Myrskyddsplan för Sverige
Objekt i Uppsala län

Särtryck ur
Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand.

Rapport 5668 – April 2007
ISBN 91-620-5668-9
ISSN 0282-7298

OBS! Filen innehåller inte beskrivningar för objekt som var med i
Myrskyddsplanen 1994 och som bedömdes vara skyddade 2007.
Beskrivningar för sådana objekt finns i Myrskyddsplanen 1994.
Faktakorrektur och tillagd information t.o.m. 2016 i blått.

NATURVÅRDSVERKET

33

NATURVÅRDSVERKET
Rapport Myrskyddsplan för Sverige

34

Uppsala län

35

Översiktskarta
Uppsala län
1009602
1009682

Aktuella objekt
Skyddade objekt
Naturreservat
Nationalpark

Skutskär
1009387

1009452

1009513
1009274

1009238

1009444

1009557

1009687

1009891
1009591

Tierp

1009250

1009618

1009268
1009253

1009443

1009448

1009671
1009569

1009552

1009617

1009300
1009647
1009600 1009603

1009517

1009342

1009836

1009493

1009566

1009635

1009197

Uppsala

1009245
1009435

Knivsta
1009251

Enköping

Bålsta

36

0

10

20

Skala 1:700 000

30 km

c Lantmäteriet

Objekt i Uppsala län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009238
1009250
1009253
1009274
1009342
1009387
1009452
1009591
1009600
1009836
1009891

38
44
40
42
46
48
50
54
56
52
58

Bölsjön (C2)
Fälarenområdet (C11)
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Fräkensjön (C5)
Huddunge stormosse (U19)
Komossen (C1)
Mararna (C3)
Strönningsvik (C8)
Svartkärret och Fämyran (U20)
Nordsjömyran
Tångsåmurarna

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009197
1009245
1009251
1009268
1009293
1009300
1009435
1009443
1009444
1009448
1009493
1009513
1009517
1009552
1009557
1009566
1009569
1009603
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1009618
1009635
1009647
1009671
1009687
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X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X

Aspbladsmossen (C18)
Degermossen (C21)
Dumdals dike (C22)
Florarna (C12)
Glupen o Mästerkärret (C24)
Grundsjön (C15)
Lunsen (C23)
Långhällsmossen (U18)
Långmossen (C4)
Mackmuren & Gärdsvekarna (X28)
Pansarudden (C17)
Romsmaren (C6)
Ryggmossen (C20)
Skräddarmossen (C14)
Slada (C7)
Stigsbo rödmosse (C19)
Stor- & Joksmossen (U16)
Svinasjön (U21)
Tinäset (U15)
Tjuvkällan (C10)
Tränviksmossen (U22)
Valkrör (C16)
Våtm. ost Färnebofjärden (U17)
Örskär (C9)

Oskyddat objekt som utgick 2007.

Objektet går inte in i Uppsala län.

Objektet ligger delvis i Västmanlands län.

Objektet ligger numera bara i Uppsala län.

Ett ”X” framför objektnamnet talar om att objektet har ett långsiktigt
skydd, och redovisas inte i objektsammanställningen.
Alla objekt i landet som bedömdes vara ”Skyddade objekt” 2007, anses inte längre
vara skyddade. Fler objekt kan få ändrad bedömning.
Namnen för de skyddade objekten ovan innehåller inte längre ”X”-en i GIS-skikt etc.
I de fall ett gammalt MSP-ID med länsbokstav och löpnummer finns i parantes efter
namnet i tabellen ovan finns beskrivning för de objekt som bedömdes vara
skyddade 2007 i Myrskyddsplanen 1994. Oskyddade objekt som presenteras på
motsvarande sätt i tabellen har en äldre beskrivning i samma rapport.
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1009238 Bölsjön (C2)
Kommun
Myrregion

Älvkarleby
C

Totalareal

77ha

Areal land
varav myr

75ha
24ha

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

1ha
0ha
51ha
51ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Bölsjön med närmast omgivande myr- och skogsmark
ligger i ett flackt, delvis rikblockigt, barrskogsbevuxet
moränområde. Sjön ligger i områdets sydöstra del och är
grund med brunfärgat vatten och hyser bl.a. kransalger,
bred kärrtrollslända och blodigel, men är fri från fisk.
Sjön omges i norr och väster av gungflystränder och
öppen myr. Mot öster och söder utgörs stränderna av en
smal myrbård innan sumpskogen tar vid. Den öppna
mosaikartade myren norr och väster om sjön är av
extremrik typ och är bevuxen med låg, glest stående tall
och bladvass. Myrytan domineras av axag och trådstarr
med förekoster av gotlandsag, klubbstarr, näbbstarr,
hirsstarr, snip, tagelsäv, kärrspira, ängsnycklar,
sumpnycklar, gulyxne, kärrknipprot och brudsporre.
Kalkkärrsgrynsnäckan har här en måttlig förekomst.
Den öppna myren i områdets norra och västra del är mer
trädbevuxen och tall förekommer spritt och i dungar.
Vissa delar är väl utbildade skvattramtallmossar. Mellan
tallbestånden finns öppna kärrytor med en liknande flora
som vid sjön liksom extremrika stråk med förekomst av
gulyxne. De båda öppna myrpartierna är sammanbundna
via ett smalt kärrstråk. Hela myren sluttar svagt mot nord
och nordost, åt vilket håll de också avvattnas genom
diken. I norr finns en kalkfuktäng där bl.a. älväxing,
ängsnycklar och Jungfru Marie nycklar växer.
De öppna myrarna omges, speciellt i nordväst och sydost,
av frodiga skogar där merparten utgörs av sumpskog.

