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Objekt i Norrbottens län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn
1009570
1012005
1012006
1012007
1012008
1012009
1012010
1012013
1012014
1012015
1012016
1012017
1012018
1012019
1012020
1012021
1012022
1012023
1012024
1012025
1012026
1012027
1012028
1012029
1012031
1012032
1012033
1012034
1012035
1012036
1012037
1012038

Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

Sid nr

Stor-Lairomyran & Björnmyran (AC4) 288 Objektet ligger delvis i Västerbottens län.
1012039
Muotkajärvipää
Vesijänkkä
310
Veittivuoma
1012040
Kokkovuoma
308
X Käll- och Mjöträsken (BD7)
1012045
Vännijänkkä
226
Sladan
1012046
Tervavuoma
282
Bjurmyran
1012047
Peräjävuoma
202
Floxen
1012048
Vasikkavuoma
204
Slytjärnmyran
1012049
Ahvenvuoma
286
Bergmyran
200
1012050
Löytöjärvi
1012051
Kallkavuoma
242
Månsmyran
1012052
Ruostevuoma
252
Norrmyran
1012053
Unnasenlevä
284
Slengmyran
306
1012054
Ylikoanvuoma
Veddek
1012055
Liivavuoma
196
Akkelisjaure
1012056
Kurkkionvuoma
234
Mossamyran
1012057
Ruokovuoma
248
X Nannokjegge
1012058
Mäntyvaaranvuoma
254
X Palja-ape
1012059
Armasjärvimyren (BD6)
292
X Suoloiape
1012085
X Kahtovuoma
276
Ruoutape
1012086
Pounuvuoma
290
Stormyran
1012087
Kuusivuoma
X Rappomyran
266
1012088
Muotkamaa
Päivävuoma
264
1012089
X Nammoaivsuotnju
Keskusvuoma
216
1012090
X Tavvavuoma
250
X Njuktjaape
1012091
Ripakaisenvuoma
Muddus (BD4)
236
1012092
Rikkisvuoma
X Sjaunja-ape (del av BD3)
278
1012093
Pingisjärvi
X Tjållårape (del av BD3)
300
1012094
Viiksenvuoma
280
X Sjiskaape
1012097
Karjalavuoma
X Heikkamaavuoma
208
Vettasjoki
312
1012099
Kuukkavuoma
294
Tahkovuoma
1013103
Haraudden
262
X Pyröenoja
1013389
Mossabäcken

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från karta till objektsammanställning. De med "X" bedömdes vara skyddade 2007.

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 en äldre beskrivning i Myrskyddsplanen 1994.

Objekt som utgick 2007:
* Vittangi-Soppero (BD1)
* Pessinki (BD2)
* Jupukka (BD5)
* Lamburträsk (BD8)
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1012049 Ahvenvuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

5 539ha

Areal land
varav myr

5 375ha
4 212ha

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

164ha
0ha
1 162ha
1 105ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Ahvenvuoma ligger 5 km sydost om Tärendö i det flacka
landskap som hör till bergkulleslätten. Berggrunden
består till största delen av granit ur pertitmonozonitserien. Objektet består av flera hydrologiskt
sammanhängande myrar där de största är
Puolvaaranvuoma, Ahvenvuoma och Vihvilövuoma. Två
större mossar finns inom objektet varav en,
Poikkisaajonpounu, är en mycket väl utvecklad nätformig
mosse. Objektet avgränsas söderut av en landsväg samt
av vattendragen Äihämajärvi och Äihämajoki som sedan
mynnar i Kalix älv. Norra delen av myren avvattnas till
Tärendö älv. Några vintervägar har noterats vid
inventering och avverkning av fastmarksholmar och skog
runt objektet förekommer allmänt.
Till övervägande del består myren av olika topogena kärr
eller strängflarkkärr. Tallkärr och trädtäckta fastmattor
med ett fältskikt av bl a hjortron, rosling och vattenklöver
dominerar i de topogena delarna medan huvuddelen av
strängarna är täckta med ett glest trädskikt av björk eller
tall med ett fältskikt dominerat av vattenklöver,
sjöfräken, och trådstarr. Bottenskiktet i de topogena
kärren domineras av gran-, purpur- eller klubbvitmossa
med ett stort inslag av brunmossor. Strängflarkkärrens
bottenskikt domineras oftast av purpurvitmossa. På de
mer öppna topogena fastmattorna förekommer kärlväxter
som lappnycklar, blodnycklar, norskpyrola, myrbräcka
och gräsull.
Ganska stora ytor utgörs av gran- och björksumpskog,
partier med frisk till fuktig skog samt av små kärrmiljöer.
I dessa miljöer finner man växter som brakved, tibast och
guckusko.
Flera av Ahvenvuomas tjärnar har flytbladsvegetation av
bl a dvärgnäckros och igelknopp. Runt tjärnarna finns
ofta stora mader dominerade av norrlandsstarr.

Bäckmader förekommer bl a längs Koijujoki, här är
vegetationen dels av en öppen typ med bla brunrör,
rörflen och styltstarr dels av en björkklädd del med
grönvide i fältskiktet.
Myren är stor och mångformig och innehåller ett rikt
djur- och fågelliv. Under inventeringen noterades bl a:
sångsvan, storlom, salskrake, småskrake, videsparv,
lavskrika, spillkråka, tornfalk och fjällvråk.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr. Slåtter har framförallt förekommit
på bäck- och sjömader.
Byggnader: På myren finns rester av lador kvar.
Fornlämningar och kulturlämningar: I norra kanten av
myren finns en forntida skärvstensförekomst och i södra
delen av myren vid utloppet av Äihämäjoki finns
lämningar kvar efter en fördämningsvall.

Flygbild över östra delen av Ahvenvuoma. Foto: Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Ahvenvuoma utgör ett stort, mångformigt sammanhängande våtmarksområde med relativt små, lokala ingrepp.
Mångformigheten består vid sidan om de stora strängflarkkärren bl a av en mängd vegetationstyper på topogena kärr
samt frodiga bäck- och sjömader. En mycket välutvecklad nätformig mosse finns inom objektet. Mycket artrika
sumpskogar förekommer mosaikartat tillsammans med frisk-fuktig skog. Fina järnockramiljöer finns representerade
och inom objektet finns rikligt med orkidéer och hotade arter som myrbräcka och käppkrokmossa. Små partier av
artrik gammelskog med död ved förekommer på fastmarksholmar och i anslutning till myren. Förutsättningarna för ett
rikt djurliv är mycket goda. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse i och med spår av slåtter.
Östra delen av området kommer att skyddas som naturreservat enligt uppgörelsen mellan Länsstyrelsen, Sveaskog och
Naturvårdsverket.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturvårdsverket. 2004. Skyddsvärda statliga skogar. Norrbottens län. Rapport 5473.
3. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
5. Hjort, Stefan, 1971. International hydrological decade, report no10, Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd.
6. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:200 000
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1012019 Akkelisjaure
Kommun
Myrregion

Arjeplog
F

Totalareal

Areal land
varav myr
192ha

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

146ha
62ha
45ha
0ha
85ha
39ha

Myrtyper
Strängblandmyr

Strängflarkkärr

Beskrivning av området
På norra sidan av Silvervägen mellan sjöarna
Akkelisjaure och Varrajaure ca 12 km väster om
Arjeplog ligger en mindre våtmark. Landskapet här är i
regel mer kuperat än den norrländska bergkullslätten i
övrigt, vilket medför att större sammanhänganade
myrområden saknas. Berggrunden utgörs av monzonit
och granit. I våtmarksobjektet ingår flera små
tallkogsbevuxna fastmarksholmar.
Akkelisjaure domineras av en vackert utbildad nätmosse.
Vegetationen med öppna tallbevuxna mosseplan varvas
med partier med mossesträngar och mjukmattegolv.
Strängarna bildar en nätstrukur, och mellan dem finns
mossehöljor, främst med mjukmattevegetation. På
mossesträngarna växer rikligt med hjortron, nordkråkbär,
tuvull, rosling och rotvitmossa. I mjukmattehöljorna
mellan strängarna kan kallgräs eller tuvull dominera
tillsammans med björn-, pisk- och flaggvitmossa.
I myrens nordöstra del finns ett strängflarkkärr som
karaktäriseras av stora fattiga lösbottenflarkar. Några
flarkgölar finns närmast sjön Varrajaure längst i öster. I
lösbottenflarkarna dominerar dystarr. Flaskstarr och
vattenklöver är allmänt förekommande medan
storsileshår och dybläddra förekommer mer sparsamt.

I den västra delen är strängarna betydligt frodigare med
blåtåtel och tuvsäv och här finns rikligt med vattenklöver
tillsammans med purpurvitmossa, räffelmossa, blek
skedmossa och krokvitmossa. En mindre andel strängar
är bevuxna med tall, dessa strängar karaktäriseras av sin
brokighet i fält- och bottenskiktet. Artsammansättningen
påminner om de öppna strängarna men här växer också
en del risvegetation samt blodrot, dvärgtätört och det
sällsynta halvgräset slakstarr. I Akkalisjaures sydöstra
ände finns en vik som till övervägande del är täckt av
bladvass. Närmast sjöstranden växer flaskstarr och
vattenklöver.
Kulturhistoriska värden
På norra sidan av objektet går Nasaleden som leder till
lämningarna efter Nasafjäll silvergruva.

På nätmossens strängar växer rostull i rika bestånd. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Den nordliga nätmossen vid Akkelisjaure utgör en ovanlig våtmarktyp som här tillsammans med andra våtmarkstyper
skapar en intressant helhetsmiljö. Sjöarnas vattenvegetation och de vassrika delarna är viktiga miljöer för ett rikt
insekts- och fågelliv.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:20 000
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1012059 Armasjärvimyren
Kommun
Myrregion

Övertorneå
E

Totalareal

Areal land
varav myr
209ha

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

209ha
146ha
0ha
0ha
58ha
55ha

Myrtyper
Rikkärr
Nordlig mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Armasjärvimyren ligger 9 km nordväst om Hedenäset i
det tydligt kuperade och myrfattiga landskap som
karaktäriserar området väster om Torneälven i höjd med
Övertorneå. I närheten av objektet finns flera kalottberg,
vilka visar högsta kustlinjens läge i landskapet. Genom
objektet rinner vattendraget Songankijoki som mynnar i
sjön Armasjärvi strax nordväst om objektet. Berggrunden
i området utgörs mestadels av linagranit. Dessa
berggrundsförhållanden kan inte förklara den extrema
rikkärrsmiljö som karaktäriserar Armasjärvimyren.
Möjligen kan förklaringen finnas i form av
skalgrusavlagringar, någon lokal okänd kalkförekomst,
eller i form av lättvittrade ultrabasiska skiffrar.
Armasjärvimyren utgörs till största delen av topogena
kärr, ofta med ett trädskikt av tall. I myrens centrala delar
är trädskiktet glest och fältskiktet domineras av bladvass.
I bottenskiktet dominerar knoppvitmossa, gyllenmossa
och guldspärrmossa. Övriga rikkärrsarter är
svartknoppmossa, purpur-, prakt- och kalkflikmossa.
Längre norrut försvinner bladvassen ur fältskiktet och
tallkärret övergår i ett granskogskärr med tuvull och
purpurvitmossa som dominerande arter.
I norra delen finns ett intressant gölkomplex som utgör
växtplats för havsstrandsarten blåsäv. Gölarna omges av
öppna mjukmattegolv med bl a myggstarr, kärrsälting
och björnbrodd. På många platser samdominerar
guldspärrmossa och späd skorpionmossa i ett utpräglat
rikkärrssamhälle. Sydost om gölområdet finns ett
mjukmattedråg där den sydliga ormbunken kärrbräken
dominerar fältskiktet, även den sällsynta myrbräckan
förekommer sparsamt vid källdråg på västra sidan.
I objektets sydöstra del sker en abrupt övergång från den
utpräglade rikkärrsmiljön till de fattiga förhållanden som
är normala för trakten i övrigt.

Fastmattegolven av ristyp domineras av dvärgbjörk och
tuvull med rikligt inslag av rosling och kråkris samt rostoch klubbvitmossa.
I objektets nordvästra del finns en mindre mosse av
nordlig typ. Mosseplanet har ett glest trädskikt av tall där
kråkris dominerar tillsammans med hjortron och
rostvitmossa. Bottenskiktet domineras av rostvitmossa
med rikligt inslag av väggmossa och myrkvastmossa.
Kulturhistoriska värden
Delar av Armasjärvimyren har tidigare brukats som
myrodling.
Gammal åker: I myrens västra del finns spår av grävda
diken.
Fornlämningar och kulturlämningar: I områdets östra del
finns lämningar efter fäboden Torikankenttä. I områdets
västra del har fynd gjorts av en forntida stenyxa.

Vy över en del av Armasjärvimyren. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Armasjärvimyren är ett spännande våtmarksområde med en för regionen unik vegetation som karaktäriseras av
extrema rikkärrsmiljöer. Myren är även utpostlokal för havsstrandsväxterna blåsäv, norskstarr och myggstarr samt för
den sydliga arten kärrbräken vilket ökar dess botaniska värde ytterligare. Objektets begränsade storlek och de ingrepp
som förekommer påverkar inte den höga naturvärdesklassningen.
Områdets centrala delar ingår i naturreservatet Armasjärvi och i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1980. Naturreservatet Armasjärvimyren. Vegetationsinriktad naturinventering.
Rapport nr 1980:13.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:20 000
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1012014 Bergmyran
Kommun
Myrregion

Arvidsjaur
G

Totalareal

Areal land
varav myr
13ha

13ha
13ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Bergmyran ligger drygt två kilometer söder om Järvträsk
i södra delen av Arvidsjaur kommun. Objektet utgörs av
en mindre myr som omges av berg i öster och väster.
Berggrunden domineras av gabbro. Den relativt torra
myren har en öppen starrvegetation med inslag av olika
vitmossor och är svagt intermediär. Arter som trådstarr,
flaskstarr, kärrspira, sjöfräken, vattenklöver är vanliga
medan ängsnycklar uppträder mera sällsynt. I den blötare
delen i sydost finns en rik förekomst av den lilla orkidén
myggblomster. Här växer även slåttergynnade arter som
slåtterblomma, ormrot och svartfryle.
Kulturhistoriska värden
Bergmyran slogs regelbundet fram till 1950-talet och
sedan dess har det i stort sett varit uppehåll i slåttern fram
tills dess att myren restaurerades åren 1998-2002.

