byn Tallsjö. Myrkomplexet avgränsas i öster av
Gigån och i väster av Remsjön och Norrsjön. Genom
området rinner Remsjöbäcken och Käringbäcken.
Ludvigsmyran är ett relativt litet myrkomplex som till
största delen består av mossar. De våtmarkstyper som
förekommer är mycket ovanliga i övre Norrland. I
nordost finns en svagt utbildad koncentrisk mosse som
troligen är landets nordligaste. I de västra delarna finns
en väl utbildad excentrisk mosse och en platåmosse. På
de koncentriska och excentriska mossarna finns talrika
mossesträngar, som är koncentriskt respektive excentriskt
orienterade. Mossevegetationen på strängarna är typiska
ristuvor med rostvitmossa och i de mellanliggande
höljorna växer bla kallgräs. Platåmossen saknar tydliga
strängstrukturer men har talrika höljor av samma typ. De
öppna mossarna övergår i randzonerna i tallmossar eller
tallkärr av klotstarrtyp. Dikning har förekommit i de östra
delarna av våtmarksområdet.
Skogsmarken inom myrskyddsplanområdet täcker små
ytor och finns framför allt i kanterna på myren. Det finns
också en skogsklädd ås som sträcker sig in i området och
någon enstaka myrholme. Riktigt höga skogliga
naturvärden i form av gamla träd finns bara fläckvis.

Skogen är generellt påverkad av plockhuggning och
innehåller begränsat med död ved.
Exempel på arter funna i området: tjäder, tretåig
hackspett, bronshjon, älvmyskgräs, gammelgransskål,
trädbasdynlav, liten spiklav och kolflarnlav.
Kulturhistoriska värden
Området är kulturhistoriskt intressant med
bevarandevärda rester av raningar och hässjor som visar
att slåtter förekommit utefter Käringbäcken och
Remsjöbäcken. Uppgifter finns om sameviste. Området
tillhörde tidigare lappskattelandet Lanaträsket.
Slåtter: f.d. slåttermyr
Torkning av hö: I S delen av området finns hässjerester.
Fördämningar och diken: Diken finns i Ö delen av
området.
Fornlämning: En boplatslämning i form av skärvstenar
finns i området.

Utsikt över Ludvigsmyrans excentriska mosse. Foto: Andreas Garpebring
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Länsstyrelsens bedömning
Myrkomplexets naturvärden är knutna till de olika välutbildade mossetyperna som tillhör de nordligaste i landet.
Myrarna är betydelsefulla för kunskapen om utbredning och utveckling av mossar i norra Sverige. Området är
kulturhistoriskt intressant genom de talrika spåren av raningsslåtter. Länsstyrelsen anser att området bör skyddas som
naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker. Skogarna inom området består till
största delen av vuxen skog som tillsammans med de trädklädda mossepartierna bildar en ekologisk enhet.
Länsstyrelsen bedömer att fortsatt skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:20 000
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1009437 Lycksamyran (AC8)
Kommun
Myrregion

Sorsele, Storuman, Lycksele
G

Totalareal

6 034ha

Areal land
varav myr

5 910ha
4 159ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

123ha
0ha
1 695ha
1 537ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Lycksamyran ligger i gränstrakterna mellan Sorsele,
Storuman och Lycksele kommuner. Myrarna domineras
av strängflarkkärr och topogena mjukmatte- och
lösbottenkärr. Det förekommer både terrängtäckande
myrar och myrar med storskaliga strängmönster med
vidsträckta lösbottenflarkar och flarkgölar. Växtligheten
domineras av fattig och intermediär vegetation. Mindre
arealer rikare sumpskogar förekommer också. Fågellivet
på myrarna är rikt med bl.a. flera par trana, sångsvan och
sädgås. Toträsket i sydost är en förnämlig häckningssjö
för andfåglar.
Inom området växer det skog dels i
skogsmyrmosaikområden med talrika fastmarksholmar,
dels på fastmarksområden i anslutning till våtmarkerna.
Merparten av skogen utgörs av hyggen och ungskogar. I
områdets västra delar finns områden med
naturskogsartade värdekärnor. Många delar är
lågproduktiva och sumpiga.
Exempel på arter som påträffats inom området: sädgås,
fjällgås, skedand, stjärtand, salskrake, bivråk, kungsörn,
fjällvråk, blå kärrhök, tjäder, smålom, brushane,
svartsnäppa, dvärgbeckasin, smalnäbbad simsnäppa,
göktyta, tretåig hackspett, slaguggla, jorduggla,
hökuggla, lavskrika, bronshjon, björnbrodd, gräsull,
kärrull, lappranunkel, myggblomster, tågstarr,
ängsnycklar, skruvkällmossa, ringpellia, älvskapania,
korvskorpionmossa, liten sotlav, kortskaftad ärgspik,
vitskaftad svartspik, lunglav, skrovellav, dvärgbägarlav,
vedflammlav, doftskinn, rynkskinn, taigaskinn, ostticka,
lappticka, rosenticka, ullticka, gränsticka, doftticka,
stjärntagging, violmussling, koralltaggsvamp och
gammelgransskål.