Till de karaktäristiska arterna i fältskiktet hör granbräken,
tvåblad, skogsknipprot, trolldruva, ormbär och
hässlebrodd. Skogarna är naturskogslika och stora delar
har en medelålder på närmare eller över 200 år. Inslaget
av såväl stående som liggande död ved är ofta stort och
många av träden växer på väl utbildade socklar. Exempel
på arter knutna till trädskiktet är bokfjädermossa,
lunglav, vedtrappmossa, terpentinmossa, korallblylav,
kattfotslav, grynig blåslav och granbarkgnagare.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Enligt häradskartan från 1860-talet
hävdades kärret norr om sjön liksom delar av det som
idag är sumpskog genom slåtter.

Gulyxne trivs bland axagtuvorna runt Bölsjön. Foto: Lars-Thure Nordin.
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Länsstyrelsens bedömning
Mosaiken av kalkkärr, tallmossar, sumpskogar, sjö och fast mark skapar goda förutsättningar för en stor biologisk
mångfald vilket förekomsten av de rödlistade arterna verifierar. Ett formellt skydd av området krävs eftersom
skogsmarken måste undantas från normalt skogsbruk. Dessutom krävs skötselinsatser för att åtgärda markavvattnande
diken liksom ett visst restaureringsarbete till följd av dikenas effekt. Området ligger inom skogsstrategins värdetrakt
Gårdskärskusten och centrala delar är Natura 2000-område.

Källor
1. Storskifteskarta Östanån (Lantmäteriverkets kartarkiv 1785)
2. Häradsekonomiska kartan Älvkarleby (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1859-63)
3. Naturvårdsinventering, Älvkarleby kommun (Haglund 1972)
4. Inventering av våtmarker i Uppsala län (Länsstyrelsen 1986)
5. Myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad & Löfroth 1994)
6. Kalkkärrgrynsnäckan i Uppsala län (von Proschwitz 2004)
7. Miljöövervakning av fem rikkärr i Uppsala län 2004 (Sundberg, Hansson & Näsström 2005)
8. Bevarandeplan för Natura 2000-område Bölsjön (SE0210275)

Skala 1:10 000
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1009253 Edskärret (C13)
Kommun
Myrregion

Östhammar
C

Totalareal

15ha

Areal land
varav myr

15ha
1ha

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

0ha
0ha
15ha
15ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Edskärret ligger strax utanför Östhammar och är ett
soligent extremrikkärr som betingas av ett antal
källflöden i anslutning till en rullstensås,
Börstilåsen/Hargsåsen. Fastmattorna dominerar kärret
men blötare partier förekommer liksom även
vitmossetuvor bevuxna med ris och martallar. Edskärret
utgör växtplats för flera kalkkrävande och i länet mindre
vanliga växter. Den öppna kärrytan som omfattar ett
halvt hektar domineras av axag och älväxing. Många
orkidéer och andra rikkärrsarter förekommer rikligt, bl.a.
gulyxne, flugblomster, kärrknipprot, brudsporre, tätört,
kärrspira och kärrdunört. Andra talrika arter är majviva,
näbbstarr, ängsstarr, klubbstarr, snip och gräsull.
Brunmossor såsom guldspärrmossa och späd
skorpionmossa dominerar bottenskiktet. I mindre
vattensamlingar utfälls kalkbleke och här växer
kransalger, däribland den rödlistade mellansträfse. Till
rikkärret hör också de exklusiva molluskerna
kalkärrsgrynsnäcka, smalgrynsnäcka och tandsnäcka.
Kring kärret finns rika skogar som är påverkade av
källflöden och rörligt kalkhaltigt grundvatten. En stor del
av området utgörs av en örtrik sumpskog dominerad i
trädskiktet av gran, björk, al och tall. I sumpskogen finns
det mycket gott om den annars ovanliga dunmossan som
totalt täcker över 130 m2 inom ett två hektar stort
område. Även övrig skog är klart påverkad av den höga
kalkhalten och är klassificerade som kalkbarrskogar.

Inslaget av senvuxna granar täckta med gammelgranslav
och kattfotslav är stort. Marksvampfloran är mycket rik
vilket arterna denises spindling, violgubbe, blek
fingersvamp, raggtaggsvamp och koppartaggsvamp
vittnar om. En del död ved är spridd i skogen och på
denna växer bl.a. grön sköldmossa. I väster finns den
tallskogsbeklädda åssluttningen med ett grustag som
gränsar till området där de ovanliga fjärilarna
klöversobermal och svenskt jordfly har hittats.
Skogarna kring kärret dikades 1979, vilket påverkar
området negativt. Kärret är idag något igenväxt med
björk, al och gran. Ställvis finns också tätnande vass.
Närheten till Östhammar och förekomsten av fina sigar
gör att området kan utnyttjas av det rörliga friluftslivet.

