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Bredsjömossen (E1)
Hilltorpskärren (E6)
Kärnskogsmossen (E3)
Lillsjökärret (E2)
Ombergs kalkkärr (E13)
Rocks mosse (E16)
Sandstorpskärret (E17)
Sjöstorps kalkkärr (E15)
Stora mossen (E4)
Trangölamyren (F9)
Vagnsmossen (E10)
Vålberga mosse (E8)
Götala
Lagmansro källmyr
Södra Freberga
Marstad
Torrberga (ersätter E9)
Fisklösemossen
Mosebromossarna
Nävsjömossen
Trehörnamyren

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1001372
1009265
1009322
1009384
1009401
1009477
1009686
1010087
1010091
1010119

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Borghamns kalkkärr
Fjällmossen (D12)
Hagebyhöga (E5)
Knäppans kalkkärr (E7)
Kärna mosse (E11)
Mörka hålskärret (E14)
Örbackens kalkkärr (E12)
Fränntorpskärret
Hovanäs kalkfuktäng
Rinnamyren

Objektbeskrivning saknas i MSP.
Objektet ligger delvis i Södermanlands län.

Objektbeskrivning saknas i MSP.
Objektbeskrivning saknas i MSP.
Objektbeskrivning saknas i MSP.

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.

Objekt som utgick 2007:
* Källkärr vid Brunneby (E9)

1009225 Bredsjömossen (E1)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Motala
C

Totalareal

239ha

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

200ha
146ha
39ha
0ha
54ha
47ha

Myrtyper
Platåmosse

Beskrivning av området
Bredsjömossen är ett myrkomplex med flera platåmossar.
Några av mossarna har en västligt präglad vegetation
med ljung och kråkbär medan andra har en typisk östlig
vegetation med skvattram. I höljornas lösbottenpartier
växer vitag, dystarr och storsileshår. Inslag av växlande
tuvsträngar och långsträckta höljor förekommer.
Mosseplanen, som oftast är mycket blöta, har tydliga
strukturer och i många fall väl utvecklade randskogar.
Andra myrtyper som ingår i myrkomplexet är öppna och
trädklädda topogena kärr. I den mellersta delen av
området har ett bäverdämme resulterat i höjd vattennivå
och nydöda trädbestånd. Trana, tjäder, orre och storlom
finns inom området. Gamla diken förekommer i området
men de topogena öppna mossarna består trots de
hydrologiska störningarna.

I ett försök att leda mera vatten till järnbruket vid
Godegård under 1700-talet grävdes ett dike från Bredsjön
genom mossen. Ett 4 meter brett dike grävdes även
genom mossen mot sjön.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Vid Bredsjön har slåtter förekommit att döma av
ängslada nordost om sjön.
Spår av hävd: De bördigare markerna inom området har
delvis utnyttjats som inägor och delvis som betesmark
med ett rikt lövinslag, förekomst av grova enar och
odlingsrösen i skogen. Häradskartan anger att 95 % av
myren var utmark. Bete förekommer ännu idag inom en
mindre del av mossen. På 1940-talet fanns stora arealer
öppna gräsmarker i direkt anslutning till mossen i väster.
Dessa utgörs idag av granplanteringar.

Bäverfällda träd vid Bredsjömossen. Foto: Tomas Fasth.

Länsstyrelsens bedömning
Bredsjömossens värden utgörs av dess representativitet, mångformighet, rika flora och fauna i form av främst fågelliv,
den senare med flera för regionen ovanliga arter. Även områdets geologi i form av isälvsavlagringar är av stort värde.
Området ingår sedan tidigare i myrskyddsplanen och är utpekat som riksintresse för naturvården och ingår i Natura
2000.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994.
2. Skyddsvärda statliga skogar, Götaland. Rapport 5340. Naturvårdsverket, 2004.
3. Naturvårdsprogram Motala kommun. Motala kommun, 2001.
4. Våtmarksinventeringen VMI. Länsstyrelsen, 1993.
5. Ekonomiska kartor. Lantmäteriet.
6. Fornminnesregistret. Länsstyrelsen.

Skala 1:30 000

1010171 Fisklösemossen
Kommun
Myrregion

Finspång
C

Totalareal

85ha

Areal land
varav myr

81ha
54ha

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

3ha
0ha
28ha
24ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Fisklösemossen består av ett flertal sammanvuxna mossar
med mellanliggande kärr, delvis av intermediär typ,
belägna kring gölen Stora Fisklösen. Fisklösemossen har
varierande grad av beskogning. Kring Fisklösen finns
både tallrismossar, öppna mossar, laggar och kärrdråg.
Kring Stora Fisklösen finns ett flertal myrholmar med
gammal tallskog. Även kringliggande fastmark i norr och
söder har påfallande mycket äldre tallskog. I östra delen
däremot har i stort sett all skog avverkats nyligen.
Fisklösemossen avvattnas mot nordost. Fisklösemossens
utlopp är dikat. Diket fortsätter över hela östra mossen
och når det intermediära dråg som skiljer flera av
mosseplanen åt.