Myren är en utmark som hör till Gallejaur by. Enligt
tradition växlades slåttern mellan den norra och södra
delen vartannat år. På myren finns åtta ängslador som
restaurerats och som därmed är i gott skick.
Slåtter: Slåttermyr med aktiv hävd på totalt 13 hektar av
myren. Varje år slås 6,5 ha. Den norra delen slås det ena
året och den södra det andra året. Byggnader: På myren
finns åtta bevarade ängslador. En av ladorna står på en ö
och inte direkt på myren.
Torkning av hö: En hässja finns bevarad i myrens södra
del.
Fördämningar och diken: I myrens södra ände finns spår
som kan tyda på att vattnet från en bäck styrdes in på
olika sätt över myren för att öka avkastningen.

Norra respektive södra halvan av Bergmyran slås årligen. Höet ladas och
hämtas med släde på vintern. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Bergmyran har ett högt kulturhistoriskt värde genom det aktiva brukandet, bevarade lador i gott skick, samt spår av
tidigare silängssystem. Den är vidare ett av de få områden som har en aktiv hävd än idag. Förutom kulturvärden skapar
hävden även intressanta miljöer för växter och djur.
En reservatsprocess är redan inledd och länsstyrelsen arbetar med att skydda hela myren i form av kulturreservat.

Källor
1. Burman, A-C. 1993. Utmarksinventering av Gallejaur by, Arvidsjaur sn och kn, Norrbottens län. Stencilerad rapport
på länsstyrelsens kulturmiljöehet i Luleå.
2. Höglin, S. 2002. Kulturhistorisk utredning av lappmarksbyn Gallejaur, Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län.
3. Jordbruksverkets miljöersättningar.

Skala 1:10 000
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1012009 Bjurmyran
Kommun
Myrregion

Luleå, Piteå
E

Totalareal

560ha

Areal land
varav myr

534ha
323ha

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

26ha
0ha
211ha
195ha

Myrtyper
Rikkärr
Strängflarkkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Bjurmyran ligger öster om E4 i höjd med
Rosviksbodarna cirka 4 km nordost om Rosvik. Myren
utgör ett långsträckt våtmarksområde i en fd. havsvik
som omges av ett flackt barrskogsområde. Berggrunden
domineras av granodioriter. I södra delen finns ett smalt
stråk med basiska och sura vulkaniter. Flera
ändmoränryggar finns inom objektet. Mellan
Rosviksbodarna och objektet finns äldre odlingsmarker
som idag är starkt igenväxta med sly och lövskog. En
betydande del av objektet utgörs av lövrika
blandsumpskogar som i varierande grad är påverkade av
skogsbruk.
Våtmarken domineras av topogena kärr och sumpskogar
och längs diket finns översvämningszoner där små
områden med strängflarkkärr ingår. På de topogena,
öppna kärren är vegetationen genomgående fattig.
Fastmattegolven domineras av sotvitmossa med blåtåtel
och dvärgbjörk i fältskiktet. Mindre lösbottengolv ingår
där trådstarr och vitstarr är allmänna. Vid södra sidan
finns ett mindre område med tallkärr med gamla träd.
Centralt i objekt finns två större före detta sjöar som
sedan länge har sänkts för att möjliggöra slåtter. I
dagsläget finns här utbredda mjukmattegolv där
sjöfräken, flaskstarr och vattenklöver dominerar
fältskiktet medan bottenskiktet uppvisar en stor variation
av olika vitmossor. Närmast bäcken finns små ytor med
lösbottengolv där kärrkrokmossa ingår tillsammans med
vitstarr.
Små områden med strängflarkkärr förekommer där
lösbottenflarkarna utgör den största arealen. I flarkarna
växer allmänt med vitstarr och dystarr tillsammans med
vattenklöver och dybläddra. Bottenskiktet är dåligt
utvecklat. Kärrsträngarna är glest bevuxna med låga
tallar.

I fältskiktet dominerar blåtåtel och tuvsäv tillsammans
med vattenklöver, i bottenskiktet sotvitmossa. På
strängarna förekommer enstaka exemplar av orkidén
ängsnycklar.
På de öppna kärren trivs vadare som storspov,
gluttsnäppa och grönbena. Sångsvan, fiskmås skrattmås
simmar i tjärnen och ovanför kan man se fiskgjusen glida
förbi i sin jakt på fisk.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Myren har tidigare nyttjats för myrslåtter.
Byggnader: Enstaka lador står kvar ute i myren, men de
flesta har plockats bort.
Fördämningar och diken: I samband med slåttern grävdes
ett djupt dike centralt genom myren. I dag har stora delar
av diket slammat och växt igen.
Fornlämningar: I området finns lämningar efter äldre
bebyggelse.

Bjurträsket ligger centralt i objektet Bjurmyran som till stor del består av
sänkta sjöar. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Bjurmyran är ett av få större våtmarksområden i ett kustnära läge med relativt låg påverkan av sentida ingrepp. Myren
utgör ett intressant våtmarksområde som till stora delar uppvisar en mångfald olika våtmarkstyper. Större kustnära
våtmarksobjekt är viktiga framför allt för fågellivet. Bjurkmyran ligger dessutom bara två kilometer sydväst om det
fågelrika Gagsträsket. Myren är även av visst kulturhistoriskt intresse genom att enstaka bevarade lador som nyttjats
vid tidigare slåtterhävd finns kvar.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Luleå kommun, naturvårdsplan 1998.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
4. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:50 000
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1012010 Floxen
Kommun
Myrregion

Piteå
E

Totalareal

67ha

Areal land
varav myr

67ha
54ha

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

0ha
0ha
13ha
10ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Floxen består av en gammal älvfåra mellan Piteälven och
Alterälven i höjd med Sikfors i Piteå kommun. För
ungefär 3000 år sedan blev Piteälven uppdämd av stora
sedimentmassor i den nuvarande älvfåran strax norr om
Sikfors. Hela eller delar av älven bröt därav en ny fåra
och rann in i Alterälvsdalen och ett deltalandskap
bildades väst om Backträsk. I denna numera torrlagda
älvfåran ligger Floxen, en våtmark med ett slingrande
förlopp i öst/västlig riktning. Flera före detta älvfåror och
terrassbildningar med nipbranter på upp till 8 meter finns
i området. Avvattning sker dels västerut ner i Piteälven
och dels österut ner i Alterälven. Berggrunden domineras
av basiska bergarter och dioriter. De omgivande sandiga
tallhedarna hyser en rik svampflora med arter som
motaggsvamp, rotfingersvamp, lammticka och tallticka.
Myren som till största delen utgörs av öppna kärr är
mycket blöt och kraftigt påverkad av källflöden som
rinner fram vid foten av de höga nipbranterna. Starr- och
vitmosserika mjukmattor med övergång till små
fastmattor dominerar. Flaskstarr och rosling är vanliga
tillsammans med klyvblad-, käll- och knoppvitmossa. På
de blötare mjukmattorna dominerar kärrkrokmossa och
nordlig krokmossa med utbredda och rika förekomster av
käppkrokmossa, stor skedmossa och guldskedmossa.
På myrens västra sida finns små alrika lövkärr med bl a
myruddmossa och käppkrokmossa samt ett stort bestånd
med myrstarr.

Myrens utflöde mot backträsk utgörs av ett mindre
vattendrag som på vissa ställen utvidgar sig och bildar
sumpkärr och med gölar. I sumpkärren dominerar
trindstarr, dystarr, vattenklöver och sprängört. I de öppna
gölarna ses rikligt med vattenbläddra och vattenklöver.
Mot öster övergår myren från frodiga lövrika sumpkärr
till blandsumpskogar. Längs vattendragen bildar kalla
frodiga bestånd tillsammans med spädstarr och
lappranunkel.
Kulturhistoriska värden
Fornlämningar: Floxen ligger inom ett område med en
stor mängd forntida lämningar efter jakt, fångst och
bosättning. I kanten av objektet finns härdar och
fångstgropar.

De våta, öppna kärren är den myrtyp som dominerar i Floxen. Foto: Sture
Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Floxen är unik genom sitt speciella bildningssätt, vilket ger området mycket höga geomorfologiska värden. Områdets
tydliga källpåverkan skapar livsutrymme för sällsynta arter som käppkrokmossa och myrstarr. Området ingår i Natura
2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.
3. Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Pite älvdal, årsskrift 1991.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:30 000
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1013103 Haraudden
Kommun
Myrregion

Jokkmokk
G

Totalareal

Areal land
varav myr
22ha

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

22ha
18ha
1ha
0ha
4ha
3ha

Myrtyper
Topogent kärr

Strängflarkkärr

Beskrivning av området
5 km nordväst om Jokkmokk vid foten av Porjusbergets
sydvästra sluttning vid sjön Vaikijaure ligger ett mindre
extremrikkärr, Haraudden. Berggrunden i området består
av granit, leptit och metasediment. En mindre
kalkstensförekomst vid Porjusberget sätter stark prägel på
myrens vegetation. I sydväst gränsar objektet delvis mot
jordbruksmark. Porjusberget täcks av torr till frisk
barrskog och är delvis avverkat.
Objektet utgörs av ett topogent kärr/strängflarkkärr med
en mosaik av ristuvor, fast- och mjukmattegolv samt
lösbottenytor. Ristuvorna domineras av nordkråkbär,
ljung och rostvitmossa på de övre delarna och längre ner
växer olika rikkärrsarter som brun glansvitmossa,
purpurvitmossa, gyllenmossa och purpurflikmossa.
Fastmattor, mjukmattor och lösbottnar är samtliga av
utpräglad rikkärrstyp.

Fastmattornas fältskikt domineras av tuvsäv, snip och
bladvass med inslag av bl a brudsporre, lappnycklar och
björnbrodd. I bottenskiktet dominerar guldspärrmossa
och späd skorpionmossa. Även gyllenmossa och
svartknoppsmossa förekommer allmänt. I myrens
kantzoner blir fastmattan mer mosaikartad med talrika
ristuvor. I dessa delar tillkommer flera sällsynta och
kalkkrävande arter som blekvide, glansvide, hårstarr och
huvudstarr. Mjukmattegolven har även de ett fältskikt
präglat av tuvsäv, snip och bladvass. I bottenskiktet
dominerar blodskedmossa tillsammans med
mässingmossa och späd skorpionmossa. Lösbottenytorna
domineras helt av korvskorpionmossa med en måttlig
inblandning av maskgulmossa. Det sparsamma fältskiktet
utgörs av bladvass.

Korvskorpionmossan dominerar stora delar av lösbottenytorna i Haraudden.
Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Trots begränsad storlek och vissa ingrepp har myren mycket höga botaniska värden. Kärr av utpräglad
extremrikkärrstyp med sällsynta arter motiverar att området får ett långsiktigt skydd. Här finns bl a den mycket
sällsynta arten myrtrappmossa.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012035 X Heikkamaavuoma
Kommun
Myrregion

Gällivare
H

Totalareal

Areal land
varav myr
20ha

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

20ha
19ha
0ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Topogent kärr

Mad

Beskrivning av området
Heikkamavuoma ligger 10 km sydost om Skaulo i
nordöstra delen av Gällivare kommun. I dalgången
mellan Mettä och Rova Heikkaamavaara finns ett större
våtmarkskomplex. Den västra delen av detta komplex,
mot Lauttajärvi, utgörs av en större mad längs med ett
mindre vattendrag, denna mad utgör objektet
Heikkamavuoma. Avrinningen sker mot söder via
Valtojoki och vidare ner i Kalix älv. Berggrunden utgörs
av Linagranit.
Myren svämmar naturligt över och skapar en dammäng
som sedan lång tid tillbaka har skapat en rik växtlighet
som har nyttjats av människan. Vegetationen domineras
av sjöfräken, flaskstarr, vattenklöver och kråkklöver.
Skedvitmossa och kärrvitmossa är också vanliga arter
här. Den årliga hävden tillsammans med den stora och
mosaikartade strängflarkmyren ger mycket goda
förutsättningar för ett rikt fågelliv. Här ses årligen arter
som grönbena, svartsnäppa, brushane, gluttsnäppa,
dvärgbeckasin, enkelbeckasin, tofsvipa, storspov,
småspov och trumpetande tranor. Under sorkrika år kan
man även få se jorduggla och blå kärrhök.

Kulturhistoriska värden
Heikkamavuoma dammäng är hävdad med traditionell
skötsel under en mycket lång tid. När de flesta upphörde
med myrslåttern på 1940-talet, nyttjades fortfarande
Heikkamavuoma i liten skala och har så gjorts ända fram
till idag. Dess natur- och kulturmiljövärden är därför
unika. Få andra dammängar i Sverige har skötts utan
avbrott så länge. Marken har restaurerats under en
femårsperiod åren 1998-2002.
Slåtter: Dammäng med drygt 20 ha restaurerad
slåttermark.
Byggnader: På myren finns nio timrade ängslador med
brädtak kvar. I taken finns särskilda spår som skall leda
bort vatten från taket.
Fördämningar och diken: Det mest utmärkande på myren
är det traditionella dammängsbruket med dammluckor
och översilningsarmar.