Kulturhistoriska värden
Lycksamyran har varit brukat som slåttermark, bl a med
hjälp av översilningsprojekt, där vatten från Juktån leddes
in över delar av myren. Byn Gunnarn växte till en rik by
med hjälp av dessa rika slåttermarker. Över hundra lador
ska ha funnits på Lycksamyran. Idag finns spår av
sildiken och damm samt lador i varierande grad av
förfall.
Slåtter: f.d. slåttermyr, översilning.
Byggnad: Ett stort antal lador samt rester av lador.
Torkning av hö: Hässjor och hässjerester.
Fördämningar och diken: Ett flertal diken efter odling
och översilning.
Fornlämning: I området finns platsen för ett sameviste
och en stenåldersboplats.
Gammal åker: Spår av myrodling.

Bäckmiljö på Lycksamyran sydost om Toträsket. Foto: Andreas Garpebring.
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Länsstyrelsens bedömning
Lycksamyran är ett mycket stort och mångformigt myrkomplex där nästan alla regionens myrtyper finns
representerade. Höga naturvärden finns knutna till områdets orördhet och rika fågelliv. Lycksamyran har även ett högt
kulturhistoriskt värde i och med de talrika spåren efter tidigare slåtter. Länsstyrelsen bedömer att området bör skyddas
som naturreservat. Syftet med reservatet är att säkerställa ett långsiktigt skydd av områdets högklassiga våtmarker.
Stora delar av områdets skogsmark är så påverkad av skogsbruk att det saknas motiv att undanta den från brukande.
Verksamhet som kan inverka negativt på områdets hydrologi och markförhållanden kan ej tillåtas inom reservatet.
Skogsbruk i området måste dock ske så att våtmarken inte skadas. Skogsbruk bör förbjudas inom mindre delområden
med äldre naturskog, där det ej går att förena fortsatt skogsbruk med bevarandet av skogens värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Skyddsvärda statliga skogar. Jämtlands och Västerbottens län. Rapport 5243 jan 2004
6. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
7. Svalan, Rapportsystem för fåglar
8. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
9. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:200 000
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1009488 Nästansjömyrarna (AC14)
Kommun
Myrregion

Vilhelmina
F

Totalareal

6 055ha

Areal land
varav myr

5 547ha
3 079ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

508ha
0ha
2 455ha
2 227ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Nästansjömyrarna ligger i Vilhelmina kommun mellan
byarna Siksjönäs och Nästansjö. Stora delar av myrytan
är uppsplittrad av talrika fastmarksholmar och uddar.
Speciellt i områdets norra del där mer än hälften av ytan
utgörs av fastmark. Av myrarna dominerar
strängflarkkärr och strängblandmyrar, men även
topogena kärr, sumpskogar, mader och mossar finns i
området. Dråg, gölar och gungflyn är vanliga och på flera
håll finns källor, översilade partier och
järnockrautfällningar. Vegetationen är variationsrik med
allt från fattigkärrs- till rikkärrsarter. De rikare delarna av
myren är områdets södra, öppna och blöta delar. På en
udde ute mot Nästansjön växer orkidéerna guckusko och
skogsfru. Fågellivet är rikt och flertalet av regionens
våtmarksfåglar förekommer.
Skogarna består huvudsakligen av granskogar med
björkinslag på småblockig, småkuperad mark. Mindre
partier är talldominerade. Hälften av skogsmarken består
av nyupptagna hyggen. Skogliga värdekärnor finns i
områdets norra del och på vissa isolerade
fastmarksholmar i söder. En mindre del av skogmyrmosaiken mellan Siksjönäs och Ängesbäcken har
dikats efter våtmarksinventeringen.
Exempel på arter som påträffats inom området är: sädgås,
dalripa, tjäder, smålom, blå kärrhök, myrsnäppa,
dvärgbeckasin, brushane, göktyta, tretåig hackspett,
slaguggla, lappuggla, lavskrika, tallbit, urskogsvedfluga,
vattenbaggen Brychius elevatus, långskaftad svanmossa,
mässingsmossa, röd skorpionmossa, späd skorpionmossa,
guckusko, skogsfru, ängsnycklar, spindelblomster,
spädstarr, trindstarr, lappranunkel, torta, nordisk
stormhatt, lunglav, skrovellav, rosenticka, sprickporing,
harticka, gammelgransskål och stor aspticka.