Fisklösemossen är relativt svårtillgänglig med små
privata avstängda skogsbilvägar som enda möjliga
tillfarten för bilburna.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Häradskartan anger hela Fisklösemossen som
utmark utom ett brett laggkärr nordväst om Stora
Fisklösen där slåtter förekom under 1800-talet. Närheten
till gårdar i norr och ängsbruk avspeglas i ekonomiska
kartans namn på mindre kärr strax norr och nedströms
Fisklösemossen: "Daniels kärr", "Hässjekärren" och
"Dammängen" talar sitt tydliga språk.

Länsstyrelsens bedömning
Fisklösemossen har höga naturvärden i form av en småskalig mosaik med mossar och kärr av olika karaktär,
myrholmar och kringliggande sumpskogar och fastmarker med gammal skog. Området har bibehållit höga naturvärden
trots viss påverkan i omgivningarna.
Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Våtmarksinventeringen, VMI. Länsstyrelsen 1994.
2. Naturvårdsprogram Finspång kommun. Finspångs kommun 2003.
3. Ekonomiska kartor 1940, 1980.
4. Skogsvårdsstyrelsens avverkningsregister.
5. Sumpskogsinventering (SI). Skogsvårdsstyrelsen.
6. Nyckelbiotopsinventering, NBI, Skogsvårdsstyrelsen.
7. Häradskartan. Lantmäteriet.

Skala 1:10 000

1010090 Götala
Kommun
Myrregion

Motala
B

Totalareal

3ha

Areal land
varav myr

3ha
0ha

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

0ha
0ha
1ha
1ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Götala kalkfuktäng består av två delområden och ligger i
slättlandskapet i Östergötlands västra del. Omgivande
mark består av uppodlad, högproduktiv åkermark. Den
ovanliga snäckan Vertiga angustior (smal grynsnäcka)
finns i den södra kalkfuktängen. På fuktiga partier växer
här älväxing, kärrtistel och kärrfräken. Kärrknipprot,
vaxnyckel, ängsnyckel, blodnyckel, tätört, majviva,
ängsnycklar, majviva och näbbstarr är funna i
delområdet. Hydrologin i området har i viss mån
påverkats av dikningsåtgärder i de omgivande
åkermarkerna men fuktiga partier finns i området.
I det norra delområdet finns en långsluttande kalkfuktäng
som hyser en rik karakteristisk flora av orkidéer med bla
rikligt med majviva, tätört, kärrknipprot och vax- och
ängsnycklar.

Axag och knappag växer i den östra delen. Enstaka
bestånd med skogsnycklar finns i delområdet. Området är
i sen tid starkt påverkat av dikning och schaktning med
syfte att avvatttna området. Effekt har dock uteblivit och
åtgärderna har gynnat kalkkärrsvegetationen som brett ut
sig i området.

Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Hävden har varierat under senare år,
numera hävdas områdena årligen med röjning och bete.
På häradskartan från slutet av 1800-talet är området
markerat som öppen betesmark omgivet av uppodlade
marker i öst och väst.

Länsstyrelsens bedömning
Kalkkärr en sällsynt och försvinnande naturtyp som hyser mycket höga naturvärden. Götala kalkfuktäng hyser en
värdefull flora och landsnäckfauna och har en bevarad hydrologi. Området ingår i det europeiska nätverket Natura
2000. Flera liknande kalkkärr finns i närområdet. Länsstyrelsen bedömer att området har nationella värden i form av
våtmarksvärden kopplade till extremrikkärr.

Källor
1. Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0230243.
2. Länsstyrelsen Östergötland, 2005.
3. Naturvårdsprogram för Motala kommun. Motala kommun.

Skala 1:10 000

1009334 Hilltorpskärren (E6)
Kommun
Myrregion

Motala
B

Totalareal

20ha

Areal land
varav myr

20ha
2ha

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

0ha
0ha
16ha
15ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Hilltorps kalkkärr ligger i sydsluttningen av en stor
grusformation söder om Motala vid Södra Freberga. I den
nordvästra delen av objektet är ett mindre område
biotopskyddat sedan 1999.
Nedanför Tuddarps gård ligger tre kalkkärr. Kärren ligger
på sydsluttningen av en stor grusformation på vilken bl a
Tuddarps golfbana är anlagd. I kärren finns källor där
grundvattnet från grusavlagringen rinner fram. Vattnet är
kalkrikt. Detta är en av grundförutsättningarna för det
speciella djur och växtliv som finns i området.
Det sydligaste kärret nedanför Hilltorp hyser en riklig
förekomst av axag. Övriga arter är svarthö, blodnyckel,
sumpnyckel, gräsull, vildlin, näbbstarr, ängsstarr,
vaxnycklar och kärrknipprot. Ytterligare 300-400 meter
NV om området ligger ett igenvuxet kärr med starkt
järnhaltiga helokrener (sumpkällor). Näbbstarr, blåtåtel
och bitvis även kärrknipprot är vanliga. Bland övriga
arter märks bl a rosettjungfrulin, flug- blod- och
ängsnycklar, fågelstarr, trindstarr, vippstarr och axag.