På Heikkamavuoma finns flera gamla timrade lador med brädtak fortfarande
kvar. Foro: Sara Borgström.
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Länsstyrelsens bedömning
Heikkamaavuoma är unik genom sin speciella kulturhistoria där lieslåtter har förekommit genom generationer, en
hävdform som i dag är mycket ovanlig. Här finns förutom ett stort antal lador, även fördämda diken, översilningsarmar
samt myrhässjor. Hävden skapar intressanta miljöer för växter och djur. Omgivande granskogar är av
naturskogskaraktär och kommer att ingå i den planerade ekoparken Karhuvaara. Myren ligger inte på Sveaskogs mark
och kommer därför inte att ingå i ekoparken. De höga kulturvärdena i kombination med höga naturvärden både på
myren och i omgivningen motiverar att myren bör få ett långsiktigt skydd. Ett formellt skydd skulle kunna säkerställa
att områdets kulturvärden bevaras för framtiden. Heikkamavuoma ingår i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2000. Åtgärdsplan för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och
kulturmiljövärden i slåtter- och betesmarker.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012085 X Kahtovuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

Areal land
varav myr
488ha

487ha
420ha

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

1ha
0ha
61ha
40ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
10 km norr om Muodoslompolo ligger Kahtovuoma, en
del av ett större våtmarksområde beläget på södra sidan
av Muonio älv mellan bergen Kahtovaara och
Koskenrantamaa. Avvattningen sker österut till
gränsälven. Berggrunden består av arkeiska
grantitgnejser och yngre graniter.
Myren domineras av två större öppna strängflarkkärr som
till stora delar är påverkade av järnockra. Miljön är
näringsrik och här förekommer flera rikkärrsområden.
Strängarna är trädbevuxna med gran, tall och glasbjörk.
Dvärgbjörk dominerar fältskiktet, oftast tillsammans med
vattenklöver och sjöfräken. Trådstarr, trindstarr och
kråkklöver samt purpurvitmossa och gyllenmossa
förekommer allmänt. Här finns rika förekomster av
käppkrokmossa samt spridda platser med myrbräcka.
Flarkarna är oftast utbildade som mjukmattor. I de rikare
förekommer strängstarr och korvskorpionmossa och i de
fattigare dystarr, sjöfräken och kärrkrokmossa. I de mer
näringsrika miljöerna växer stor skedmossa, trindstarr,
sprängört, kärrull, fetbålmossa, fiskekrokmossa och
guldskedmossa. Vid en av de större mjukmatttorna
påträffades den för Sverige mycket ovanliga
taigakrokmossan. Arten uppträder rikligt ute på en de
blötare delarna av kärrets mjukmattegolv.
I väster finns öppna och tallbevuxna fattigkärr, här och
var med en rikare vegetation med gyllenmossa och
björnbrodd. Flera källutflöden rinner ut och bildar artrika
källkärr, här är piprensarmossa en typisk art. Vid källorna
växer även stor skedmossa och skruvkällmossa och i
källan blommar jordranunkel.
Norr om Kahtovaara står en myrlada och en långhässja.
Här används fortfarande lie för att slå ett mindre område
med sjöfräken, dystarr, trådstarr, rosling och sprängört.
Här finns även käppkrokmossa och sumparv.

På västra sidan av Kahtovaara finns en långsmal
mosaikblandmyr som i sin södra del påverkas av ett
större källutflöde. Nedanför källan finns ett artrikt
källkärr, här växer rikligt med myrbräcka tillsammans
gyllenmossa. Sällsynt förekommer även glansvide,
nordtuffmossa, liten mossmurkling och den rödlistade
myrflikmossan.
Fågellivet ute på den stora och blöta strängflarkmyren är
rikt. Vadare, sångsvan, trana kan ses tillsammans med
varfågel, videsparv, hökuggla och fjällvråk.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Inom ett mindre område på norra sidan av
Kahtovaara bedrivs fortfarande myrslåtter.
Byggnader: På myren finns en lada.
Torkning av hö: Här finns nya och gamla hässjor för
torkning av nyslaget fräken.

Ett av Kahtovuomas öppna strängflarkkärr, några få björkar växer på
strängarna. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Kahtovuoma utgör tillsammans med de angränsande våtmarkerna Isovuoma och Känttävuoma ett större
våtmarkskomplex med variationsrika och välutbildade våtmarkstyper. Kahtovuoma har mycket höga naturvärden
genom sin orördhet samt den intressanta växtligheten med rika förekomster av sällsynta och rödlistade arter. Här finns
bl a en av de landets få kända lokaler med taigakrokmossa. Myren är även av kulturhistoriskt intresse genom att den
gamla hävdformen med myrslåtter fortfarande förekommer och att det finns bevarade hässjor samt en lada.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:50 000
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1012051 Kallkavuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

3ha

Areal land
varav myr

3ha
3ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Mad

Beskrivning av området
Kallkavuoma är en liten slåttermyr som ligger ca 2 km
nordost om Kainulasjärvi, eller 17 km söder om Tärendö
i Pajala kommun. Den är en mindre del av den större och
mer utdragna Jussakkalanvuoma. Här finns ett mindre
vattendrag som avvattnar myren ner i Kalix älv.
Berggrunden består uteslutande av Linagranit.
Vegetationen i översvämningsområdet är av
sumpkärrstyp där sjöfräken och flaskstarr dominerar. Den
tidigare hävden har skapat förutsättning för en
variationsrik miljö för fåglar och växter. Ett fågeltorn har
byggts vid Kallkavuoma, härifrån kan man få se en
mängd olika fåglar däribland storspov, trana, grönbena
och blå kärrhök.
Kulturhistoriska värden
Kallkauvuoma utgör en dammäng som slogs under 19201960-talen. 2003 inleddes en restaurering av dammängen
och från och med 2006 kommer aktiv slåtter att bedrivs
inom ett 3 hektar stort skifte.

Minst tre lador har funnits på dammängen, men samtliga
är bortförda. Som ersättning för dessa har en lada flyttats
till myren. Även hässjor har rekonstruerats för torkning
och förvaring av det slagna höet.
Slåtter: Dammäng med aktiv slåtter på 3 ha.
Byggnad: En av de tidigare ladorna är ersatt av en
hitflyttad lada.
Torkning av hö: Tre rekonstruerade hässjor av typen
"saura" med upphöjda golv finns på myren. Här läggs det
torra höet upp för förvaring i samband med den slåtterdag
som årligen hålls på myren.
Fördämningar och diken: De ursprungliga dämmena har
rekonstruerats i befintliga lägen i samband med
restaureringen. Längs dammen går en spång över till
andra sidan.

Hässjor som används vid den årliga myrslåttern på Kallkavuoma. Foto: Sture
Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Trots att myren legat i träda under en längre tid finns fortfarande en hävdgynnad vegetationstyp bevarad. I och med att
området restaurerats och att hävden nu återupptas kommer områdets natur och kulturvärden att öka ytterligare. Ett
formellt skydd kan säkerställa att hävden fortsätter och att Kallkavuomas kulturvärden därigenom bevaras.

Källor
1. Jordbruksverkets miljöersättningar.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012097 Karjalavuoma
Kommun
Myrregion

Kiruna
H

Totalareal

4 769ha

Areal land
varav myr

4 161ha
2 996ha

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

608ha
14ha
1 144ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Karjalavuoma är belägen söder om Lainioälven och norr
om byn Vivungi, 10 km nordväst om Lainio. Området är
en del av det flacka och våtmarksrika landskapet norr om
Torneälven. Berggrunden består av basiska vulkaniter
samt ganodiorit med stråk med sura vulkaniter.
Karjalavuoma är ett större våtmarkskomplex som
förutom myrar innehåller en hög andel fastmarksholmar,
liksom ett antal sjöar och tjärnar. I objektets södra del
finns den stora sjön Pasmajärvi. En stor del av den
ingående skogen är av urskogsartad karaktär och hyser
mycket höga naturvärden.
Strängflarkkärr är den myrtyp som utgör den i särklass
största delen. På många ställen ligger strängarna tätt och
huvuddelen av dessa saknar trädskikt. Dessa tillsammans
med de mer eller minde järnockrapåverkade
lösbottenflarkarna karaktäriserar objektet. Huvuddelen av
fastmattesträngarna är av intermediär typ och domineras
ofta av blåtåtel, trådstarr, purpurvitmossa, gyllenmossa
och guldspärrmossa. Flarkarna utgörs av lösbottnar
dominerade av strängstarr, vattenklöver, sjöfräken,
ängsull och korvskorpionmossa. Ute i de järnrika
flarkarna ses även käppkrokmossa.
Objektets topogena kärr ligger huvudsakligen som smala
myrtarmar vid fastmarkskanterna.

Vegetationen här är fattig, trådstarr, vattenklöver,
strängstarr och rosling är vanliga arter. En mindre del
strängblandmyrar och mosaikblandmyrar ligger utspridda
i området. Längs Rinkajoki finns svämsumpskogar med
örtrik vegetation med bl a lappranunkel och repestarr.
Karjalavuoma har ett rikt fågelliv med arter som
grönbena, småspov, dvärgbeckasin, svartsnäppa,
brushane och myrsnäppa samt de större arterna sångsvan
och trana. Även pilgrimsfalk är observerad på myren.
Kulturhistoriska värden
Fornlämningar och kulturlämningar: I anslutning till
myren Karjalavuoma finns en mängd forntida lämningar
efter jakt, fångst och bosättning. Här finns bl a ett
fångstgropssystem, flera spridda fångstgropar och
kokgropar samt en boplatsvall.

Fastmattegolv i topogent kärr. Trådstarr dominerar fältskiktet. Foto: Lotta
Rynbäck Andersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Karjalavuoma representerar ett stort våtmarkskomplex som är mångformigt och helt opåverkat av den moderna
människan. I objektet ingår flera olika våtmarkstyper och morfologiska strukturer. Stora väl utbildade strängflarkkärr
med mer eller mindre järnockrapåverkade lösbottenflarkar karakteriserar myren. Inom objektet förekommer flera
sällsynta arter bl a den rödlistade käppkrokmossan. Karjalavuoma är dessutom en viktig fågelmyr.
Reservatsbildning pågår i en mindre del längst i norr som ligger mot den vackra sandtallåsen Markkatieva. Även en
stor del av den skog som inte ligger inom pågående reservatsbildning har urskogsartad karaktär med mycket
höganaturvärden. En mindre del som ligger på Sveaskogs mark är klassad som "Större hänsynsområde".

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturvårdsverket. 2004. Skyddsvärda statliga skogar. Norrbottens län. Rapport 5473.
3. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.
4. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.
5. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012028 Keskusvuoma
Kommun
Myrregion

Gällivare, Jokkmokk
H

Totalareal

Areal land
varav myr
4 498ha

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

4 473ha
3 224ha
26ha
379ha
789ha
1 092ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Keskusvuoma utgör ett flackt, långsträckt
myrmosaiklandskap ca 11 km söder om Nattavara. Väster
om objektet ligger bergslandskapet Ranesvare där
Björkberget och Granberget ingår med toppar på 540
möh. Berggrunden består av granit och syenit. Myren
avvattnas söderut via Kaipajoki och Skaitejåkkå ner i
Råneälven. Fastmarksytorna inom objektet är stora och
området ligger i ett större sammanhängande
moränbacklandskap rikt på mindre tjärnar och
fastmarksholmar. På flera av fastmarksholmarna ses
tydliga former av veikimorän. Mycket av den skog som
ingår i objektet har höga naturvärden och är till stora
delar klassad som urskogsartad.
Strängflarkmyrar upptar den största arealen. Här
dominerar lösbottenflarkar med variation mellan fattiga
och rika typer. Flarkar av torvslamtyp hyser arter som
dystarr och päronsvepemossa. I objektets södra del finns
stora brunmosseflarkar i vilka mjukmattor överväger. Här
finns arter som strängstarr, dystarr och vattenklöver
ingår. Vissa av flarkarna övergår i små fastmattegolv
med rik växtighet och där ett 40-tal olika arter, däribland
käppkrokmossa och nordlig krokmossa, ingår. Strängarna
är dels trädbevuxna och dels öppna.
De topogena kärren ligger utspridda i landskapet, oftast i
anslutning till fastmarkskanter. De öppna kärren
dominerar med arter som trådstarr, dvärgbjörk, och
vattenklöver samt källvitmossa, räffelmossa och
kärrkammossa i bottenskiktet. Glest tallbevuxna riskärr
ingår med arter som hjortron, skvattram, dvärgtranbär
samt rostvitmossa. Fläckvis förekommer rikligt med
klotstarr.

Strängblandmyrar finner man i områdets centrala delar.
Här finns stora lösbottenflarkar och flarkgölar. Även här
är dystarr tillsammans med päronsvepemossa de
dominerande arterna. På strängarna förekommer främst
hjortron, rosling, dvärgbjörk samt rost- och
brokvitmossa.
I anslutning till vattendragen finns väl utvecklade
bäckmader. Växtligheten här är frodig genom de
återkommande översvämningarna. Långa sträckor med
glasbjörk följer de översvämmade markerna. Fågellivet
ute på de öppna strängflarkkärren är rikt. Bland arterna
märks grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, brushane,
myrsnäppa samt dvärg- och enkelbeckasin. Blå kärrhök,
kungsörn och jorduggla är exempel på rovfågelarter som
förekommer här.

Kärrsträng med blåtåtel, tuvsäv, sot- och brokvitmossa. Foto: Sture
Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Keskusvuoma med de ingående myrarna Keskuvuoma, Nåttålimape och Lautavuoma ingår i ett större
sammanhängande våtmarkskomplex med en rikt djur- och växtliv. Här ingår flera intressanta myrtyper som stora och
öppna strängflarkkärr där fågellivet är rikt. Inslag av rikkärr ingår där rödlistade arter påträffas. Här finns större
bäcksystem med väl utvecklade bäckmader vilka sammanbinder våtmarkerna och skapar helhetsmiljöer för en
myllrande våtmark. Längs Ruenasbäcken och Skaitejåkki finns brandrefugier där bl a trådbrosklav har påträffats. I
angränsande delar finns områden med äldre bestånd av naturskog. En del av objektet ingår i nätverket Natura 2000.
Stora delar av objektet kommer att skyddas som naturreservat enligt uppgörelsen mellan Länsstyrelsen Sveaskog och
Naturvårdsverket.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturvårdsverket. 2003. Skyddsvärda statliga skogar. Norra Norrbottens län. Rapport 5345.
3. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012040 Kokkovuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

Areal land
varav myr
4 008ha

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

3 967ha
3 069ha
41ha
0ha
888ha
838ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Kokkovuoma ingår som en del i det stora flacka
våtmarkslandskapet i östra delen av Pajala kommun.
Myren avvattnas österut mot Muonio älv. I anslutning till
myrens sydöstra sida ligger Kaunisvaara by med
angränsande myrodlingsmarker. Berggrunden består
omväxlande av granit, basisk vulkanit, sura- och
intermediära lavor, samt skiffer och kvartsit med ett kalkoch järnmalmsförande stråk väster om Kaunisvaara. En
betydande del av objektets areal utgörs av
fastmarksholmar med skog som i regel är hårt påverkad
av modernt skogsbruk.
Karaktäristiskt för Kokkovuoma är de stora
strängflarkkärren som dominerar över stora
sammanhängande områden. Artsammansättningen
varierar kraftigt beroende på berggrunden med fattiga
växtsamhällen i väster och rika i öster. I den rika delen
finns björkskogsbevuxna, tätt liggande strängar med
långsträckta mellanliggande mjukmatteflarkar. Flarkarna
hyser en rik flora med arter som dystarr, sjöfräken och
vattenklöver i fältskiktet samt kärrkrokmossa och
käppkrokmossa i bottenskiktet. I västra delen av myren
förekommer stora lösbottenflarkar och i söder
mjukmattegolv.
Inom objektets centrala del finns i två större områden av
strängblandmyrar. De kännetecknas av meterhöga och
mycket långsträckta rissträngar glest bevuxna med tall
och glasbjörk. Fältskiktet domineras av nordkråkbär och
hjortron samt väggmossa. Mellan strängarna ingår stora
mjukmatteflarkar.
Topogena kärr uppträder över mindre områden främst i
kantzoner mot fastmark. Ett mindre rikkärrområde med
omgivande björkkärr ligger i anslutning till det
kalkförande stråket i östra delen. I de öppna
mjukmattorna ingår små kärrhål med rik förekomst av
myrbräcka och sumparv samt av mossorna stor
skedmossa, nordlig krokmossa och käppkrokmossa.