Kulturhistoriska värden
Nästansjömyrarna har varit viktiga slåttermarker och det
finns ett stort antal bevarade hölador. Förhistoriska
lämningar i form av boplatser, kokgropar och
fångstgropsystem visar på en mycket långvarig mänsklig
aktivitet. En del av maden i Siksjönäs by slås fortfarande
årligen.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnad: Ett 30-tal hölador och enstaka slåtterkojor.
Fördämningar och diken: Dikningar efter myr- eller
ängsslåtter.
Fornlämning: Tre tjärdalar och förhistoriska
boplatslämningar, kokgropar, skärvstensförekomster
samt fångstgropssystem.
Gammal åker: Spår av odling i form av diken och gamla
åkerytor.

I Nästansjömyrarnas södra delar finns stora, mycket blöta partier. Foto:
Länsstyrelsens arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Nästansjömyrarna är ett mycket stort myrkomplex i förfjällsregionen där samtliga regionens myrtyper finns
representerade. Landskapet är mycket mosaikartat med mellanliggande fastmark. Höga naturvärden är knutna till
områdets storlek, mångformighet och relativa orördhet. Området har även ett högt kulturhistoriskt värde i och med de
talrika slåtterspåren och de många bevarade ladorna. Ett mindre område på Kläppmyran är skyddat som Natura 2000område. Länsstyrelsen anser att området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att säkerställa ett
långsiktigt skydd av områdets högklassiga våtmarker. Verksamhet som kan inverka negativt på områdets hydrologi
och markförhållanden kan ej tillåtas inom reservatet. Områdets skogsmark är så påverkad av skogsbruk att det saknas
motiv att undanta dessa från fortsatt brukande. Med undantag för inom det befintliga Natura 2000-området föreslås
skogsbruk bli tillåtet i hela området. Skogsbruk måste dock ske så att våtmarken inte skadas.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Natura 2000-områden i Västerbotten
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:200 000
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1009691 Nördestmyran (del av AC10)
Kommun
Myrregion

Skellefteå
E

Totalareal

47ha

Areal land
varav myr

47ha
14ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
33ha
33ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Nördestmyran ligger inom Övre Kågedalens
rikkärrsområde norr om Boliden i Skellefteå kommun.
Områdets berggrund består av grönstens- och kalkstråk
vilka ger upphov till intermediär och rik vegetation. Inom
området ligger de två soligena rikkärren Nördestmyran
och Rörmyran vilka bägge hyser en mycket intressant
rikkärrsflora. Utmed Piparbäcken som rinner genom
objektet finns en småskalig mosaik av alkärr,
tallsumpskogar och små öppna sumpkärr med
högörtsvegetation. På ett nyupptaget hygge i områdets
centrala delar har tyvärr en skyddsdikning genomförts
som kan verka avvattnande på Nördestmyrans övre delar.

Skogen i området består dels av gles, svagt skiktad äldre
tallskog på mer eller mindre sumpig mark, dels av
nyupptagna hyggen.
Exempel på arter funna i området: orre, tjäder,
björnbrodd, jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, tvåblad,
gräsull, liljekonvalj, skavfräken, pors, torta, kärrfibbla,
brun glansvitmossa, korvskorpionmossa, kortskaftad
ärgspik och violettgrå tagellav.
Kulturhistoriska värden
Området kan inte knytas till någon by, och saknar spår av
tidigare hävd.