Majvivan är vanlig i Edskärret. Foto: Maria Forslund.
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Länsstyrelsens bedömning
Extremrikkärret är genom sin stora artmångfald av bl.a. kransalger, kärlväxter, mossor och mollusker mycket
skyddsvärt. Det är som soligent källkärr en ovanlig myrtyp för länet. Därtill kommer de rika sumpskogarna med
kalkrika källflöden liksom kalkbarrskogarna med sällsynta men karaktäristiska marksvampar. Dikningarna som
utfördes under 1970-talet har påverkat området negativt och det krävs igenläggning eller dämning för att återfå en
gynnsam bevarandestatus. Då skötselåtgärder är nödvändiga även utanför det område som idag är skyddat som
naturreservat och Natura 2000-område, liksom att skogsbruk skulle skada naturvärdena krävs ett formellt skydd av ett
större område.

Källor
1. Häradsekonomiska kartan Östhammar (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1901-06)
2. Edskärret, en botanisk undersökning av ett extremrikkärr i Östhammars kommun (Näslund 1983)
3. Inventering av våtmarker i Uppsala län (Länsstyrelsen 1986)
4. Edskärret, beslut om naturreservat (Länsstyrelsen 1986)
5. Naturvårdsprogram för Uppsala län (Länsstyrelsen 1987)
6. Myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad & Löfroth 1994)
7. Miljöövervakning av fem rikkärr i Uppsala län 2004 (Sundberg, Hansson & Näsström 2005)

Skala 1:10 000
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1009274 Fräkensjön (C5)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Tierp
C

Totalareal

157ha
86ha

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

158ha

1ha
0ha
71ha
68ha

Myrtyper
Rikkärr
Nordlig mosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Fräkensjön på Hållnäshalvön i nordöstra Uppland är en
trakt som är starkt påverkad av den kalkhaltiga moränen.
Objektet består av tre sammanhängande områden,
Fräkensjön med Fräkenmossen, Bosundsmossen samt
myr och sumpskog NO Storboda gård. Fräkensjön med
närmaste omgivning utgörs av ett myrkomplex med två
topogena kärr, en mosse och en tjärn. Stora delar av
mossen är skvattramtallmosse. I mossen finns en göl,
vilken liksom tjärnen omges av gungflyn av
mjukmattekaraktär. Kärren är glest till tätt bevuxna av
björk, tall och gran. Vegetationen i myren varierar från
fattiga ristuvsamhällen till axagkärr. Artrikedomen är stor
och på myren finns arter som normalt inte växer i den här
delen av landet exempelvis ag, vitag och tuvsäv.
Gölgroda, blodigel och citronfläckad kärrtrollslända lever
i området och tranor häckar. Den öppna centrala delen
kring Fräkensjön är avsatt som Natura 2000-område.
Bosundsmossen består av två huvuddelar. Den östra
delen är en öppen ristuvmosse som övergår i en mer
grovvuxen skvattramtallmosse. Torvmarken är relativt
grund och ställvis märks en minerotrof influens.
Karaktäristiska arter är strängstarr, hjortron, rosling och
tranbär. Den västra hälften är ett rikkärr med tydliga dråg
och fastmarksholmar med gammal tallskog. Starr- och
örtfloran innehåller de typiska kalkarterna ag, axag, snip,
tagelsäv, klubbstarr, ängsstarr liksom flera orkidéarter. I
området finns också en mosse av nordlig typ.
Området NV Storboda består centralt av ett blött
extremrikkärr med axag, starr, vass, blåtåtel och pors.
Goda inslag finns av bl.a. tätört, dvärglummer, snip,
ängsstarr och ängsnycklar. I kärret finns också en måttligt
stor population av kalkkärrgrynsnäcka. I hela området
förkommer frodiga sumpskogar i de öppna myrarnas och
tallmossarnas kanter.

Vanliga trädslag i sumpskogen är klibbal, glasbjörk, tall
och ask. I fältskiktet finns rikligt av bl.a. rödgul
trumpetsvamp, skogsnycklar, nästrot och skogsknipprot.
Guckusko och grönyxne förekommer mer sparsamt. I
delar med mer gran hittas kalkbarrskogssvampen
violspindelskivling. Området är mycket mosaikartat och i
direkt anslutning till myren finns flera hällmarksområden
som är glest bevuxna med tall. I dessa glesa skogar har
flera nattskärror revir. Området har också en mycket god
stam av skogshöns, framförallt tjäder men även orre och
järpe liksom slaguggla.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Enligt häradskartan från 1860-talet
hävdades kärret nordväst om Storboda genom slåtter.

Kärr vid Fräkensjön. Foto: Martin Unell.
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Länsstyrelsens bedömning
Området består av ett myrkomplex med såväl fattiga som kalkpåverkade och såväl öppna som skogsbevuxna myrar.
Här finns också en tjärn och en göl. I anslutning till myrmarken finns också tallbevuxna hällmarker. Skogen har ofta
naturskogskaraktär och gamla träd (>200 år) förekommer spritt i hela området. Mosaiken av naturtyper skapar en stor
biologisk mångfald inom flera artgrupper. För att området skall bevaras på lång sikt krävs ett formellt skydd som
hindrar skogsbruk och upprätthåller skyddszoner. Ett skydd skulle också underlätta igenläggning av diken som idag
avvattnar myrmarkerna åt flera håll och påverkar området negativt.