Längs Mellajoki finns en bred mad som tidigare har
slåttrats. Söder om Mellajoki ligger en större tallmosse av
nordlig typ. De stora öppna mjukmattekärren hyser ett
rikt fågelliv.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Spår av slåtterhävd visar att myren tidigare
nyttjats för slåtter.
Byggnader: Förfallna slåtterlador finns längs Mellajoki.
Torkning av hö: På myren finns rester efter hässjor.
Gammal åker: Närmast Kaunisvaara finns gamla
myrodlingar och sänkta tjärnar. Anslutande diken
påverkar de närliggande områdena.
Fornlämningar och kulturlämningar: I området finns
lämningar efter forntida boplatslämningar i form av
boplatsgropar, samt en sentida tjärdal.

Mosaik av blöta strängflarkkärr och värdefulla skogsholmar. Foto: Frédéric
Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Kokkovuoma har mycket höga naturvärden knutna till de variationsrika myrtyperna med välutbildade strängar, flarkar
och mjukmattor samt till områdets storlek och orördhet. I anslutning till den kalkförande delen finns rika förekomster
av rödlistade arter. Kokkovuomas varierande myrmosaik med enorma flarkar och blöta mjukmattor skapar goda
förutsättningar för ett rikt fågelliv. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse i och med spår av slåtter.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:100 000
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1012056 Kurkkionvuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

536ha

Areal land
varav myr

534ha
424ha

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

2ha
0ha
110ha
101ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Nordlig mosse

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Kurkkionvuoma är ett avlångt objekt i nord-sydlig
utsträckning, beläget cirka 7 km sydost om Masugnsbyn i
östra delen av Kiruna kommun. Objektet avgränsas i
öster av landsväg 867 och i nordost av berget
Vehkavaara. Berggrunden består av basisk vulkanit men
vegetationen är starkt påverkad den rika kalkförekomsten
i Masugnsbyn nordväst om myren.
Ett större sammanhängande strängflarkkärr med
lösbottenflarkar och mjukmattor dominerar objektet,
speciellt i södra delen. Här finns arter som är knutna till
rikkärr. Vattenklöver, dystarr, vitstarr, trindstarr,
korvskorpionmossa, röd skorpionmossa och
kärrkrokmossa växer allmänt i flarkar och i mjukmattor.
På strängarna växer tuvsäv, blåtåtel, trådstarr, brun
glansvitmossa, krok- och brokvitmossa samt allmänt med
björnbrodd och kärrull.

I det stora öppna källpåverkade kärret växer tuvsäv,
strängstarr, trådstarr och myrstarr. I bottenskiktet växer
främst kärrkrokmossa och gyllenmossa tillsammans med
knopp- och purpurvitmossa. Myrull, en doldis bland
ullarterna i Norrbotten, växer här och i närheten finns ett
mindre bladvassområde där det växer späd
skorpionmossa. Över stora områden förekommer det
allmänt med myrbräcka, gyllenmossa, purpurvitmossa,
nordtuffmossa och klotuffmossa. Även den rödlistade
och fridlysta käppkrokmossan finns här med rika bestånd.
Längs Vuostojoki finns en artrik limnogen
strandsumpskog med björk och gran tillsammans med en
rik undervegetation av styltstarr, brunrör, älggräs,
ekbräken, strätta, källpraktmossa, kärrskedmossa och
palmmossa.

Gamla tallar finns i kanten av den blöta och öppna myren. Foto: Robert
Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Kurrkionvuoma är ett relativt litet men sammanhängande objekt som uppvisar en rik växtlighet. Här finns flera
rödlistade arter som myrbräcka och käppkrokmossa. Objektet uppvisar stor mångformighet med flera olika myrtyper.
Området ingår i sin helhet i ett planerat naturreservat enligt överenskommelse mellan Länsstyrelsen, Naturvårdsverket
och Sveaskog. Ca 2 km nordväst om objektet ligger ett Masungsbyns naturreservat och 2 km västerut ligger
naturreservatet Jylkyvaara. Området ingår i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturvårdsverket. 2004. Skyddsvärda statliga skogar. Norrbottens län. Rapport 5473.
3. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:50 000
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1012099 Kuukkavuoma
Kommun
Myrregion

Kiruna
I

Totalareal

Areal land
varav myr
1 633ha

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

1 604ha
1 219ha
29ha
233ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Kuukkavuoma är ett sammanslaget våtmarkskomplex
som ligger på båda sidor om väg 99 knappt en mil söder
om Karesuando. Norr om vägen ligger Rajavuoma, en
större, sluttande våtmark. På andra sidan landsvägen
ansluter den betydligt flackare Kuukkavuoma. Objektet
avvattnas av flera mindre vattendrag ner i Muonio älv.
Berggrunden utgörs av linagranit i väster, granodiorit i
den centrala delen och i östra delen av granitgnejser med
inslag av basiska vulkaniter med ett visst kalkinnehåll.
Objektet är mosaikartat med en del fastmarksholmar,
främst i södra delen.
Större delen av Kuukkavuoma består av strängblandmyr
med utbredda lösbottenflarkar. Vegetationen är fattig till
svagt intermediär med inslag av små rikkärrspartier. I
objektets östra del finns ett större område med soligena
kärr. Dessa kärr har tidigare hävdats och flera sildiken
förekommer vilka fortfarande starkt påverkar
vegetationen. Längst i öster finns även ett rikkärr där
purpurflikmossa, kärrlobmossa, praktflikmossa och späd
skorpionmossa förekommer tillsammans med myrbräcka
och glansvide. I anslutning till vattendragen finns
översvämningskärr och svämskogar, här växer
finnblekvide.
På Rajavuoma finns små, glest tallbevuxna fattigkärr och
öppna rikkärr. Översilning från ett flertal källor skapar en
variationsrik vegetation med brokiga mattor där
gyllenmossa blandas med purpurkrokmossa och där
glansvide uppträder allmänt. På flera ställen växer
myrbräcka tillsammans med praktflikmossa och
purpurflikmossa. Strängblandmyren vid Rajajärvi i
områdets nordöstra del uppvisar en mycket rik flora. Här
finns storslagna mjukmattegolv dominerande av
brunmossor som stor skedmossa, korvskorpionmossa och
nordlig krokmossa.

Långsträckta och grova rissträngar bygger upp ett vackert
strängmönster i myren.
Fågellivet är rikt ute på de stora flarkarna. Svartsnäppa,
grönbena, myrsnäppa och enkelbeckasin är några av
vadarna. I videvegetationen märks gulärla, blåhake och
sävsparv.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Slåtter har förekommit under en lång tid på
myren, framför allt i den östra delen. Ännu idag bedrivs
lieslåtter i ett mindre område längs med
Kantojärvibäckens nedre del.
Byggnader: På myren finns rester av hölador.
Torkning av hö: Flera hässjor står ute i maden och uppe
på sandåsen. I anslutning till vägen finns en långhässja.
Fördämningar och diken: Flera sildikessystem har
påträffats vid våtmarksinventeringen.

Strängblandmyrar med fastmarksholmar är vanliga på Kuukkavuoma. I
bakgrunden ses berget Ruodusvaara. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Kuukkavuoma har höga naturvärden knutna till landskapets mångformighet, orördhet samt ett rikt djur- och växtliv.
Här finns flera olika våtmarkstyper, vegetationstyper och morfologiska strukturer representerade vilket ger en
mångfald även på artnivå. Bäckmiljöerna med omgivande strandsumpskog är särskilt artrika miljöer. Botaniskt artrika
rikkärr ingår med intressant moss- och växtflora som är knutna till kalk. Här finns även geomorfologiskt intressanta
strukturer. Myren är av stort kulturhistoriskt intresse genom att myrslåtter fortfarande förekommer på vissa delar av
myren.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Rapport: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1983. Karesuando-Sulajokiomårdet, naturinventering.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012087 Kuusivuoma
Kommun
Myrregion

Kiruna
I

Totalareal

Areal land
varav myr
758ha

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

743ha
630ha
15ha
82ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Blandmyr av palstyp
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Kuusivuoma ligger omgiven av torra och friska
fjällövskogar i det flacka förfjällslandskapet drygt 30 km
nordväst om Övre Soppero. Här finns intressanta
geomorfologiska strukturer bevarade. Landskapet i dessa
nordliga trakter präglas starkt av permafrostens påverkan.
Berggrunden består mestadels av graniter och arkeiska
gnejser.
Det som utmärker Kuusivuoma är de praktfulla
palsmyrarna som utgör drygt hälften av objektets areal.
Mellan palsarna sträcker sig stora flacka områden som är
väldigt blöta eller vattentäckta genom de talrika dråg som
finns här. Palsarna som når ungefär en meters höjd ligger
omgivna av kärr och vattenfyllda partier. Detta skapar ett
mosaikartat miniatyrlandskap där växter som har högt
varierande krav på sin miljö växer nära varandra. På en
och samma myr kan palsarna befinna sig i olika
utvecklingsstadier och därmed uppvisa en olikartad
vegetationssammansättning.
De flesta palsarna saknar vegetation på toppen som en
följd av det bistra klimatet med vinderosion och de
sprickfenomen som uppstår p g a tjälens inverkan.
Palsarnas karaktärsart är myrbjörnmossa men även olika
kvastmossor är vanliga. Nordkråkbär dominerar i
fältskiktet. Hjortron och lågvuxen dvärgbjörk
förekommer rikligt på palsarnas sidor. I sänkorna mellan
palsarna ligger främst mjukmattekärr, vanligen
dominerade av rostull och lokalt rundstarr. Runt palsarna
förekommer ofta en smal vattensänka som kallas för
lagg, om dessa breder ut sig bildas palsgölar. Här växer
motsvarande kärlväxter som i mjukmattekärren. I
lösbottenkärren dominerar ofta ängsull och dystarr och i
källorna hittar man jordranunkel.
Topogena kärr finns främst längs de små bäckar som via
erosionsfåror rinner ut i de större bäckarna.

Längs med vattendragen växer en bred bård med hög
videvegetation. Ett tjockt lager förna bidrar till att
bottenskiktet är dåligt utvecklat, trots det finner man här
krävande arter som guldskedmossa, stor skedmossa och
nordlig krokmossa. Mindre områden med strängflarkkärr
finns centralt i objektet.
I ett källutflöde noterades den ljusgröna bäcknickmossan
tillsammans med tuvor av ceriseröd bandbryum,
purpurskapania, fjälldunört samt den sällsynta
lappveronikan.
Det öppna och vattenrika landskapet med gölar och dråg
skapar intressanta miljöer för ett rikt fågelliv. Den
smalnäbbade simsnäppan är vanlig i området tillsammans
med bland andra svartsnäppa och grönbena.

Källa med dominans av kärrkrokmossa. Foto: Lotta Rynbäck Andersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Kuusivuoma är ett relativt stort våtmarkskomplex med intakt hydrologi.
Området är känt för sina väl utvecklade palsar, en unik myrtyp som bara förekommer längs fjällkedjan.
Kuusivuoma utgör, tillsammans med Tavvavuoma och Nammoaivsuotnju, en av Sveriges tydligast utvecklade
palsmyrar.
Palsmyrarna samt det vattenrika landskapet med talrika bäckar, dråg, gölar och kallkällor ger objektet dess särprägel.
Palsarnas olika utvecklingsstadier tillsammans med andra våtmarkstyper bidrar till en mångfald av såväl
vegetationstyper som arter.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:50 000
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1012007 X Käll- och Mjöträsken
Kommun
Myrregion

Kalix, Haparanda
E

Totalareal

Areal land
varav myr
175ha

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

158ha
139ha
18ha
0ha
19ha
14ha

Myrtyper
Rikkärr
Mad

Topogent kärr

Beskrivning av området
På kommungränsen mellan Haparanda och Kalix och på
båda sidor av E4:an ligger sjöarna Källträsket samt Inreoch Yttre Mjöträsket. Området utgörs av en sänka i ett
för övrigt flackt landskap som domineras av
sandtallskogar. Sjöarna med omgivande våtmark ligger
ca 15 m ö h. Mjöträsken avvattnas mot norr genom
Källträsket och vidare österut via Säivijärvi. Berggrunden
består dels av basiska vulkantier, dels av mörka skiffrar
och dels av granit. Kalkförande zoner finns.
Vattenvegetationen i sjöarna är unik med bl a vattenaloe
som är mycket sällsynt i Norrland. Här finns också
hornsärv som även den är ovanlig. Hästsvans och
kransalger är exempel på andra undervattensväxter som
växer i sjöarna. Yttre Mjöträsket omges av kärr med en
varierande sammansättning av vegetationstyper. Närmast
sjön där vattennivån fluktuerar som mest utbreder sig en
mosaik av olika sumpkärrstyper och sumpkärrsliknande
mjukmattegolv med skilda artsammansättningar.
Dominanterna i de olika typerna växlar mellan missne,
flaskstarr, sjöfräken och bredkaveldun samt mossorna
nordlig krokmossa, knoppvitmossa och
klyvbladvitmossa. Söder om Yttre Mjöträsket växer
knottblomster, som vissa år kan uppträda i mycket rika
mängder. Kantzonerna till sumpkärren uppvisar en
artsammansättning som indikerar intermediära till rika
förhållanden. Fastmattorna varierar från helt öppna till
rena lövskogskärr. Karaktärisktiskt för Källträsket, som
idag är en nästan helt vegetationstäckt sjö, är vidsträckta
gungflyn av en blöt vitmossdominerad matta. Dessa
gungflyn är av sumpkärrtyp, med nordstarr, kalla,
vattenklöver och sprängört.
Bland de mer intressanta arterna i objektet kan, förutom
vattenaloe och knottblomster nämnas käppkrokmossa
som här har ett mycket kustnära läge.