Rikt tallkärr med bladvass på Nördestmyran. Foto: Susanne Rundlöf
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Länsstyrelsens bedömning
Nördestmyran består av högklassiga rikkärr med en för regionen mycket rik och intressant flora. Länsstyrelsen
bedömer att området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att bibehålla områdets unika flora och
bevara våtmarkernas hydrologi. Länsstyrelsen bedömer att fortsatt skogsbruk ej kan förenas med bevarandet av
områdets värden. Däremot kan det bli aktuellt med aktiv skötsel av vissa skogsområden för att främja arter som är
beroende av småskaliga störningsregimer.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Marklund 1972. Inventering av Bolidens Kalkpåverkade lidvegetation, samt studier av källvegetationens ekologi.
5. Övre Kågedalen, Avgränsning av förslag till reservatsbildning, Länsstyrelsen 1995, opubl.
6. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
7. Svalan, Rapportsystem för fåglar
8. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005
9. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:10 000
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1009531 Sikmyran & Stormyran (AC19)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Lycksele
G

Totalareal

1 753ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

1 662ha
1 201ha
91ha
0ha
460ha
417ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Nordlig mosse
Strängblandmyr

Beskrivning av området
Sikmyran är ett stort och väl sammanhållet
våtmarkskomplex som ligger i en bred dalsänka 12 km
ONO Lycksele. Sikbäcken rinner åt sydost genom
områdets centrala delar. I de centrala och södra delarna
ligger stora öppna myrar. Längst i söder dominerar
ostrukturerade lösbottenkärr med flera mindre tjärnar. I
blandmyren nordost om Inner-Busjön finns ett stort,
välutbildat flarkgölsystem. Områdets norra delar är
mosaikartade med många mindre ytor med plana mjukoch fastmattekärr och ett stort antal myrholmar. Östra
delen kantas av svagt sluttande kärr med intermediär eller
rikare växtlighet. På flera håll i området utbreder sig
tallkärr som ibland övergår i lågproduktiva
tallsumpskogar. I vissa av skogskärren finns inslag av
upp till 300-400 år gamla tallar och allmänt med
högstubbar och torrakor. I området förekommer också
fattiga och intermediära strängflarkkärr samt nordliga
mossar. De stora öppna, blöta kärren attraherar både
rastande flyttfåglar och många häckande våtmarksfåglar.
I sluttningarna öster om Sikmyran finns ett fågeltorn.
Skogsmarken domineras av 20-60 år gamla tallkulturer.
Äldre, mogen skog finns i begränsad omfattning inom
våtmarksområdet. Inslaget av lövträd är genomgående
lågt.
Exempel på arter funna i området: sångsvan, sädgås,
stjärtand, bergand, salskrake, dalripa, järpe, orre, tjäder,
vaktel, havsörn, kungsörn, duvhök, fjällvråk, blå kärrhök,
lärkfalk, stenfalk, pilgrimsfalk, fiskgjuse,
svarthakedopping, trana, småfläckig sumphöna,
brushane, storspov, dvärgbeckasin, gråspett, tretåig
hackspett, spillkråka, göktyta, jorduggla, sparvuggla,
sidensvans, stjärtmes, varfågel, bändelkorsnäbb, tallbit,
ortolansparv, videsparv, dytåg, kärrull och
myggblomster.

Kulturhistoriska värden
Sikmyran är en historiskt viktig slåttermyr för
intilliggande byar. Spår från tidigare myrslåtter finns i
form av gamla lador och hässjerester. Flera ortnamn i
området indikerar slåtter och fäboddrift.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnad: Rester av enstaka lador och hässjor finns i
området.
Fornlämning: Fyndplats för gjutform av täljsten.

Flygvy över välutbildat strängflarkkärr i Sikmyrans centrala delar. Foto:
Länsstyrelsens arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Sikmyrans naturvärden ligger i storleken, mångformigheten, de representativa myrtyperna och den rika fågelfaunan.
Området är också kulturhistoriskt intressant genom sina slåtterspår. Länsstyrelsen bedömer att området bör skyddas
som reservat. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker. Verksamhet som kan inverka negativt
på områdets hydrologi och markförhållanden kan ej tillåtas inom reservatet. Områdets skogsmark är så påverkad av
modernt skogsbruk att det saknas motiv att undanta dessa från fortsatt brukande. Skogsbruk inom området måste dock
ske så att våtmarken inte skadas.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1009537 Sjulsmyran (AC29)
Kommun
Myrregion

Robertsfors, Umeå
E

Totalareal

681ha

Areal land
varav myr

681ha
331ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
347ha
341ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Nordlig mosse