Källor
1. Ägodelningskarta (Lantmäteriverkets kartarkiv 1745)
2. Storskifteskarta, Edvalla (Lantmäteriverkets kartarkiv 1766)
3. Häradsekonomiska kartan Fågelsundet (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1859-63)
4. Naturvårdsinventering, Tierps kommun (Haglund 1972)
5. Inventering av våtmarker i Uppsala län (Länsstyrelsen 1986)
6. Naturvårdsprogram för Uppsala län (Länsstyrelsen 1987)
7. Myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad & Löfroth 1994)
8. Kalkkärrgrynsnäckan i Uppsala län (von Proschwitz 2004)
9. Miljöövervakning av fem rikkärr i Uppsala län 2004 (Sundberg, Hansson & Näsström 2005)
10. Bevarandeplan för Natura 2000-område Fräkensjön (SE0210272)

Skala 1:15 000
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1009250 Fälarenområdet (C11)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Tierp
C

Totalareal

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

1 322ha

1 117ha
687ha
204ha
0ha
426ha
410ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Topogent kärr
Mad

Beskrivning av området
Området med sjön Fälaren i centrum karaktäriseras av en
mosaik av öppna och trädklädda myrmarker och
fastmarksholmar. Frånvaron av större vägar och sparsam
bebyggelse ger området en vildmarkskaraktär. Fälarens
delavrinningsområde är det högst belägna i Forsmarksåns
avrinningsområde och mossar av olika slag dominerar.
Myrarna är mycket omväxlande där den största arealen
består av svagt välvda mossar med bl.a. klubbvitmossa,
praktvitmossa och renlav. Svagt sluttande mossar är
vanliga och har ofta vegetation av rostvitmossetyp.
Elinge Stormosse vid Fälarens västra strand är ca 1,5
km2 höjer sig ca 1 m. Drängmossen, norra Glamsmossen
liksom mossen vid Ulvsbo trusk har verkligt blöta höljor
med ett strängartat mönster.
Vid sidan av mossarna förkommer relativt öppna kärr.
Dessa varierar kraftigt i storlek och typ men någorlunda
breda kärrstråk finns på flera håll. Vad som är ovanligt
för regionen är förekomsten av extremfattiga kärr. Rikare
mjukmattekärr av Scorpidium-typ med starr, gräs och
örter förekommer.
Större delen av myrmarken är mer eller mindre
trädbevuxen. Mossarna domineras av tall och många träd
är mycket gamla. Insektsangripen och lavbevuxen död
tallved förekommer ställvis rikligt. Risskiktet domineras
av skvattram, odon, blåbär, lingon eller ljung. Där
mossarna övergår till kärr blir inslaget av björk, al och
gran större. De lövrika kärrartade skogarna är mycket
frodiga med bl.a. granbräken, bunkestarr, hirsstarr,
missne, frossört, svärdslilja och kärrspira. Trädskiktet i
skogarna hyser flera ovanliga arter såsom hållav, ringlav,
brunpudrad nållav, blackticka, laxticka, stjärntagging,
gränsticka, stor aspticka och vedtrappmossa.

Den kalkhaltiga jordmånen gör sig påmind genom
förekomst av bl.a. dofttaggsvamp.
Området har ett rikt fågelliv med täta stammar av
skogshöns. Slaguggla, sparvuggla och storlom häckar och
bland hackspettarna har bl.a. spillkråka, tretåig- och
mindre hackspett revir. Å- och sjösystemet hyser utter.
Insektslivet är inte närmare inventerat men
granbarkgnagare och jättesvampmal finns.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Enligt historiska kartor har relativt stora
arealer som idag är öppna kärr eller uppvuxna
sumpskogar hävdats genom slåtter.
Fördämningar: Fälaren har varit en del av
vattenregleringen till järnbruket Lövstabruk och spår av
dämmen finns vid utloppet.

Sumpskog vid Fälaren. Foto: Martin Unell.
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Länsstyrelsens bedömning
Forsmarksåns avrinningsområde utgör det största verkligt myr- och sjörika avvattningsområdet i mellansvenska
låglandet som finns kvar i någorlunda ursprungligt skick. Fälarenområdets höga läge i avrinningsområdet har givit
myrmarken tid att utvecklas mot mossetyper som annars är ovanliga i Uppland och som saknas inom t.ex. det
angränsande naturreservatet Florarna. Myrkomplexets mångformighet med olika mossetyper och med såväl mycket
fattiga som rika kärr ger goda förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Sumpskogar täcker stora arealer och hyser
tillsammans med de naturskogsartade fastmarksskogarna en mängd mycket krävande arter. Ett formellt skydd av
området krävs för att bevara de skogliga naturvärdena och att myrarna skall finnas kvar utan negativ påverkan från
markavvattning eller skogsbruk. Området ligger inom skogsstrategins värdetrakt Florarna.

Källor
1. Häradsekonomiska kartan Hillebola (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1859-63)
2. Häradsekonomiska kartan Håkanbo (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1901-06)
3. Naturvårdsinventering, Tierps kommun (Ingmar i Haglund 1972)
4. Inventering av våtmarker i Uppsala län (Länsstyrelsen 1986)
5. Naturvårdsprogram för Uppsala län (Länsstyrelsen 1987)
6. Myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad & Löfroth 1994)
7. Vatten i Uppsala län 1997 (Brunberg & Blomqvist 1998)