Blodnycklar, myrstarr, röd skorpionmossa, stor
skedmossa samt kärr- och nordlig krokmossa är andra
exempel på arter i området.
Sjöarna, främst Mjöträsken är en värdefull häckningsoch rastlokal för fåglar. Flera bisamhyddor ses ute i
sumpkärren. Tillgången på evertebrater, som t ex
insekter, maskar, blötdjur och iglar, är mycket rik.
Förekomsten av snäckor, bl a manteldammsnäcka som är
ovanlig i Norrbotten, är påfallande.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: I området finns spår av tidigare slåtterhävd. För
att gynna slåtter och bete har troligen vattennivån
reglerats i sjöarna genom dämningar i början av 1800talet.
Byggnad: I våtmarken finns rester av lador kvar.

Den för Norrbotten mycket sällsynta Vattenaloen förekommer rikligt i Källoch Mjöträsken. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Käll- och Mjöträsken har ett högt skyddsvärde genom sin unika vattenvegetation, därtill förekommer hotade arter
inom våtmarken. Området har höga ornitologiska värden och ett flertal arter antingen häckar eller rastar här. Käll- och
Mjöträsken ingår i Natura 2000-nätverket och är skyddat som naturreservat.

Källor
1. Hedlin, B. Julin, E. och Pekkari, A. 1957. Stratiotessjöar i Norrbotten. SV. bot. tidsskr. BD 51, H.1.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1985. Käll- och Mjöträsken - Vegetationsinriktad naturinventering. Rapport nr
1985:9.
3. Löfroth, M. 1993. Knottblomster, status och utbredning i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 87:133-147.
4. Stenberg, L., Thörn, N. och Westerberg, S. 1993. 23 nya kärlväxter rapporteras från landskapet Norrbotten. Svensk
Bot.Tidskr. 87:19-24.
5. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
6. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:30 000
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1012055 Liivavuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

Areal land
varav myr
1 128ha

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

1 090ha
846ha
39ha
0ha
206ha
204ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Norr om byn Saittarova, i det våtmarksrika landskapet i
de östra delarna av Pajala kommun ligger Liivavuoma.
Området omges av våtmarker och barrskogar. Myren
avvattnas mot nordost via Saittajoki och Vuostojoki till
Tärendö älv. Basiska vulkaniter underlagrar hela
området. I östra delen av myren finns några
fastmarksholmar. Skogarna på dessa är antingen
avverkade eller hårt påverkade av skogsbruk.
Myren karaktäriseras av en mosaik av olika myrtyper
med en intermediär till rik vegetation. Hälften av myren
består av topogena kärr. En stor del utgörs av trädklädda
tallkärr med björkinslag i de rikare delarna. Typiska arter
är dvärgbjörk, vattenklöver, tråd- och flaskstarr samt
klubb- och brokvitmossa. Kärrkrokmossa förekommer
allmänt, på vissa ytor tillsammans med käppkrokmossa.
Strängblandmyrar finns på stora ytor i de centrala och
norra delarna. Här dominerar dystarr i lösbottenflarkarna
och på risträngarna rostvitmossa och hjortron.
De ingående strängflarkkärren är av rikare typ med
dominans av brunmossmjukmattor med kärrkrokmossa. I
de järnockrarika miljöerna växer sumparv, stor
skedmossa och käppkrokmossa. Även här domineras
lösbottenflarkarna av dystarr med ett stort inslag av
vitstarr. En stor del av strängarna är klädda med björk,
framför allt i rikområdena. I fältskiktet är trådstarr, snip,
vattenklöver och dvärgbjörk vanliga arter medan man i
bottenskiktet finner sot-, purpur-, brok- och
klubbvitmossa.
Sumpskogar återfinns vid de större bäckarna. De är
mestadels av blandtyp med gran och björk. Längs
Saittajoki finns en lång sträcka med strandäng och vid
sjön Saittajärvi finns sjömader och vattenvegetation.
Mosaiken mellan olika myrtyper och fastmarker ger goda
förutsättningar för ett rikt djurliv.

Ett stort antal vadare häckar på mader, i strandmiljöerna
och ute på de stora flarkarna. Denna miljö utgör även
skafferi för flera rovfågelarter.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Liivavuoma har tidigare nyttjats som slåttermark
för den närliggande byn Saittarova. Bl a har det stora
topogena kärret vid Saittajärvi och strandängarna vid
Saittajoki varit slåttrat.
Byggnader: Gamla hölador förekommer på flera ställen
på myren.
Torkning av hö: Även hässjor förekommer på myren.
Fördämningar och diken: En stor och lång gammal kanal
är grävd ner till sjön på strängblandmyren.
Gammal åker: Byn Saittarova ligger mycket nära myren
med anslutande mindre körvägar och myrodlingar.

Strängblandmyr med en flark där dystarr och enstaka vattenklöver växer.
Bottenskiktet saknar vegetation. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Liivavuoma har en mosaikartad struktur där en mångfald av olika myrtyper finns representerade. Miljön är
övervägande intermediär och flera sällsynta arter trivs här. Artrika svämsumpskogar finns längs vattendragen som
genomkorsar objektet. Strandmiljöerna längs sjön och bäckarna är sällsynta i den vidsträckthet de har. Området är
även av kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd. Vid Saittajärvis utflöde i Saitajoki finns
ett fågelskyddsområde.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:50 000
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1012050 Löytöjärvi
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

4ha

Areal land
varav myr

4ha
4ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Mad

Beskrivning av området
Löytöjärvi som är en numera sänkt sjö ligger ca 17 km
sydväst om Pajala. Sjön sänktes för att skapa en
slåttermyr och vegetationen utgörs idag av en fräkenstarrfuktäng där vattenklöver och sjöfräken dominerar
tillsammans med dy- och flaskstarr. Här finns även den
av slåtter gynnade myrstarren. Vegetationen är tydligt
präglad av ett långvarigt brukande av marken. Det är
mycket värdefullt att hävden får fortsätta för att bibehålla
denna vegetation. Brukandet av marken gynnar också ett
rikt fågelliv då det skapas häckningsplatser och
rastplatser.

Kulturhistoriska värden
Slåtter: Dammäng där en mindre del lieslås årligen.
Byggnader: Några lador står i strandkanten. Ladorna
används till att förvara höet i och hålls därför i gott skick.
Höet används till utfodring av några kor samt ungdjur.
Torkning av hö: Myrhöet hässjas om det inte torkar
liggande.
Fördämningar och diken: Sjön dikades i början av förra
seklet för att skapa en dammäng. Av de första dämmena
finns endast små vedrester kvar. De senast byggda
dämmena är ca 10 år gamla.

Rester från en av de dammar som använts för att översila myren. Foto: Sara
Borgström.
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Länsstyrelsens bedömning
Vid Löytöjärvi finns en hävdform som är mycket ovanlig i landet. Hävden har pågått under mycket lång tid och de
kulturhistoriska värdena som här finns skapar intressanta miljöer för både växter och djur. För att bevara områdets
höga värden är det nödvändigt att slåtter även fortsättningsvis kommer att bedrivas på Löytöjärvi. Ett formellt skydd
kan säkerställa att hävden fortsätter så att områdets natur- och kulturvärden inte går förlorade.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturliga slåtter och betesmarker i Norrbottens län, Rapportserie 1991:7.
2. Jordbruksverkets miljöersättningar.
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.

Skala 1:10 000
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1013389 Mossabäcken
Kommun
Myrregion

Luleå
E

Totalareal

461ha

Areal land
varav myr

441ha
273ha

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

20ha
0ha
164ha
155ha

Myrtyper
Topogent kärr

Mad

Beskrivning av området
Mossabäcken ligger 13 km västnordväst om Råneå i det
svagt böljande landskapet på västra sidan av Råne älv.
Mossabäcken ingår i ett långsträckt våtmarksområde,
som fortsätter söderut genom Träskmyran och Kalmyran.
Den öppna myren omges av sumpskogar och vid
vattendragen av mader. Under våren då det är högvatten i
bäcken ligger stora delar av området under vatten.
Asprika naturskogar med arter som liten aspgelélav och
stiftgelélav ingår i objektet. Mossabäcken angränsar till
sjön Pålträsket i sydost. Berggrunden utgörs av
intermediära bergarter som diorit.
Våtmarken, som till stor del utgörs av mader, är influerad
av Mossabäckens varierande vattenstånd som under
våren fyller sänkan med smältvatten från omgivande
skogar. Närmast bäcken ligger sumpkärr med ensartade
sjöfräkenbestånd. En bit längre från bäcken övergår dessa
sumpkärr till frodiga mjukmattor med spärrvitmossa samt
lappvide, norrlandsstarr och kråkklöver. Den öppna
myren har ett relativt högt betestryck av älg. I kanalen
som förbinder Mossabäcken och Pålträsket finns rikligt
med näckrosor. I själva bäcken finns ett flertal källor. I
Pålträskets nordvästra del är vattenytan täckt av
flytbladsvegetation, med bl a tre olika näckrosarter; gul
näckros, nordnäckros och dvärgnäckros. I myrkanterna
finns ett flertal lövrika sumpskogar.
Mossabäcksområdet är något av en klassisk fågellokal,
känd främst som födosöksmark för rovfåglar. Lärkfalk
och bivråk ses ofta jagande över området. Lappuggla,
slaguggla och fiskgjuse häckar i intilliggande skogar. Ett
flertal vadare observeras under häckningtid, bl a
grönbena, glutt-, skogs- och drillsnäppa samt enkel- och
dvärgbeckasin. Under försommaren kan man se tusentals
dvärgmåsar födosöka över Pålträsket, även skrattmås
samt fisk- och silvertärna ses i området under
häckningstid.

Sävsångare sjunger i videbuskarna utmed bäcken. På
våren rastar en mängd änder, gäss, tranor och vadare på
den då av vårfloden översvämmade myren. Mindre- och
tretåig hackspett är exempel på fågelarter som trivs i de
närliggande sumpskogarna. Bland sällsyntheterna som
har observerats finns bl a småfläckig sumphöna,
dvärgsparv, brun glada och mindre skrikörn. Skal av
dammusslor hittades i torven på Pålsträskets stränder.
Nyetablering av bäver pågår och spår efter utter ses
vintertid.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr.
Byggnader: På myren finns ett par lador kvar sedan
myrslåttertiden.
Fördämningar och diken: Bäcken som går genom
området har delvis rätats ut.

En frodig mjukmatta i objektets östra del. I bakgrunden ses naturreservatet
Snöberget. Foto: Susanne Backe.
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Länsstyrelsens bedömning
Mossabäcken, med sina naturliga vattenståndsvariationer, har ett mycket stort värde som både rast- och häckfågellokal
för en lång rad arter. De frodiga myrtyperna med anslutande sumpskogar ger en värdefull helhetsmiljö som är viktig
som födokälla för många olika djur. Omgivande gammelskogar med ett stort aspinslag ökar områdets värden
ytterligare. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd.
Naturreservatsbildning är påbörjad i ett angränsande skogsområde i södra delen av objektet.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.

Skala 1:50 000
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1012020 Mossamyran
Kommun
Myrregion

Arjeplog
F

Totalareal

56ha

Areal land
varav myr

42ha
35ha

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

14ha
0ha
6ha
4ha

Myrtyper
Topogent kärr

Nordlig mosse

Beskrivning av området
6 km sydost om Arjeplog ligger Mossamyran ute på en
halvö i Naujaure, en del av Skellefteå älvs vattensystem.
Berggrunden i området domineras av granitgnejs.
Myren, som är en mosse av nordlig typ, omges till största
delen av vatten. Öster om objektet finns områden med
naturskog och utbredda blockfält. Mossen består till
största delen av ett flackt eller svagt förhöjd mosseplan
med ett öppet till glest tallskikt där rostvitmossa
dominerar tillsammans med hjortron, nordkråkbär och
rosling.

Helt öppna plan finns där hjortron och rostvitmossa är de
dominerande arterna. Mjukmattehöljorna domineras av
flaggvitmossa och tuvull. Genom mossen går ett dråg där
flaskstarr dominerar tillsammans med kärrkrokmossa,
pisk-, krok- och samt i vissa lägen skedvitmossa. Här
finns även fastmatteytor med ett glest trädskikt av tall,
här märks arter som flaskstarr, trådstarr och klotstarr
samt klubbvitmossa och rostvitmossa.

Delar av den stora mossen Mossamyran är bevuxna med ett glest tallskikt.
Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
I länet är mossar relativt ovanliga och de uppträder oftast över små ytor. Mossamyran är ett objekt som nästan helt
utgörs av en väl utbildad mosse av nordlig typ. Mossen är en av de största öppna mossarna i länet.
Myrens läge, nästan helt omgiven av sjö, samt dess orördhet är andra kriterier som avgör bedömningen till att
Mossamyran hör till en av de mest skyddsvärda myrarna i Norrbottens län.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012031 Muddus
Kommun
Myrregion

Gällivare, Jokkmokk
G, H

Totalareal

Areal land
varav myr
21 692ha

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

20 446ha
15 792ha
1 246ha
4 503ha
117ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
På kommungränsen mitt mellan Jokkmokk och Gällivare
ligger Muddus nationalpark.
Området utgörs av en flack urbergsplatå med spridda,
mjukt rundade bergkullar bevuxna med urskogsartad
skog, de högre topparna består av kalfjäll. Berggrunden
domineras av granit med stråk av diabas och sura
vulkaniter. Hela Muddus myrkomplex avvattnas av den
mäktiga Muddusjåkkå som rinner ner mot Stora
Luleälven. Centrala och norra delen av Muddus är
mångformig och uppsplittrad med enorma myrvidder
som ligger i mosaik med sjöar och skogsklädda
fastmarksholmar. Våtmarkerna fortsätter mot nordväst
och angränsar mot Sjaunja.
Myrarna karaktäriseras av mäktiga strängblandmyrar där
rissträngarna domineras av hjortron, nordkråkbär,
dvärgbjörk och rostvitmossa. De enorma flarkarna är
glest bevuxna med en fattig till intermediär
artsammansättning. Vanligast förekommande är dy- och
strängstarr med glest växande skott av
korvskorpionmossa och kärrkrokmossa. I flarkarna
återfinns öar där brun glansvitmossa och mässingsmossa
växer. Här finns också flarkgölar med mycket sparsam
vegetation.
I mosaik med blandmyrarna ligger strängflarkkärr, öppna
kärr och längs vattendragen strandsumpskogar och
mader. På sluttningarna upp mot Lillvuosmo i väster
övergår de plana kärren i sluttande, soligena kärr.
Vegetationen är mestadels fattig men stora områden med
intermediära kärr, mindre rikkärr och järnockrakärr
förekommer. I rikkärren hittar man bl a späd
skorpionmossa, guldspärrmossa, maskgulmossa och
praktflikmossa. Myrbräcka, käppkrokmossa,
källspärrmossa och sumparv är exempel arter som trivs i
järnockramiljöerna.
Fågellivet är mycket intressant och artrikt. Ute på de
stora flarkarna häckar olika arter av vadare.