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Sjulsmyran ligger ca 1 mil SV om Bygdeå i Robertsfors
kommun. Myrarna består till stor del av öppna, delvis
strängade fastmattekärr med fattiga växtsamhällen.
Vitmossor, tuvsäv och blåtåtel dominerar vegetationen, i
blötare partier finns ofta vitagsamhällen med svagt
utbildat bottenskikt. I nordöst finns ett större
mjukmattekärr genom vilket Sjuls- och Gårdmyran
dräneras till Ratubäcken. Orrmyran i områdets södra del
består till största delen av en öppen mosse. På
vattendelaren i områdets centrala del samt i kanten mot
fastmarken i den sydöstra delen finns stora arealer
tallsumpskog.
Myrarna i reservatet är i stort opåverkade och endast
mindre diken förekommer på ett par ställen i perifera
delar.
Skogarna inom reservatet utgörs till större delen av
tallskogar. På fastmarken i anslutning till myrarna och på
de många myrholmarna i områdets centrala del
dominerar äldre tallskogar med lingonris i fältskiktet. Här
och var är skogen av hällmarkstyp och bitvis blockrik.
Samtliga skogar inom reservatet är mer eller mindre
påverkade av skogsbruksåtgärder. Merparten utgörs dock
av äldre naturligt föryngrade skogar som påverkats
mycket lite i sen tid. Träden är i genomsnitt 120 år men
på flera ställen förekommer kärnor av naturskogskaraktär
med inslag även av äldre trädgenerationer. I väster finns
ett mindre område med gles hällmarkstallskog av lavtyp
och 200-åriga tallar. Stora arealer med tallsumpskog
omger myrholmarna i områdets centrala del och utgör en
övergång mellan de öppna myrarna och fastmarken i
reservatets sydöstra del. Ratubäcken kantas av äldre
granskogar av blåbärstyp. Här förekommer också mindre
partier med gransumpskog.

Lövträd förekommer sparsamt förutom utmed
Ratubäcken, där en del grövre björk och asp återfinns.
Död ved förekommer sparsamt, främst i form av stående
träd.
Exempel på arter funna i området: sångsvan, dalripa,
fjällvråk, järpe, mindre hackspett, ormvråk, orre,
ortolansparv, sidensvans, skogssnäppa, slaguggla,
spillkråka, storspov, svart stork (tillfällig), trana, tretåig
hackspett, videsparv, ullticka och violettgrå tagellav.
Kulturhistoriska värden
Inga spår efter tidigare myrslåtter har noterats men då två
äldre bosättningar, Ratubäck och Norra Sörbäck, finns
inom reservatet bör myrarna i någon omfattning ha
nyttjats för detta ändamål.
Fördämningar och diken: Enstaka diken.
Fornlämning: Två bebyggelselämningar finns i området.

Vy över Sjulsmyran med Korptjärnen i förgrunden. Foto: Länsstyrelsens
arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Sjulsmyran har höga naturvärden knutna till de representativa myrtyperna, områdets orördhet och den värdefulla
skogsmyrmosaiken. Länsstyrelsen har påbörjat reservatsbildning av området och marken har säkerställts genom köp
av staten via naturvårdsfonden. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker och skogsekosystem.
Länsstyrelsens bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:30 000
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1009543 Skarvsjömyrarna (AC15)
Kommun
Myrregion

Storuman, Vilhelmina
F

Totalareal

6 232ha

Areal land
varav myr

5 963ha
4 382ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

269ha
0ha
1 583ha
1 344ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Beskrivning av området
Skarvsjömyrarna ligger öster om riksväg 45 mellan
Vilhelmina och Storuman. Området avgränsas av
Storbäcken i väster, Skarvsjön i norr, och i övrigt av
fastmarksområden. Området domineras av stora och
mycket blöta strängblandmyrar och strängflarkkärr med
välutbildade flarkgölsystem. Vidare förekommer
sumpskogar, sumpkärr, nordlig mosse samt soligena och
topogena kärr. Vegetationen är i huvudsak fattig, men
vissa rikare partier finns, speciellt i de ostrukturerade
strängflarkkärren i områdets östra del. Myrarna har höga
ornitologiska värden och hyser stora häckande
populationer av vadare, änder och gäss. Den i området
centralt belägna Mejvansjön är en fin fågelsjö.
Skogarna är huvudsakligen grandominerade och av låg medelgod bonitet, ofta med inslag av björk och små
partier med tall. Stora delar är svagt påverkade av
modernt skogsbruk och har höga naturvärden. Speciellt
värdefulla är de urskogsartade gran- och
barrblandskogarna i områdets nordvästra del. På flera
myrholmar saknas helt spår av tidigare avverkningar. I
områdets utkanter förekommer mindre hyggen och
gallrade, äldre skogar.
Exempel på arter som påträffats i området är: sångsvan,
sädgås, grågås, stjärtand, svärta, sjöorre, salskrake,
bivråk, fiskgjuse, fjällvråk, blå kärrhök, duvhök, lärkfalk,
stenfalk, smålom, svarthakedopping, dalripa, tjäder, orre,
järpe, trana, kornknarr, småfläckig sumphöna,
smalnäbbad simsnäppa, kärrsnäppa, mosnäppa, storspov,
brushane, rödbena, svartsnäppa, skogssnäppa,
dvärgbeckasin, göktyta, tretåig hackspett, jorduggla,
slaguggla, hökuggla, strömstare, lappmes, lavskrika,
snösiska, tallbit, videsparv,