Skala 1:50 000

45

1009342 Huddunge stormosse (U19)
Kommun
Myrregion

Heby
C

Totalareal

78ha

Areal land
varav myr

78ha
63ha

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

0ha
0ha
15ha
15ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Huddunge Stormosse består till stora delar av topogena
starrdominerade rikkärr. Öppna myrytor omväxlas med
tallkärr och tätare alsumpskogar. I den sydöstra delen av
området finns ett kalkkärr med kalktuffbildande källor.
Denna del är dock dikad och i behov av hydrologisk
restaurering. Kärlväxtfloran i rikkärrsdelarna är artrik,
med förekomst av ängsnycklar, knottblomster,
myggblomster, kärrknipprot, tvåblad, tagelsäv, tuvstarr,
snip, kärrsälting, gräsull och slåtterblomma. Även
mossfloran är intressant med många rikkärrsarter som
svartknoppsmossa, purpurvitmossa, knoppvitmossa,
kärrbryum, maskgulmossa, piprensarmossa,
praktflikmossa, gyllenmossa, guldspärrmossa,
korvskorpionmossa, späd skorpionmossa och röd
skorpionmossa.

Objektet är ovanligt stort, men i vissa delar påverkat av
dikning. En kraftledningsgata med en buskig
markvegetation går längs områdets västra gräns.
Kulturhistoriska värden
Gammal åker: Mossens norra del gränsar till åker på 50talsekonomen. Denna åker är en del av
bevarandeprogrammet för odlingslandskapet för Sisselbo.

I Stormossens extremrikkärr växer bl.a. kärrknipprot. Foto: Tommy
Pettersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Stormossen är ett för Västmanland ovanligt stort rikkärr med höga botaniska värden. Objektet är i behov av
restaurering i form av igenläggning av diken.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
4. Våtmarksinventering i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1988.
5. Bevarandeplan Natura 2000. Huddunge Stormosse SE0250028. Länsstyrelsen 2005.
6. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (opubl.)
7. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:15 000
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1009387 Komossen (C1)
Kommun
Myrregion

Älvkarleby
C

Totalareal

93ha

Areal land
varav myr

93ha
45ha

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

0ha
0ha
48ha
47ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Komossen utgör ett våtmarkskomplex som består av ett
av Upplands större sammanhängande extremrikkärr (23
ha), ansenliga ytor sumpskog och buskkärr, äldre
fastmarksskog, en mindre tallmosse samt en liten
kalkfuktäng. Det öppna rikkärret, som till största delen är
tuvigt, inkluderar några mindre tallbevuxna
moränholmar. Dominerande arter i kärrets fältskikt är
vass, pors, axag, snip, tråd-, hirs- och ängsstarr. I
bottenskiktet dominerar mossor som guldspärrmossa,
späd skorpionmossa, korvskorpionmossa och
lockvitmossa med purpurvitmossa, rostvitmossa och
gyllenmossa på tuvorna. Stora bestånd finns av orkidéer
som brudsporre, sumpnycklar och kärrknipprot liksom
gräsull, dvärglummer och ängsvädd. I övrigt finns ag,
flugblomster, ängsnycklar, slåtterblomma och majviva.
I den västra delen finns ett mycket blött gungfly om
knappt ett hektar, vilket är den del som har de högsta
botaniska värdena. Blötheten och artsammansättningen
indikerar påverkan av uppsvällande källor med kalkrikt
vatten. Här växer bl.a. hundratals plantor av gulyxne vid
sidan av näbbstarr, tagelsäv, kärrspira, kärrsilja, bläddror
och storsileshår. Käppkrokmossa täcker över 50 m2 i
syligaste delen men här finns också kärrmörkia,
myruddmossa, kärrkammosa, piprensarmossa och nordlig
krokmossa.
I söder övergår rikkärret successivt, via ett medelrikkärr,
i en tallmosse. Övergångskärret innehåller bl.a.
myggblomster, tuvsäv, skvattram och tuvull, med bl.a.
röd glansvitmossa, krattvitmossa, sotvitmossa,
praktvitmossa och tallvitmossa på tuvorna.
Sumpskog förekommer kring myren och i den nordöstra
delen dominerar glasbjörk, ask och klibbal.
Sumpskogarna har ofta överståndare av äldre tall,
glasbjörk, klibbal och asp medan riklig underväxt av gran
och ask troligen håller på att ta över successivt.

Det finns gott om enar som vittnar om att skogen tidigare
varit öppnare och kulturpåverkad. Fältskiktet i
sumpskogarna är rikt med bl.a. många starrarter, olvon,
skavfräken, kärrbräsma, dvärgigelknopp, skogsnycklar
och tvåblad. Även guckusko, granbräken och kärrbräken
är påträffade. Exempel på mer sällsynta kryptogamer är
platt spretmossa, vedtrappmossa, grön sköldmossa,
rörsvepemossa, terpentinmossa, lunglav, västlig njurlav
och korallblylav. Även fågellivet är rikt med tjäder, järpe,
trana, stjärtmes och större korsnäbb.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Enligt historiska kartor har stora arealer
hävdats genom slåtter.

Korvskorpionmossa är vanlig i rikkärrets bottenskikt. Foto: Maria Forslund.
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Länsstyrelsens bedömning
Komossen innehåller en av Upplands största sammanhängande extemrikkärrsytor. Rikkärret innehåller stora
populationer av karaktäristiska kalkkärrsarter, inklusive flera sällsynta och hotade kärlväxter, mossor och snäckor.
Inslag av fattigare kärr, tallmosse och myrholmar gör området mer mångformigt vilket ytterligare ökar värdena.
Omgivande sumpskogar har också höga biologiska kvaliteter, bl.a. flera sällsynta och rödlistade växter och en hög
andel lövträd. Sumpskogarnas värden kommer att stiga i takt med att skogen åldras. Formellt skydd krävs eftersom
områdets skogar måste vara undantagna från normalt skogsbruk. Dessutom krävs skötselinsatser i form av
igenläggning av diken liksom viss restaurering på grund av den igenväxningen som skett till följd av dikningen.
Området ingår i skogsstrategins värdetrakt Gårdskärskusten.