I de gamla skogarna kan man få se tjäder och orre och i
sumpskogen järpe. Videsparv och sällsynt dvärgsparv är
andra arter som kan påträffas här. Många arter av
rovfåglar som pilgrimsfalk söker föda ute på de stora
vidderna. Björn, utter, mård och järv strövar genom
markerna.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Mindre delar av myrarna har tidigare översilats
och slåttrats.
Torkning av hö: Spår efter slåtter syns i form av rester
efter hässjor.
Fördämningar och diken: För att förbättra och gödsla
slåttermyren har vatten periodvis letts ut över myren med
hjälp av sildiken.
Fornlämningar och kulturlämningar: I områdets finns vid
myren Luobbalape lämningar efter härdar, samt äldre
bebyggelse.

En ensam myrtall ute på de enorma myrvidderna i Muddus. Foto: Frédéric
Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Muddus utgörs av ett stort myrområde med många skogsöar. Omgivningen karaktäriseras av skogsklädda berg.
Muddus är en fristad för djur och fåglar, tack vare frånvaro av exploateringar och modernt skogsbruk. Skogarna här
utgörs till största delen av urskog, med tall, gran och björk. I myrområdet häckar mängder av fåglar och här finns ett
stort fågelskyddsområde med tillträdesförbud under en del av året. I parkens södra del finns kursusdalar med upp till
100 meter höga, lodräta bergväggar. I en av dalarna rinner Muddusjokk, vilken på en plats bildar ett praktfullt
vattenfall. Området är också kulturhistoriskt intressant genom sina spår av slåtter och äldre bosättning. Största delen av
objektet ligger inom Muddus nationalpark samt ingår i nätverket Natura 2000. En betydande del av våtmarken sträcker
sig utanför nationalparken på östra sidan. Denna del ligger i ett område som är prioriterat för reservatsbildning enligt
uppgörelsen mellan Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveaskog.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturvårdsverket. 2003. Skyddsvärda statliga skogar. Norra Norrbottens län. Rapport 5345.
3. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
5. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister
6. www.naturvardsverket.se, Naturvårdsverkets hemsida. Sveriges nationalparker.

Skala 1:200 000
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1012039 Muotkajärvipää
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

1ha

Areal land
varav myr

1ha
1ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Mad

Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Muotkajärvipää är en liten del av den stora
Muotkavuoma i de östra delarna av det flacka och
myrrika landskapet som präglar denna östra del av Pajala
kommun. Den lilla slåttermyren Muotkajärvipää ligger
mellan sjöarna Muotkajärvi och Kalkkijärvet.
Söder om objektet breder ett gigantiskt strängflarkkärr ut
sig. Trots myrens nordliga läge ligger den nedanför
högsta kustlinjen. För omkring 9000 år sedan nådde
havet med en djup vik långt upp längs Muonio älv. Det
vidsträckta området väster om älven mellan
Kietsiäisvaara och Ariavaara har uppkommit när
finkornigt material svallats ur stränderna eller
transporterats dit av vattendrag och avsattes på den dåtida
havsvikens botten. Berggrunden utgörs av biotitgnejs.
Myren utgör en välskött slåttermyr. Vegetationen
domineras av sjöfräken och vattenklöver medan
kråkklöver, kärrdunört, gråstarr, sprängört, ängsull och
sumpstarr förekommer allmänt.

Den slagna myren nyttjas av många fåglar, framför allt
vadare som grönbena och brushane.
Kulturhistoriska värden
Muotkajärvipää är en gammal slåttermyr där det
fortfarande bedrivs aktiv slåtter inom ett mindre skifte.
Tidigare har en större del av myren varit slagen. Fodret
används numera till att utfodra renar vintertid.
Slåtter: Slåttermyr med aktiv slåtter på en liten del av
myren.
Byggnader: På myren finns två ängslador som används.
Ladorna är timrade och den ena ladan har tak av plåt och
den andra ladan har tak av plast.
Torkning av hö: Det finns även 14 hässjor på myren som
används och är i gott skick.

En av Muotkajärvipääs många hässjor som används vid den årliga lieslåttern.
Foto: Elisabeth Johansson.
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Länsstyrelsens bedömning
Den gamla hävdformen med myrslåtter är numera mycket sällsynt, vilket ger slåttermyren vid Muotkajärvi ett mycket
stort värde ur såväl natur- som kulturvårdssynpunkt.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Jordbruksverkets miljöersättningar.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012088 Muotkamaa
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

Areal land
varav myr
19ha

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

19ha
12ha
0ha
0ha
7ha
6ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
5 km sydost om Käymäjärvi i Pajala kommun ligger det
lilla extremrikkärret Muotkamaa, starkt influerat av ett
flertal källor och källutflöden. Berggrunden består av
basiska vulkaniter med stort inslag av urbergskalk och
dolomit. Det är av allt att döma denna formation som
betingar de rikkärrsmiljöer som kärret uppvisar. Kärret
omges av en småkuperad skogsmark som till största
delen är avverkad.
Hela objektet utgörs av ett topogent kärr som till stora
delar består av glest trädbevuxna fastmattor. I de södra
delarna finns de största öppna partierna med fastmattor,
mjukmattor och lösbottnar. Flera källor och diffusa
källutflöden finns i objektet. Tillsammans med den
kalkrika berggrunden ger källvattnet en tydlig prägel av
extremrikrikkärr och källkärr på stora delar av objektet.

I de källpåverkade och glest björkbevuxna kärren
dominerar vattenklöver.
Här växer också myrbräcka i hundratals exemplar. Bland
mossorna ses rika bestånd av piprensarmossa,
gyllenmossa, späd skorpionmossa, korvskorpionmossa
och purpurvitmossa i rika bestånd. Även i de öppna
kärren är myrbräckan vanlig. Här finner man också
myrbräckans följeslagare sumparv och käppkrokmossa. I
Muotkamaa finner man många arter som endast
förekommer i extremrikkärr, t ex svartknoppsmossa, späd
skorpionmossa, maskgulmossa och tagelsäv. I samtliga
källor förekommer nordtuffmossa allmänt till rikligt och
vid en av källorna i objektets västra kant noterades vid
inventeringen ett femtontal exemplar av orkidén tvåblad.

Den vackra men hotade Myrbräckan trivs i det rika källkärret Muotkamaa.
Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Muotkamaa utgör ett litet källpåverkat extremrikkärr med flera exklusiva kalkberoende arter som tvåblad och
svartknoppsmossa samt massförekomster av den sårbara myrbräckan. Objektets stora naturvärden ligger i den
speciella miljön samt de därtill knutna rikkärrsarterna. Kalkstenshällar och omgivande marker hyser en rik och sällsynt
växt, moss- och lavflora.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012015 Månsmyran
Kommun
Myrregion

Arvidsjaur
G

Totalareal

Areal land
varav myr
344ha

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

344ha
291ha
0ha
0ha
50ha

39ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Soligent kärr

Beskrivning av området
Månsmyran ligger längs väg 95 ungefär tio kilometer
norr om Glommersträsk i Arvidsjaurs kommun. Myren
utgörs av ett stort svagt sluttande, platt golv. I vissa delar
har terrasser bildats. Objektet är en del av det i norr
liggande moränbacklandskapet med några större och
otaliga små sjöar och moränkullar. Avvattningen sker
mot söder via Månsbäcken och Lappträskån och vidare
till Byske älv. Berggrunden utgörs helt av röd porfyr ur
Arvidsjaurgruppen. En mindre del av objektet utgörs av
fastmark eller sumpskog.
Månsmyran domineras av ett stort öppet topogent kärr.
Tydliga strukturer saknas och fastmattor, mjukmattor och
lösbottnar ligger mosaikartat över hela ytan. Järnockra
förekommer i stora områden. Vegetationen domineras av
vattenklöver, lappvide, flask- och strängstarr.
Bottenskiktet utgörs till största delen av knoppvitmossa.
Uppe i den norra delen som är mer påverkad av järnockra
finns ett mjukmattekärr med kärrkrokmossa,
käppkrokmossa, stor skedmossa och knoppvitmossa.
Bland kärlväxterna märks strängstarr, vattenklöver,
sumparv och trindstarr. Sällsynt förekommer även
myrbräcka. Spritt i objektet ligger utbildade
strängflarkkärr.
I den södra delen ligger ett soligent kärr, en sumpskog
och en strängblandmyr. Det soligena kärret domineras av
en öppen fastmatta med trådstarr men även flaskstarr och
tuvsäv är vanliga.

I bottenskiktet förekommer mestadels sotvitmossa, blek
skedmossa och källvitmossa. En mindre del utgörs av
trädklädda fastmattor med klotstarr, nordkråkbär och
tuvull, i bottenskiktet finns även rostvitmossa.
Det säregna stora öppna topogena kärret med flera olika
omkringliggande våtmarkstyper och det komplexa
kulliga sjörika landskapet i norr ger goda förutsättningar
för ett rikt och mångformigt fågel- och djurliv.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: I området finns spår av tidigare slåtterhävd.
Torkning av hö: Rester efter hässjor vittnar om tidigare
slåtter.
Gammal åker: Gamla igenväxande myrodlingar med
tillhörande diken finns på flera ställen.

Topogena kärr är den klart dominerande myrtypen på Månsmyran. Foto:
Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Månsmyran är ett säreget, orört och mångformigt våtmarkskomplex där flera våtmarkstyper, vegetationstyper och
morfologiska strukturer finns representerade. Myren är även intressant ur ett hydrologiskt - kvartärgeologiskt
perspektiv. Stora delar har en intermediär till rik och bitvis sällsynt vegetation med arter som käppkrokmossa och
myrbräcka. Norr om myren finns värdefulla geomorfologiska formationer. Myrarna hyser ett rikt fågelliv.
Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1985. Månsmyran. Vegetationsinriktad naturinventering, Planeringsavdelningens
rapportserie. Nummer 8.
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:30 000

243

1012058 Mäntyvaaranvuoma
Kommun
Myrregion

Övertorneå
E

Totalareal

Areal land
varav myr
176ha

176ha
155ha

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

0ha
0ha
21ha
19ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Mäntyvaranvuoma ligger 11 km väster om Övertorneå i
ett relativt kuperat landskap där bergen har en tydlig
nord-sydlig utsträckning. Myren avgränsas österut av den
branta västsluttningen på Mäntyvaara. Läget nedanför
bergssluttningen skapar grundvattenutflöden.
Berggrunden av består av kvartsitgnejs och granit.
Mäntyvaranvuoma utgörs till största delen av fattiga
topogena kärr glest bevuxna med tall. Omväxlande med
tallkärren förekommer öppna fastmattegolv där trådstarr,
tuvsäv och sotvitmossa dominerar. Vissa fastmattor är
blöta och har drågkaraktär. Längs bergssluttningen i
objektets nordostsida finns flera källor av intermediär
karaktär som bildar vida källkärr med örtrik vegetation.

Här finner vi arter som strätta, bladvass, kärrtistel och
blekvide.
Mindre strängflarkkärr ligger utspridda i området och
utgörs huvudsakligen av låga strängar dominerade av
tuvsäv och sotvitmossa samt av stora flarkar med dystarr,
vitstarr, kärrull och korvskorpionmossa. Här finns även
tallbevuxna strängar med blåtåtel där arter som
björnbrodd och snip förekommer allmänt. Vid en av
källorna finns ett rikt bestånd av det i Norrbotten
sällsynta storgröet.

Källa där det för Norrbotten sällsynta gräset storgröe växer. Foto: Sture
Westerberg
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Länsstyrelsens bedömning
Mäntyvaranvuoma utgör ett långsträckt och opåverkat objekt i en trakt där de flesta våtmarker är starkt påverkade av
dikningar. Här finns för länet sällsynta arter. Sydost om myren reser sig massivet Iso-Kuusivaara där västra delen är
skyddat som naturreservat. Myrens södra del ingår i en planerad utvidgning av naturreservatet.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Naturvårdsverket. 2003. Skyddsvärda statliga skogar. Norra Norrbottens län. Rapport 5345.
3. Naturvårdsverket. 2005. Skyddsvärda statliga skogar. Kategorisering Norrbottens län. Rapport 5498.
4. Nihlén, P. & Uebel, J., 1995. Domänreservat. AssiDomän Skog & Trä AB, Kalix skogsförvaltning.
5. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:50 000
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1012089 X Nammoaivsuotnju
Kommun
Myrregion

Kiruna
I

Totalareal

Areal land
varav myr
1 552ha

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

1 434ha
1 132ha
118ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Blandmyr av palstyp
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Mad

Beskrivning av området
27 km väster om Pulsujärvi i Kiruna kommun ligger
myrområdet Nammoaivsuotnju. Området ligger uppe på
Tsåksoplatån söder om det 1118m höga fjället Tsåktso.
Landskapet är präglat av froststrukturer, rikt på sjöar,
tjärnar, bäckar och omgivande rishedar. Flera bäckar
rinner genom objektet. Avrinningen sker dels till
Torneträsk och dels till Laino älv. Berggrunden utgörs av
linagranit och arkeiska gnejser, strax utanför myren finns
gångar av diabas och ultrabasit. I området finns avsatta
isälvsmaterial där rännor, rullstensåsar och kuperade
ackumulationer ingår. Myren är övervägande grund och
fastmarksholmar är vanliga.
Området karaktäriseras av utbredda topogena kärr där
vegetationen består av norrlandsstarr och lappvide samt
spärrvitmossa. Vissa delar är mer artrika med bl a
lappblågull, fjällveronika, fjällvårbrodd, ormrot och
spindelblomster. Ristuvevegetation med hjortron och
dvärgbjörk är ganska vanliga. Här förekommer områden
där brunmossor och vitmossor dominerar.
I östra delen av objektet finns palsmyrar. På palskullarna
dominerar renlavar och andra cladoniaarter tillsammans
med myrkvastmossa och tät kvastmossa. Hjortron och
nordkråkbär förekommer allmänt.
Vid palsarna förekommer ofta gölar där trådkrokmossa
växer submerst.