lappranunkel, tågstarr, doftskinn, rosenticka, harticka,
ostticka, stor aspticka, rynkskinn, gränsticka,
violmussling, gammelgransskål, vitskaftad svartspik,
rödbrun blekspik, knottrig blåslav, luddlav, stuplav och
skinnlav.
Kulturhistoriska värden
Skarvsjömyrarna har bevarandevärda spår av odling och
de översilningssystem som är karaktäristiska för
Västerbottens inland. En troligen handgrävd kanal till en
kraftstation är en unik företeelse i området.
Slåtter: f.d. slåtteräng och översilningsäng.
Byggnad: En husgrund finns i området.
Fördämningar och diken: Diken efter odling och
översilning samt en damm och en grävd kanal för
överledning av vatten till f.d. kraftstation.
Fornlämning: En härd samt uppgifter om lappviste och
lappgrav.

Flygvy över en del av Skarvsjömyrarna vid Mejvansjön. Foto: Länsstyrelsens
arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Skarvsjömyrarna utgör ett mycket stort och värdefullt myrkomplex med höga naturvärden knutna till representativitet,
mångformighet och höga ornitologiska värden. Skogsmarken i anslutning till våtmarkerna håller till stor del mycket
höga naturvärden knutna till gamla barrnaturskogar. Kombinationen av höga skogliga värden och höga
våtmarksvärden gör området särskilt skyddsvärt. Området har även höga kulturhistoriska värden med bl a
bevarandevärda spår av odling och översilningssytsem. Det är länsstyrelsens bedömning att området bör skyddas som
reservat. Syftet med reservatet är att bevara området som en ekologiskt intakt enhet. Länsstyrelsen bedömer att detta ej
kan förenas med fortsatt skogsbruk.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar.
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1009570 Stor-Lairomyran & Björnmyran (AC4)
Kommun
Myrregion

Arjeplog, Sorsele
F

Totalareal

3 197ha

Areal land
varav myr

3 061ha
1 778ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

136ha
1 080ha
164ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Soligent kärr
Mad

Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Stor-Lairomyran och Björnmyran ligger i Sorsele
kommun på gränsen till Pite lappmark. Området gränsar
till Nalovardo naturreservat i sydost och till Laisälvens
Fjällurskogsreservat i nordost. Hela området avvattnas
mot Nedre Giertsbäcken. Terrängtäckande myrar med
tunt torvtäcke dominerar. Myrarna utgörs av topogena
kärr, strängflarkkärr, strängblandmyrar,
mosaikblandmyrar, sumpskogar och åmader med levéer
och högörtsängar. På några håll finns källor, källkupoler
och slukhål. Det förekommer både fattiga och rika
vegetationstyper. De rikaste partierna finns i norr, väster
och sydost. Fågellivet är rikt med häckpopulationer av de
flesta av regionens våtmarksarter.
Skogen domineras av lövrika äldre gransuccessioner som
är svagt påverkade av modernt skogsbruk. Granurskogar
med gamla grovvuxna granar och stora mängder död ved
förekommer spritt inom objektet, t ex på
fastmarksområdet mellan Bäcklundsmyran och
Boddnamyran och intill Laisälvsreservatet. Delar av
skogarna utgörs av sumpskogar. Mindre hyggen och
fjällskogsblädningar finns i områdets ytterkanter. Ett
parti som ingick i den ursprungliga myrskyddsplanen
dikades under 1990-talet. Myrskyddsplanområdet har
därför delats upp i två geografiskt åtskiljda delar.
Exempel på arter funna inom området: dalripa, tjäder,
järpe, kungsörn, dvärgbeckasin, brushane, smalnäbbad
simsnäppa, myrsnäppa, svartsnäppa, tretåig hackspett,
jorduggla, slaguggla, sävsångare, lappmes, stjärtmes,
varfågel, lavskrika, flodpärlmussla, björnbrodd,
borststarr, trindstarr, fjällruta, glansvide, svarthö,
guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd
skorpionmossa,