Källor
1. Storskifteskarta Östanån (Lantmäteriverkets kartarkiv 1785)
2. Häradsekonomiska kartan Älvkarleby (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1859-63)
3. Naturvårdsinventering, Älvkarleby kommun (Haglund 1972)
4. Inventering av våtmarker i Uppsala län (Länsstyrelsen 1986)
5. Myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad & Löfroth 1994)
6. Reservatsförslag för Komossen (Sundberg 2001)
7. Kalkkärrgrynsnäckan i Uppsala län (von Proschwitz 2004)
8. Miljöövervakning av fem rikkärr i Uppsala län 2004 (Sundberg, Hansson & Näsström 2005)
9. Bevarandeplan för Natura 2000-område Komossen (SE0210306)

Skala 1:15 000
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1009452 Mararna (C3)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Älvkarleby
C

Totalareal

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

100ha

100ha
39ha
0ha
0ha
60ha
58ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Mararna är ett småflikigt myrkomplex som domineras av
topogena rikkärr och extremrikkärr med inslag av bl.a.
kalkfuktängar, småsjöar, mindre mossepartier och ett
flertal barrskogsbevuxna moränholmar. Moränen i
området är kalkhaltig vilket ger upphov till de rika och
extremrika kärr som till större delen är öppna. Vassen är
ofta framträdande i vegetationen och i fältskiktet växer
exempelvis gulyxne, kärrknipprot, sumpnycklar,
ängsnycklar, flugblomster, vaxnycklar, klubbstarr,
näbbstarr, axag och snip. Bottenskiktet domineras av
typiska rikkärrsmossor såsom späd skorpionmossa,
korvskorpionmossa, myruddmossa, guldspärrmossa, stor
skedmossa, kärrkammossa, fetbålsmossa, och
purpurvitmossa. Kalkkärrgrynsnäckan är påträffad. De
vassomgivna, mycket grunda sjöarna har dybotten och
små klarvattenytor med bl.a. vit näckros och stora
bestånd av kransalger. Vattnet är alkaliskt vilket ger
utfällning av kalk på växter och botten.

I sjöarna finns gölgroda, större vattensalamander,
citronfläckad kärrtrollslända och blodigel.
Tillrinningsområdet domineras av barrskogsbevuxen
moränmark med inslag av jordbruksmark och bebyggelse
i väster. Skogarna som närmast gränsar till myren utgörs
dels av lövrika sumpskogar med bl.a. mindre hackspett,
dels av kalkbarrskogar med arter som olivspindling,
odörspindling, äggspindling, luddticka, gul lammticka
och nötkråka. Delar av skogen är klassad som
nyckelbiotop respektive objekt med naturvärde.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Enligt historiska kartor har delar av
området hävdats genom slåtter.
Fornlämning: en fast fornlämning, ett röse på 27x23 m
med fyllning av 1-4 dm stora stenar (Älvkarleby 119:1
och 119:2).

Gölgrodan leker i myrgölarna. Foto: Martin Unell.
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Länsstyrelsens bedömning
Mararna är välkänt extremrikkärr med en rik flora och fauna med bl.a. rödlistade orkidéer och snäckor. I rikkärret
finns flera små kalkoligotrofa sjöar med för området typiska arter. Myren är påverkad av markavvattning genom den
grävda Skarsundsbäcken, och en av orsakerna till att formellt skydd föreslås är att viss restaurering krävs. Det är också
viktigt att skydda myrholmar och omgivande skogar från normalt skogsbruk, dels som en skyddszon, men även för
deras egna höga naturvärden. Sumpskogarna och kalkbarrskogarna och hyser bl.a. en rik flora av mykorrhizasvampar
och orkidéer. Området ligger inom skogsstrategins värdetrakt Gårdskärskusten och den centrala delen är Natura 2000område (SE0210276).

Källor
1. Häradsekonomiska kartan Älvkarleby (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1859-63)
2. Naturvårdsinventering, Älvkarleby kommun (Haglund 1972)
3. Mararna, en översiktlig vegetationskartering (Sandin & Welen 1975)
4. Myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad & Löfroth 1994)
5. Kalkkärrgrynsnäckan i Uppsala län (von Proschwitz 2004)
6. Miljöövervakning av fem rikkärr i Uppsala län 2004 (Sundberg, Hansson & Näsström 2005)
7. Bevarandeplan för Natura 2000-område Mararna (SE0210276)

Skala 1:10 000
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1009836 Nordsjömyran
Kommun
Myrregion

Heby
C

Totalareal

9ha

Areal land
varav myr

9ha
8ha

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

0ha
0ha
1ha
1ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Huvuddelen av Nordsjömyran utgörs av rikkärr. Stora
delar av myren är bevuxen med sumpskog av glasbjörk,
klibbal, gran, tall och jolster. Övriga delar utgörs av ett
topogent medelrikkärr. Området innehåller många
rikkärrsindikatorer, t.ex. tagelstarr, slåtterblomma,
guldskedmossa, trekantig svanmossa, skrynkelfläta,
käppkrokmossa, lockvitmossa, purpurvitmossa och
samtliga tre skorpionmossor.