Vid gölkanterna växer rostull och runt palsarna finns
olika typer av mjukmattor. En typ domineras av
kärrkrokmossa och rundstarr, en annan av
klyvbladsvitmossa och norrlandsstarr. Runt palsarna
finns även lösbottnar och fastmattor.
Längs en bäck i den centrala delen av objektet finns en
artrik buskvegetation med lappvide och norrlandsstarr
tillsammans med lappblågull, lapptåtel, fjällveronika och
fjällviol. I västra delen av objektet finns stora områden
med strängflarkkärr där flarkarna hyser en fattig
vegetation med rundstarr, norrlandstarr och rostull.
Fågellivet i det blöta och mosaikartade landskapet är rikt.
Karaktärsarter är ängspiplärka, mosnäppa, kärrsnäppa,
kricka och smalnäbbad simsnäppa.

Vy mot söder över tjärnar och topogena kärr i objektets sjörika sydöstra del.
Foto: Ove Johansson.
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Länsstyrelsens bedömning
Nammoaivsuotnju är ett ganska stort, helt orört och relativt mångformigt våtmarkskomplex. Här finns flera
våtmarkstyper, vegetationstyper och morfologiska strukturer representerade. Bäckmiljöerna med omgivande
videbuskvegetation är särskilt artrika miljöer. Palsmyrarna som täcker stora ytor är välutvecklade och morfologiskt
mycket intressanta. Den blöta myren hyser ett mycket rikt fågelliv. Även för övrigt djurliv finns mycket goda
förutsättningar för bosättning och födosök. Åsformationer och andra isälvsformer tillsammans med den rikliga
förekomsten av strukturmark gör området intressant även ur ett geomorfologiskt perspektiv. Nammoaivsuotnju ingår i
nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1982. Tavvavuoma, naturinventering. Rapport 1982:13.
3. Ulfstedt, A.-C., 1982. Geomorfologisk kartbladen 32J, 32K, 31J och 31K. SNV PM 1555.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012021 X Nannokjegge
Kommun
Myrregion

Arjeplog
F

Totalareal

891ha

Areal land
varav myr

882ha
623ha

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

8ha
227ha
0ha
75ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mad

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
30 km nordost om Arjeplog ligger Nannokjegge mellan
de fyra bergen Nannokvaratj, Guossavaratj, Njallaberget
samt lågfjället Stor-Ståkke. Myren avvattnas i norr
genom Nannokbäcken vidare ut i Suolojaure och i söder
via en bäck som mynnar i Östra Rebraur. Basiska
vulkaniter och andesit underlagrar objektet. Nannokjegge
har ett fjällnära läge och inom våtmarken finns ett flertal
fastmarksholmar med fjällhedsvegetation.
Våtmarken karaktäriseras främst av ett sammanhängande,
relativt artrikt, strängflarkkärr. Strängarna är till stora
delar trädlösa med ett fältskikt av blåtåtel, tätört,
björnbrodd och fjällskära. Bottenskiktet utgörs främst av
mossorna sot-, krok-, purpur- och brun glansvitmossa
samt guldspärrmossa. Flarkarna är fattiga till svagt
intermediära. På vissa ställen sticker block upp i
flarkarna, vilket tyder på att myren är grund. I de fattigare
flarkarna växer ängsull, strängstarr, trådstarr och tuvsäv. I
de intermediära tillkommer rundstarr och några enstaka
skott av sjöfräken samt allmänt med korvskorpionmossa.
De topogena kärren är spridda längs objektets mer
perifera delar. Bland dessa finns både öppna och glest
bevuxna fastmattor samt lösbottnar. Vegetationen är
intermediär med främst blåtåtel och strängstarr. Kärrviol,
dvärgbjörk, vattenklöver, fjällruta och blodrot är andra
vanliga arter. Strätta, svarthö, brudsporre, hundstarr och
madrör förekommer mera sparsamt. Bland mossorna
märks guldspärrmossa, brun glansvitmossa, gyllenmossa,
fetbålmossa och krokvitmossa.

Vid en av de mindre strängblandmyrarna växer
östersjötåg som har sin normala utbredning i kustnära
områden. Områdets våta rishedar ligger oftast i
anslutning till fastmarkskanterna. Vissa av hedarna har
strukturer, polygoner som är uppkomna genom
frostbrytning. Vegetationen är rik med arter som blåtåtel,
ljung, björnbrodd, ripbär samt purpurvitmossa.
Det stora strängflarkkärret har ett myllrande fågelliv med
bla sångsvan, grönbena myr-, glutt-, och svartsnäppa
samt lavskrika i den omgivande gammelskogen.
Kulturhistoriska värden
I våtmarkens norra del passerar en gammal spångad led
över objektet. I övrigt saknas kända kulturhistoriska
värden.

På den högt belägna platåmyren finns en mosaik av flarkar, strängar och
skogsklädda fastmarksholmar. Foto: Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Nannokjegge tillhör ett av de större fjällnära myrskyddsplaneobjekten i Arjeplogs kommun. Områdets orördhet,
mångformighet och de representativa myrtyperna bidrar till områdets rika tillgång på arter. Våtmarken omges av
urskogsartade barrskogar och ingår i sin helhet i naturreservatet Ståkke-Bårgå fjällurskog samt i nätverket Natura
2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:50 000
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1012029 X Njuktjaape
Kommun
Myrregion

Gällivare
H

Totalareal

6 354ha

Areal land
varav myr

6 351ha
4 254ha

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

4ha
2 083ha
5ha
1 996ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Njuktjaape ligger i den centrala delen av det vidsträckta,
flacka skog- och myrmosaikområdet som utgör
Granlandets naturreservat. Våtmarken ligger i ett
moränbacklandskap med oriktade moränkullar och
drumliniserade former. Njuktjaape avvattnas av
Livasälven, delvis via Solälven. Berggrunden i området
utgörs främst av granodiorit och i västra delen av
biotitgnejser. De många fastmarksholmarna och
omgivande skogar utgörs huvudsakligen av naturskog.
Njuktjaape är starkt mosaikartad med många olika
myrtyper och med ett stort inslag av fastmark.
Strängflarkkärren som utgör den vanligaste myrtypen är
mestadels av fattiga typer med lösbottenflarkar
dominerade av dystarr, ibland tillsammans med
vattenklöver och sjöfräken. Strängarna utgörs av
fastmattevegetation med dominans av tuvsäv, trådstarr
och klubb- eller krokvitmossa, ibland blåtåtel.
Topogena kärr finns spridda inom objektet. De största
sammanhängande ytorna ligger i södra delen och utgörs
av fastmattekärr dominerade av tuvsäv med stort inslag
av ullsäv, vattenklöver och flaskstarr. I bottenskiktet
dominerar guldspärrmossa och röd skorpionmossa med
allmänt av bl a korvskorpionmossa. I dessa fastmattekärr
som tidigare använts för slåtter finns enstaka exemplar av
långhalsad svanmossa. Här finns även
utströmningområden med järnockra. Strängblandmyrar
förekommer i hela objektet men de tydligaste ytorna
finns i norra delarna, i anslutning till dessa finns ibland
slukhål. Flarkarna har oftast mjukmattevegetation med
rikligt av flaskstarr och tuvull.
Sumpskogar förekommer främst som svämskogar utmed
bäckarna. Gran och björk är de vanligaste trädslagen. I
bäckarna finner man bl a stor näckmossa. Blandmyrar av
mosaiktyp förekommer oftast i kanten mot
fastmarksholmar. De utgörs oftast av en mosaik av
fastmattekärr och ristuvemossepartier.

En större mosse av nordlig typ ligger insprängd mellan
fastmarksholmar i centrala delen.
Området har med sin mosaik både myr- och
skogsfågelarter. Storspov och dvärgbeckasin är arter som
har sina revir ute på de trädlösa kärren. På
strängflarkmyrarna varnar bl a grönbena och trädpiplärka
medan tjäder och lavskrika kan ses på de
naturskogsklädda fastmarksholmarna.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: I området finns spår av tidigare slåtterhävd
Byggnader: Här finns bevarade rester efter lador.
Torkning av hö: På myren finns även rester efter hässjor.
Fördämningar och diken: För att förbättra och gödsla
slåttermyren har vatten periodvis letts ut över myren med
hjälp av sildiken.

En mosaik av myr och urskogsartad skog i naturreservatet Granlandet. Foto:
Frédéric Forsmark.
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Länsstyrelsens bedömning
Njuktjaape ingår i det stora Granlandskomplexet som med sin storlek och orördhet har mycket höga naturvärden.
Mosaiken av myrar och skogsbeklädda moränholmar bidrar tillsammans med en mångformighet av myrtyper till den
rika mångfalden av växter och djur. Våtmarken innehåller biotoper för sällsynta våtmarksarter, bl a den rödlistade
långhalsade svanmossan. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse genom bevarade spår av tidigare
slåtterhävd. Njuktjaape ingår i Granlandets naturreservat samt i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Nilsson, T. 1992. Granlandet. Examensarbete 10p. Biologilinjen, naturgeografisk inriktning. Umeå Universitet.
3. Berglund, Håkan. 2004. Biodiversity in fragmented boreal forests. Doktorsavhandling Mitthögskolan - Umeå
Universitet.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:100 000
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1012016 Norrmyran
Kommun
Myrregion

Arvidsjaur
G

Totalareal

Areal land
varav myr
447ha

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

432ha
383ha
14ha
0ha
43ha
36ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängblandmyr

Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Norrmyran ligger i en svag sluttning på östra sidan av
Arvidsjaursjön 4 km nordost om Arvidsjaur samhälle.
Myren ligger inklämd mellan sjön i väster, flygplatsen i
söder och en biltestanläggning i öster. Berggrunden
består uteslutande av granit. Omgivande skogslandskap
är starkt påverkat av skogsbruk och utgörs idag av
utbredda tallungskogar.
Norrmyran karaktäriseras av ett stort intermediärt
strängflarkkärr. Skogsklädda topogena kärr ingår i
mindre omfattning och endast en mindre del av objektet
utgörs av strängblandmyr. Större delen av
strängflarkkärren består av stora mjukmattegolv där
trådkrokmossa och blek skedmossa är karaktärsarter
tillsammans med dystarr och kallgräs. Andra vanligt
förekommande arter är rosling, flaskstarr, gråstarr,
sjöfräken och vattenklöver. Bland trådkrokmossa och
klyvbladvitmossa kan man hitta den rödlistade svampen
myrmurkling. I de intermediära flarkarna ses främst
strängstarr och korvskorpionmossa. Kärrsträngarna är till
stor del glest tallbevuxna och i det brokiga fältskiktet
finns rikligt med dvärgbjörk, nordkråkbär och tuvull.
Sällsynt förekommer även den rödlistade myrflikmossan.
De topogena kärren domineras av slutna tallkärr.

På myren finns en lågvuxen urskogsartad tallskog med en
trädhöjd under tio meter. I fältskiktet är styltstarr den
vanligaste arten följd av vattenklöver och odon. Även
dvärgbjörk, nordkråkbär, sjöfräken, skvattram, hjortron
och tranbär förekommer allmänt. Bottenskiktet utgörs
främst av brokvitmossa och väggmossa. I anslutning till
den bäck som rinner genom området är vegetationen
påverkad av återkommande översvämningar. I det
brokiga bottenskiktet dominerar purpurvitmossa
tillsammans med krokvitmossa, krattvitmossa och
mässingmossa. Trådstarr och tuvsäv dominerar
fältskiktet.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: fd slåttermyr.
Torkning av hö: Rester efter hässjor vittnar om tidigare
slåtter.
Fornlämningar: I södra kanten finns en härd.

På Norrmyran växer många ovanliga arter. Bland annat den mycket sällsynta
svampen myrmurkling. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Norrmyran utgör ett typiskt exempel på ett strängflarkkärr med stora mjukmattegolv. Trots närheten till Arvidsjaur
samhälle och närliggande exploateringar är Norrmyran relativt orörd. Objektets intakta miljö uppvisar en för
Norrbotten mycket intressant moss- och svampflora. Här återfinns bl a de hotade arterna trådkrokmossa och
myrmurkling i ovanligt rika förekomster.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:50 000
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1012022 X Palja-ape
Kommun
Myrregion

Jokkmokk, Arjeplog
F, G, H

Totalareal

10 411ha

Areal land
varav myr

9 428ha
7 810ha

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

983ha
1 233ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Palja-ape utgör ett mycket stort våtmarkskomplex i de
sydvästra delarna av Jokkmokks kommun. Området är
beläget i ett förfjällsområde cirka 500 möh. Flera större
sjöar ingår och norra delen av objektet avvattnas till
Piteälven medan den södra avvattnas till Varjisån.
Berggrunden utgörs av granit och migmatit. Skogarna i
området är i stor utsträckning urskogsartade. Bestånden
är vanligen glesa och luckiga, utom kring bäckarna där
skogen är tät och frodig.
Objektet Palja-ape karaktäriseras av vidsträckta
strängflarkkärr med en blandning av rissträngar och
kärrsträngar. I de stora lösbottenflarkarna ses en fattig till
intermediär vegetation där lappull och rundstarr
förekommer. På de höga rissträngarna dominerar
rismossevegetation tillsammans med dvärgbjörk. På
många strängar ses senvuxna björkar och granar. På de
lägre strängarna kommer kärrarter som vattenklöver,
sjöfräken och enstaka flaskstarr in. På de intermediära
strängarna ses brudsporre och Jungfru Marie nycklar.
De topogena kärren ligger främst vid myrkanter i
anslutning till fastmarksholmar. Strängstarr, flaskstarr
och dystarr samt korvskorpionmossa växer här i
intermediära fastmattepartier. Källor och källflöden är
vanliga nedanför bergskanterna och i anslutning till de
soligena kärren. Här är arter som skruvkällmossa och
kärrkrokmossa vanliga.