lerkrokmossa, piprensarmossa, skör kvastmossa,
vedtrappmossa, doftskinn, gammelgransskål, gråporing,
gränsticka, harticka, lappticka, rosenticka, ostticka,
rynkskinn, rävticka, stor aspticka, taigaskinn, ullticka,
violmussling, blanksvart spiklav, vitskaftad svartspik,
ladlav, sotlav, knottrig blåslav, gytterlav, luddlav och
skinnlav.
Kulturhistoriska värden
Myrområdet som ligger i fjällen, långt från bebyggelse,
har ett flertal bevarade hölador och rester av
sildikessystem. Spår av den tidigare så viktiga
myrslåttern i fjälltrakterna har högt bevarandevärde.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnad: Ett 10-tal hölador.
Fördämningar och diken: Enstaka diken.
Fornlämning: En kojgrund, enligt uppgift använd vid
förflyttning mellan slåttermyrarna.

Gammal slåttermyr med hölada i norra delen av objektet. Foto: Länsstyrelsens
arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Stor-Lairomyran och Björnmyran har höga naturvärden knutna till områdets mångformighet i såväl naturtyper som
vegetationstyper, sin rika flora och fauna samt områdets orördhet och vildmarkskänsla. Myrarna har också ett högt
kulturhistoriskt värde med sina hölador och sildikessystem. Tillsammans med angränsande reservat bildar området en
stor ekologisk enhet med i stort sett samtliga regionens naturtyper. En stor del av områdets naturvärden ligger i
områdets intakta skogsmyrmosaik. Det är länsstyrelsens bedömning att området bör skyddas som reservat. Syftet med
reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker, skogsekosystem och känsla av orörd vildmark. Länsstyrelsens
bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000
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1009658 Stormyran - Vithatten (AC9)
Kommun
Myrregion

Skellefteå
G

Totalareal

661ha

Areal land
varav myr

652ha
483ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

10ha
0ha
169ha
143ha

Myrtyper
Topogent kustkärr
Mad

Strängblandmyr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Stormyran-Vithatten är ett myrkomplex i ett mosaikartat
dödisområde med riklig förekomst av fastmarksholmar.
En rullstensås sträcker sig i form av flera myrholmar
genom västra delen av området. De vanligaste
myrtyperna är strängblandmyr och strängflarkkärr, de
senare med välutvecklade flarkgölar. Vidare förekommer
topogena kärr, bäckmader, sumpskogar och några tjärnar.
Området är ovanligt mångformigt vad det gäller blöthet,
näringsförhållanden, gölar, dråg och bäcksystem. De
vidsträckta strängflarkkärren utgör myrens mest
utmärkande drag. Stora lösbottenflarkar dominerar
strängflarkkärren i väster och öster. I lösbottnarna
förekommer bl.a. dystarr, vattenklöver och kallgräs. På
strängarna dominerar vanligen tuvsäv eller trådstarr.
Centralt på Stormyran, nära Stormyrbäcken, finns en
riklig förekomst av den sällsynta myrbräckan. Fågellivet
på myren är mycket rikt och uppvisar en ovanligt hög
täthet av vadare och andfåglar.
Skogen inom området utgörs huvudsakligen av
talldominerade barrblandskogar. Det mesta av skogen är
starkt påverkat av modernt skogsbruk, men värdekärnor
med äldre naturskogsartade skogar förekommer på några
myrholmar i områdets centrala del. Inom området finns
två mindre nyckelbiotoper.
Exempel på arter funna i området: bergand,
dvärgbeckasin, fjällvråk, göktyta, järpe, kungsörn,
lappmes, lavskrika, myrsnäppa, salskrake, sidensvans,
skogssnäppa, smalnäbbad simsnäppa, stjärtand, sångsvan,
tallbit, tjäder, tornfalk, utter, brunbjörn, myrbräcka,
rosenticka, rynkskinn, sumpåkerskivling och
violmussling.