I Sumpskogen förekommer även skyddsvärda arter
knutna till träd och lågor, t.ex hållav och platt
spretmossa.
Området finns inte med bland de objekt som
ursprungligen blivit klassade i samband med VMI men är
kategoriserad som klass 1 i länets rikkärrsinventering.
Kulturhistoriska värden:
Inga uppgifter om kulturhistoriska lämningar.

Medelrikkärr. Foto: Tommy Pettersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Nordsjömyran är ett skyddsvärt rikkärr med höga botaniska värden och källpåverkad vegetation.

Källor
1. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (Opubl.)
2. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:10 000
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1009591 Strönningsvik (C8)
Kommun
Myrregion

Tierp
C

Totalareal

44ha

Areal land
varav myr

37ha
17ha

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

7ha
0ha
19ha
17ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Sjön Strönningsvik, 1,5 mil öster om Skärplinge, är
omgiven av ett komplex av extremrika till intermediära
kärr, tallmossar och sumpskogar. Själva sjön är av
kalkoligotrof typ med brunfärgat, ganska klart vatten och
kalkavlagringar på botten och vegetation. Bottnen har
konstaterats vara kalkrik rödbrun alggyttja. Sjön har en
rik flora och fauna med bl.a. mellansträfse, gotlandsag,
blodigel, citronfläckad kärrtrollslända och vissa år
gölgroda. Storlom påträffas ibland. Sjön dräneras diffust
genom myren mot söder, men ett grävt dike leder fram
till myren.
Den viktigaste myrtypen i komplexet är de kalkhaltiga
topogena kärren som huvudsakligen är mjukmattor av
starr-brunmosstyp. Även lösbottnar och vassbevuxna
gungflyn finns dock representerade. Över hela myren
förekommer enstaka träd eller små dungar av lågvuxen
tall, gran och björk. På tallmossepartierna dominerar
fattiga vitmossarter, skvattram, hjortron och tuvull. Pors
växer över hela myren. De fattigare kärren har ett
bottenskikt av vitmossor och ett fältskikt med bl.a. vitag,
kallgräs, flaskstarr och trådstarr. Rikkärret med
extremrika partier har ett fältskiktet med bl.a.
dvärglummer, tätört, slåtterblomma, majviva, axag, ag,
nålstarr, taggstarr, ängsnycklar, sumpnycklar, gulyxne
och myggblomster. I bottenskiktet finns knoppvitmossa,
purpurvitmossa, guldspärrmossa, korvskorpionmossa,
mässingsmossa och andra krokmossor.

Bland mer eller mindre regelbundet häckande fåglar
märks järpe, spillkråka, törnskata, trana, enkelbeckasin,
skogssnäppa och drillsnäppa. Skräntärna och fiskgjuse
ses ibland fiska i sjön.
Skogen som omger Strönningsvik med omgivande
myrmarker är starkt påverkade skogsbruk. Likaså har
skogsbruk bedrivits på fastmarksholmarna i myren som
nu bär 70-årig tallskog med inslag av tallöverståndare av
hög ålder. Närmast sjö och myr har dock skyddszoner
lämnats och här förekommer äldre sumpskogar. I vissa
delar är lövinslaget stort med al och björk. Även
skogsmarken har en klar påverkan av kalk med ett
högörtfältskikt med exempelvis skogsknipprot,
skogsnycklar, nästrot och grönyxne. Ställvis förekommer
rikligt med vindfällen.

Det är gott om sumpnycklar kring Strönningsvik. Foto: Maria Forslund.
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Länsstyrelsens bedömning
Området ingår i skogsstrategins värdetrakt Hållnäskusten och är ett intressant våtmarkskomplex med kalkoligotrof sjö,
extremrika till fattiga kärr och gungflyn liksom tallmossar och lövsumpskogar. Komplexets variationsrikedom och
mosaikartade struktur ger förutsättningar för en stor biologisk mångfald. Centrala delen är utpekat som Natura 2000område, men för att få till stånd skyddszoner och att bevara angränsande sumpskogar krävs att ett större område
undantas från skogsbruk. Ett utökat skydd är också nödvändigt för att kunna åtgärda diket i områdets södra del som
ligger utanför Natura 2000-området.

Källor
1. Häradsekonomiska kartan Hållnäs (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1859-63)
2. Naturvårdsinventering, Tierps kommun (Haglund 1972)
3. Strönningsvik, Botanisk inventering av ett myrområde i norra Uppland (Björkman & Rydin 1977)
4. Inventering av våtmarker i Uppsala län (Länsstyrelsen 1986)
5. Naturvårdsprogram för Uppsala län (Länsstyrelsen 1987)
6. Myrskyddsplan för Sverige (Lonnstad & Löfroth 1994)
7. Vatten i Uppsala län 1997 (Brunberg & Blomqvist 1998)
8. Miljöövervakning av fem rikkärr i Uppsala län 2004 (Sundberg, Hansson & Näsström 2005)
9. Bevarandeplan för Natura 2000-område Strönningsvik (SE0210271)

Skala 1:10 000
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1009600 Svartkärret och Fämyran (U20)
Kommun
Myrregion

Heby
C

Totalareal

45ha

Areal land
varav myr

45ha
18ha

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

1ha
0ha
26ha
25ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Svartkärret - Fämyran är ett relativt litet komplex av
topogena kärr, ett par små svagt välvda mossar och en
bevuxen sjö.
I området förekommer kalkkärrsområden med tagelstarr,
kärrbräken, snip, tuvstarr, rankstarr, kärrull, kärrspira,
kärrvial, hirsstarr, ängsstarr, kärrknipprot, knottblomster,
tätört och tagelsäv. Mossfloran representeras av bl. a.
guldskedmossa, guldspärrmossa, purpurvitmossa och
käppkrokmossa.
Området är delvis påverkat av Råksjöns dämning.
En väg korsar områdets nordöstra del och ger en viss
lokal påverkan på det omgivande topogena kärret.