Även den lilla och oansenliga dvärgtätörten förekommer
här. Flera mindre bäckdråg rinner genom kärren.
Djurlivet på de stora myrarna är rikt. Ängspiplärka och
grönbena är karaktärsfåglar ute på myrviddena. I gölarna
ute i lösbottenflarkarna ses sångsvanen. På kärr med
spridda träd varnar varfåglar. Vid de stora sjöarna häckar
drillsnäppa och storlom, här ses även fiskgjuse. Här finns
björn och järv, men även lo och utter förekommer
sporadiskt.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: F.d. slåttermyr.
Byggnader: Spår efter slåttern syns genom bevarade
rester efter lador.
Torkning av hö: I området finns även rester efter hässjor.
Fornlämningar: I området finns fornlämningar efter en
offerplats, samt gravplats.

Solen står lågt över Palja-apes vidsträckta strängflarkkärr. Foto: Sture
Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Området kännetecknas av en mosaik av gamla skogar, myrar och subalpina hedar. I området finns många rovfåglar,
bland annat havsörn, kungsörn och fiskgjuse. Ute på de stora myrvidderna häckar vadare som svartsnäppa, myrsnäppa,
mosnäppa, dubbelbeckasin, dvärgbeckasin och brushanar. Våtmarksområdet är även av visst kulturhistoriskt intresse
genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd.
Palja-ape ligger inom naturreservatet Udtja som även är militärt provområde, och därför inte är tillgängligt för
allmänheten. Reservatet ingår i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:200 000
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1012047 Peräjävuoma
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

5 378ha

Areal land
varav myr

5 333ha
3 989ha

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

45ha
0ha
1 269ha
1 154ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Mad

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Peräjävuoma ligger söder om väg 395 cirka 20 km väster
om Pajala i de östra delarna av det storslagna och myrrika
landskapet i denna del av kommunen. Norr om myren
rinner Torneälven och mot sydväst avgränsas objektet av
Karijoki. Myren avvattnas genom ett flertal bäckar mot
syd- och nordost. Berggrunden består omväxlande av
granit, basisk vulkanit, sura-, intermediära och basiska
lavor samt gabbro, skiffrar och kvartsiter. I objektet ingår
en stor mängd skogsklädda fastmarksholmar med
varierande naturvärden.
Myren är mosaikartad och stora områden domineras av
strängflarkkärr tillsammans med splittrade ytor av
topogena kärr. Vegetationen är överlag av intermediär
sammansättning. Vanliga kärlväxtarter är trådstarr,
blåtåtel, vattenklöver och dvärgbjörk. Bland mossorna
märks kärrkrokmossa, korvskorpionmossa, knopp-, sotoch purpurvitmossa. I anslutning till Peräjäjärvi ligger ett
stort mjukmattekärr som sedan gammalt har hävdats. I
kärren dominerar strängstarr och vattenklöver
tillsammans med korvskorpionmossa. Närmast Peräjäjoki
växer ängsnycklar och myrstarr. Områdets
strängblandmyrar ligger utspridda i objektet men ett
större sammanhängande område finns vid Murtojärvi
längst i norr.
Två områden med nätformade mossar ingår i objektet. På
mossen som angränsar till Peräjäjoki finner man rikligt
med den rödlistade växten finnmyrten medan
nordkråkbär, hjortron, dvärgtranbär och rostvitmossa är
exempel mossens mer vanliga arter. I anslutning till
vattendragen finns översvämningsmarker, mader, som
tidigare slåttrats men som nu växer igen med viden och
låga björkskogar.
Peräjävuoma har ett rikt fågelliv, här finns sångsvan och
tranor samt rikligt med vadare och tärnor.

I skogen hittar man lavskrika tillsammans med
bändelkorsnäbb och mindre korsnäbb. Har man tur kan
man få syn på pilgrimsfalken som är ute och jagar ute på
den öppna våtmarken.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: I området finns talrika spår efter tidigare
slåtterhävd. Myrslåtter har bedrivits på fler ställen men
framför allt vid Peräjäjärvi och längs vattendragen.
Byggnader: Flera slåtterlador står kvar ute på myren och
väster om tjärnen finns rester av en slåtterkoja ute på en
aspholme.
Torkning av hö: På myren finns även rester efter hässjor.
Fördämningar och diken: Spår av sildiken finns i
anslutning till Peräjäjoki.
Fornlämningar och kulturlämningar: I området finns
lämningar efter en stenåldersboplats, samt en
boplatsgrop.

På en av mossarna i Peräjävuoma växer rikligt med den sällsynta busken
finnmyrten. Foto: Sture Westerberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Peräjävuoma har mycket höga naturvärden knutna till områdets storlek, mångformighet och representativitet. Här finns
ett rikt djur-, växt- och fågelliv med arter som trivs i den mycket varierande miljön. I de mer kalkpåverkade delarna
finner man rika förekomster av orkidéer. På Peräjävuoma finns också fattiga områden med en av länets rikaste
förekomster av finnmyrten. Myren är också kulturhistoriskt intressant, här finns förutom hölador även rester efter
hässjor och en slåtterkoja.

Källor
1. Elveland, J. 1985. Torvinventering i östra Norrbotten. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Opublicerad rapport. 1985.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
3. SGU, Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
4. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:200 000
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1012093 Pingisjärvi
Kommun
Myrregion

Kiruna
I

Totalareal

Areal land
varav myr
61ha

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

61ha
60ha
0ha
0ha
1ha
0ha

Myrtyper
Mad

Beskrivning av området
Öster om väg 99 mellan Kuttainen och Kätkesuando i
östra delen av Kiruna kommun ligger slåttermyren
Pingisjärvi. Objektet utgör en genom dikning sänkt sjö,
centralt i ett betydligt större och mycket flikigt
våtmarkskomplex. Linagranit och gnejsgraniter är de
bergarter som underlagrar myren. Pingisharju, ett större
åssystem i nordsydlig riktning ligger strax väst om
Pingisjärvi.
Vegetationen är genomgående av intermediär typ där
norrlandsstarr dominerar medan flaskstarr, sjöfräken,
vattenklöver och dybläddra förekommer allmänt. Bland
mossorna märks korvskorpionmossa och kärrkrokmossa.
Fågellivet är intressant i det variationsrika landskapet.
Här förekommer olika vadare som grönbena, gluttsnäppa,
svartsnäppa, brushane, dvärgbeckasin samt varfågel,
blåhake, lavskrika och fjällvråk.

Kulturhistoriska värden
Sjön Pingisjärvi dikades ut i slutet av 1800-talet för att
öka möjligheten till foder i området. Den utdikade sjön
fungerade som siläng med en huvudkanal och damm
samt ett antal mindre sildiken. Slåtter pågick ända in på
1950-talet men därefter har ingen slåtter skett förrän
restaureringen påbörjades år 2001. Marken har sedan
restaurerats under en femårsperiod 2001-2005.
Slåtter: Slåttermyr med aktiv slåtter på 63 ha.
Torkning av hö: Hässjor har rekonstruerats i samband
med restaureringen.
Fördämningar och diken: en grävd kanal finns kvar, samt
grävda diken. Dämmen har rekonstruerats i befintliga
lägen i samband med restaureringen.

Myrhässjor som nyligen restaurerats. Varje år slås över 60 hektar på den våta
slåttermyren. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Trots att våtmarken är relativt starkt påverkad av dikning rymmer den ett stort antal olika myrtyper. Här finns sedan
några år tillbaka ett mycket stort slåtterhävdat område. Myren har mycket höga kulturhistoriska värden som bevarats
genom den återupptagna hävden i den tidigare silängen. Ett formellt skydd kan bevara denna mycket ovanliga miljö
genom att se till att slåtter kommer att bedrivas även i framtiden. Pingisjärvi är vidare en intressant fågelmyr där
omgivningen uppvisar intressanta geomorfologiska strukturer och äldre barrskogar på sandig mark.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. Jordbruksverkets miljöersättningar
3. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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1012086 Pounuvuoma
Kommun
Myrregion

Kiruna
I

Totalareal

Areal land
varav myr
1 731ha

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

1 667ha
980ha
64ha
539ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Mellan väg 45 och Hämeenvaara i den flacka dalsänkan
söder om Karesuando ligger det stora och flikiga
våtmarksområdet Pounuvuoma. Genom objektet rinner
Kaarejoki norrut och vidare ut i Kaarevuopio.
Våtmarksobjektet sträcker sig ända upp till sjön
Kaarevuopio och mot sydost ansluter fler våtmarker med
höga naturvärden. Berggrunden domineras av graniter.
Myren är väldigt mosaikartad med en mängd olika
myrtyper. En mängd små tjärnar och vattendrag binder
samman objektet till en hydrologisk enhet. Här finns en
stor andel fastmarksholmar, områdets skogar är hårt
brukade och de flesta av holmarna består av hyggen eller
ungskog.
Strängblandmyrar intar den största arealen där
lösbottenflarkar genomkorsas av rissträngar i en oändlig
mosaik. I de fattiga flarkarna växer ängsull och dystarr
med få skott av päronsvepemossa och tät vitmossa. I de
intermediära flarkarna hittar man både
korvskorpionmossa och röd skorpionmossa tillsammans
med strängstarr, ängsull och tuvull. Mellan strängarna
finns även mjukmattor av både fattiga och rika typer. I de
fattiga dominerar rundstarr och björnvitmossa medan de
intermediära domineras av dvärgbjörk, sjöfräken och
gyllenmossa. Här växer myrbräcka i rika bestånd.
De topogena kärren hyser både en intermediär och
artfattig flora. Den intermediära typen är vanligast och
domineras av flaskstarr och ängsull och med enstaka
skott av korvskorpionmossa och röd skorpionmossa.

På ett begränsat område dominerar myrbräcka fältskiktet
och i bottenskiktet dominerar purpurvitmossa och
gyllenmossa.
Längs vattendragen finns björkbevuxna
svämsumpskogar. En variant har rikligt med styltstarr
och grönvide medan en annan domineras av brunrör. På
sluttningen av bergen Pikku- och Iso Hämeenvaara finns
ett soligent kärr med fattig vegetation.
Fågellivet är genomgående rikt i hela regionen. Vigg,
knipa, svärta, bergand myrsnäppa, smalnäbbad
simsnäppa, gråhakedopping, salskrake, videsparv,
stenfalk och blå kärrhök är några av de arter man kan
finna här.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Slåtter har förekommit under en lång tid på
myren och det finns fortfarande spår av slåtter i området.

Blandmyrar och topogena kärr är de dominerande myrtyperna på
Pounuvuoma. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Pounuvuomas mosaikartade sammansättning med en mångfald av myrtyper och vattendrag skapar tillsammans med
dess storlek och orördhet förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.
Här finns förutom ett rikt fågelliv även förekomster av den rödlistade myrbräckan. Myren är av visst kulturhistoriskt
intresse genom bevarade spår av tidigare slåtterhävd.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
2. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.
3. Länsstyrelsens digitala fornlämningsregister.

Skala 1:100 000
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1012038 X Pyröenoja
Kommun
Myrregion

Pajala
H

Totalareal

4ha

Areal land
varav myr

4ha
3ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Pyröenoja är en liten slåttermyr som ligger på södra
kanten av den betydligt större våtmarken Aareavuoma.
Objektet är beläget i de östra delarna av det flacka
myrrika område som utgör de centrala delarna av Pajala
kommun. I norr och öster rinner Muonioälven i nära
anslutning till objektet. Myren avvattnas ner i Kaunisjoki.
Berggrunden i området utgörs dels av basiska vulkaniter
och dels av biotitgnejser.
Myren, som ursprungligen har varit ett strängflarkkärr
har genom sildikning förändrats något. Den tydliga
strängflarkstrukturen har övergått till ett topogent kärr.
En svag järnockrabeläggning förekommer och i
anslutning till denna finner man käppkrokmossa.
Översilning och underliggande berggrund ger kärret en
tydligt intermediär vegetationssammansättning.
Strängstarr, trådstarr, vattenklöver och sjöfräken är arter
som trivs här. Bland mossorna ses kärrkrokmossa och
korvskorpionmossa.

Kulturhistoriska värden
Pyröenoja siläng är hävdad med traditionell skötsel sedan
mitten av 1700-talet. Dess natur- och kulturmiljövärden
är därför unika, ingen annan siläng i Sverige har skötts
utan avbrott under så lång tid. Det mest utmärkande är
det traditionella silängsbruket med två breda silängsdiken
och tio enkla dämmen.
Slåtter: Siläng med aktiv hävd på knappt 4 hektar. Slås
med lie.
Byggnader: På silängen finns det fyra timmerlador med
spåntak. I kanten av myren står en slåtterkoja från 1700talet.
Torkning av hö: Hässjor används för torkning av höet.
Fördämningar och diken: På silängen finns två breda
silängsdiken och tio enkla dämmen, som används för att
under försommaren dämma över silängen.

Årets slåttern är över. Hässjorna står kala medan ladorna på den lilla
slåttermyren är fyllda med hö. Foto: Robert Sandberg.
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Länsstyrelsens bedömning
Slåttermyren Pyröenoja har genom sin mycket långvariga hävd och hävdform i form av en siläng ett unikt värde i såväl
naturvårds- som kulturmiljöperspektiv. Ett formellt skydd skulle säkerställa att Pyröenojas värden bevaras och
utvecklas genom fortsatt hävd. Myren ingår i nätverket Natura 2000.

Källor
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturliga slåtter och betesmarker i Norrbottens län, Rapportserie 1991:7.
2. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2000. Åtgärdsplan för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och
kulturmiljövärden i slåtter- och betesmarker.
3. Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2004. Våtmarker i Norrbottens län. Rapportnummer 6/2004.
4. SGU. Digital berggrundskarta över Norrbottens län.

Skala 1:10 000
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