Kulturhistoriska värden
Stormyran-Vithatten har nyttjats för slåtter av Rörträsk
och Missenträsk byar långt fram i tiden. De
bevarandevärda ladorna tycks ha farit illa under senare år
och bara ett fåtal kan ses på ortofoto. Härdar i utkanten
av området visar på det samiska nyttjandet.
Slåtter: f.d. slåttermyr.
Byggnad: Lador och rester av lador finns i området.
Fördämningar och diken: Diken finns i området.
Fornlämning: I området finns härdar, tjärdalar,
kolningsanläggningar och en husgrund.

På de rikare delarna av Stormyran växer Myrbräckan. Foto: Andreas
Garpebring.
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Länsstyrelsens bedömning
Stormyran-Vithatten har höga naturvärden knutna till de representativa myrtyperna, områdets orördhet och den
intressanta floran och faunan. Området är även kulturhistoriskt intressant genom sina spår av tidigare slåtter.
Länsstyrelsen har påbörjat reservatbildning av området. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla
våtmarker och skogsekosystem. Länsstyrelsens bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets
värden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:30 000
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1009599 Svanamyran (AC26)
Kommun
Myrregion

Åsele
G

Totalareal

425ha

Areal land
varav myr

425ha
186ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
239ha
228ha

Myrtyper
Topogent kärr
Nordlig mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Svanamyran ligger ca 3 mil västsydväst om Åsele och är
ett relativt litet myrkomplex som består av en nordlig
mosse som gradvis övergår till kärr. I de norra delarna är
mossen strängad och övergår i en liten strängblandmyr
som i sin tur övergår i ett strängflarkkärr.
Strängflarkkärret som ligger mitt i myren har stora
flarkgölar och lösbottenflarkar i de centrala delarna.
Flarkarna är tydligt terrasserade på flera ställen. I
nordväst finns ett relativt stort sluttande kärr. På flera håll
i komplexet finns fina källområden och källdråg.
Topogena kärr med både fastmattor, mjukmattor och
lösbottnar förekommer också. Näringsförhållandena i
området varierar från tämligen rika partier till fattigkärr.
Myrkomplexet är hydrologiskt intakt bortsett från några
perifera diken och uträtade skogsbäckar.
Skogarna i området är grandominerade med inslag av tall
och löv. På Näslidens östsluttning, nordost om
Svanamyran, finns ett stort urskogsartat skogsområde
dominerat av drygt 150-årig gran med stort inslag av 300
- 400 år gamla tallar. Ställvis finns en hel del björk och
inslag av grov asp och sälg. Skogsområdet norr om
myren har liknande kvalitéer men utgörs delvis av
sumpskogar. På våt mark i sydvästra delen av objektet är
skogen delvis björkdominerad med en del asp, högörter
och allmänt med död björkved. Omedelbart sydost om
myren finns ett område med ca 100-årig, grandominerad
blandskog med stort inslag av björk, gruppställda aspar
samt sälg som delvis är gammal och grov.

I en myrkant intill finns flerhundraåriga tallar. Några
områden med utvecklingsmark med ca 100-årig,
grandominerad och ganska trivial skog finns i olika delar
av objektet. Mindre avsnitt är tall- och
contortaplantering.
Exempel på arter funna i området: lavskrika, skuggviol,
lappranunkel, tibast, hägg, ormbär, torta,
spindelblomster, korallrot, gammelgransskål, stiftgelélav,
skinnlav, skrovellav, lunglav, stuplav, bårdlav och
korallblylav.
Kulturhistoriska värden
Svanamyran har ringa kulturhistoriskt värde. Endast
några diken kan utpekas som kulturspår.
Fördämningar och diken: Enstaka diken finns i området.

Strängflarkkärr i Svanamyrans centrala delar. Foto: Länsstyrelsens arkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
Svanamyran är ett litet, i huvudsak orört myrkomplex som har höga naturvärden knutna till sin mångformighet och
ovanligt kompletta uppsättning av myrtyper. På en relativt liten yta kan de flesta av regionens myrtyper studeras.
Områdets naturvärden förstärks av att det till största delen omges av högklassiga naturskogar. Länsstyrelsen bedömer
att området bör skyddas som naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla våtmarker och
skogsekosystem. Länsstyrelsens bedömning är att skogsbruk ej är förenligt med bevarandet av områdets naturvärden.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Skyddsvärda statliga skogar. Jämtlands och Västerbottens län. Rapport 5243 jan 2004
5. Svalan, Rapportsystem för fåglar
6. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
7. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:30 000
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