I den sydvästra delen finns ett dike/fåra som sannolikt har
grävts men ej underhållits på senare tid. Det sker en viss
avrinning i diket men det är numera så pass igenväxt att
det inte har någon negativ inverkan på det omgivande
rikkärret.
Kulturhistoriska värden:
Fornlämningar: I väster ligger en fornlämning av typ
kolningsanläggning. Beskrivs som kolbotten. RAÄnr:
Huddunge 196:1.
Intill denna ligger en annan fornlämning av typ husgrund,
historisk tid, som beskrivs som kolarkoja. RAÄnr:
Huddunge 196:2.

Snip är en rikkärrsindikator som förekommer på Svartkärret-Fämyran. Foto:
Tommy Pettersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Svartkärret och Fämyrans naturvärden är knutna till de botaniskt värdefulla rikkärrsmiljöerna.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Våtmarksinventering i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1988.
4. Riksintresse för kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet 1996.
5. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (Opubl.)
6. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:15 000
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1009891 Tångsåmurarna
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Älvkarleby
C

Totalareal

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

203ha

150ha
85ha
53ha
0ha
64ha
64ha

Myrtyper
Rikkärr
Mad

Topogent kärr

Beskrivning av området
Tångsåmurarna är beläget en mil sydväst om Älvkarleby
vid Dalälvens/Storfjärdens västra strand. Området utgörs
av ett myrområde med rikkärrs- och
extremrikkärrskaraktär. Dess storlek och orördhet gör
området till ett av de värdefullaste rikkärrsområdena i
länet. Kärlväxtfloran är mycket rik och hittills har över
120 arter påträffats i våtmarken trots att området
upptäcktes som rikkärr så sent som på 90-talet och att
endast sporadiska inventeringar utförts. Bland de
exklusivare arterna kan massförekomst av gulyxne
nämnas liksom fina bestånd av vaxnycklar, kärrknipprot
och flugblomster. Axag är dominerande över stora delar
av kärret. Bottenskiktet domineras av brunmossor som
späd skorpionmossa, korvskorpionmossa, myruddmossa
och maskgulmossa. Till den karaktäristiska faunan hör
kalkkärrgrynsnäcka och sotnätfjäril (kovetenätfjäril).
Dvärgmås, brun kärrhök och lärkfalk ses födosöka i
området.
Som öar i kärret förekommer fast mark som är bevuxen
med äldre talldominerad skog.

Här förekommer bland annat den rödlistade reliktbocken
som är beroende av gamla solexponerade tallar liksom
liten spiklav. Mot vägen i sydväst förekommer
sumpskogsartad skog med stort alinslag. Angränsande
skogar har ett stort kalkinslag vilket märks på
svampfloran med arter som olivspindling, dofttaggsvamp
och grangråticka. Andra skogsarter knutna till död ved
och gamla träd är bl.a. rödbrun blekspik, rutskinn,
lunglav, kornig nållav och gulpudrad spiklav.
Då Storfjärden reglerades för vattenkraftsutbyggnaden
lades stora arealer gammal slåttermark under vatten.
Många av öarna i fjärden var tidigare myrholmar.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Enligt historiska kartor har stora delar av
området hävdats genom slåtter.

Vaxnycklar och blodnycklar i det vidsträckta Tångsåmurarna. Foto: Maria
Forslund.

58

Länsstyrelsens bedömning
Tångsåmurarna är ett av länets största sammanhängande extremrikkärr då det täcker en yta på över 70 hektar. Området
är mycket artrikt med representanter från flera artgrupper. Många annars ovanliga arter har här mycket rika
förekomster. En återupptagen slåtter på delar av myren skulle öka naturvärdena ytterligare. Spridda i myren
förekommer en mängd små myrholmar med gamla tallar till vilka missgynnade insekter är knutna. På samma sätt finns
en mängd småöar med gammal skog i fjärden utanför myren. Även angränsande skogar kräver skydd mot normalt
skogsbruk då det finns stora naturvärden knutet till svämlövskog, sumpskog och kalkbarrskog. Delar av skogen är
dock trivial men fungerar som skyddszon mot motorvägen eller mot produktionsskog. Området ligger inom
skogsstrategins värdetrakt Dalälven.

Källor
1. Häradsekonomiska kartan Hyttö (Rikets allmänna kartverks kartarkiv, RAK 1859-63)
2. Bevarandeplan för Natura 2000-område Tångsåmurarna (SE0210281)
3. Miljöövervakning av fem rikkärr i Uppsala län 2004 (Sundberg, Hansson & Näsström 2005)
4. Kalkkärrgrynsnäckan i Uppsala län (von Proschwitz 2004)
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