Tuffbildning pågår i en rännil. Ytterligare 200 meter åt
NV ligger en axagmyr med bladvass och martallar.
Denna del är biotopskyddad sedan 1999. Blåtåtel och
axag är vanliga. Dessutom förekommer vaxnycklar,
blodnycklar, flugblomster och kärrknipprot.
Hilltorpskärren har också en dokumenterat värdefull
snäckfauna. Här finns bl a smalgrynsnäcka,
kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka. De två
senare är rödlistade (hotkategori NT) och samtliga tillhör
de prioriterade arter som är upptagna i det europeiska
nätverket Natura 2000. Hilltorps kalkkärr ligger nära
tätorten Motala och har ett stort värde ur pedagogisk
synpunkt som visningsområde.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Området var trädklätt på häradskartan från
slutet av 1800-talet. Sannolikt användes det som
betesmark till kreaturen.

Länsstyrelsens bedömning
Kalkkärr är en mycket ovanlig naturtyp som har ett stort skyddsvärde. Hilltorpskärren är källpåverkade och vattnet
kalkrikt och därför råder speciellt gynnsamma förutsättningar för bla landsnäckor och orkideér. De tre kärren som
ingår i objektet är av riksintresse för naturvården. Den nordvästra delen av objektet biotopskyddad. Området ingår i det
europeiska nätverket Natura 2000. Området bör skyddas som naturreservat i sin helhet.

Källor
1. Naturvårdsprogram Motala kommun. Motala kommun.
2. Kalkkärrsinventering. Länsstyrelsen, opubl material
3. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen, 1998.

Skala 1:10 000

1009402 Kärnskogsmossen (E3)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Hallsberg, Askersund, Motala
C

Totalareal

1 494ha

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

1 429ha
851ha
65ha
0ha
574ha
525ha

Myrtyper
Topogent kärr

Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Kärnskogsmossen är ett stort och mångformigt
myrkomplex med mossar och topogena kärr på gränsen
mellan Östergötland och Örebro län. I myrens ytterkanter
finns det gott om fastmarksholmar. Centralt i objektet
ligger en i våtmarksinventeringen högt klassad sluttande
mosse.
Mossens strukturer är tydligt utbildade men dess
kantskog är nästan obefintlig. Nedanför den sluttande
mossen går ett dråg. Mossen omges av vidsträckta, öppna
topogena kärr med blöta vegetationstyper. I kärren ligger
små tallmosseytor. Myrens östra del är mycket
uppsplittrad och bildar en mosaik av kärr, tallmossar och
fastmark.
I objektet växer bland annat snip, kallgräs, brunag,
dystarr, supstarr, taggstarr, grönstarr, myggblomster,
tätört, kärrspira och de tre sileshårsarterna.

Fågellivet är rikt och i området förekommer kricka,
bivråk, fiskgjuse, stenfalk, hökuggla, storlom,
ljungpipare, grönbena, orre och storspov. Blå kärrhök,
brun kärrhök, mindre strandpipare och småspov har
observerats under sträcktid. På myren finns spelplatser
för orre.
Ingrepp förekommer i form av en torvtäkt i den västra
kanten, vattenfyllda bombkratrar och i öster stora
kalhyggen i myrkanten samt i norra delen diken.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Rester av en gammal knuttimrad slåtterlada
finns på en udde strax nordväst om Gällsjökärret. Ladan
består i dag endast av de nedersta stockvarven. På
Kransön, en större holme i Orrkullmossen, finns
kojugnen efter den koja som ska ha byggts av "Store
Johan" omkring 1840.

Storsileshår Drosera anglica växer på Kärnskogsmossen. Foto: Kjell Store

Länsstyrelsens bedömning
Kärnskogsmossen är en mångformig och representativ myrmark med ett rikt fågelliv. Myren är ännu inte formellt
skyddad även om stora delar (men inte all) av marken i Östergötland numera ägs av Naturvårdsverket. Den del av
skogs- och myrmosaiken som ligger i Örebro län saknar skydd. Skogen i denna del av objektet har inte särskilt höga
naturvärden. Därför finns inte skäl att i någon större utsträckning inskränka skogsbruket i Örebro läns-delen.
Kärnskogsmossen ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Källor
1. Hellquist, J., 1998. Naturvärdesinvetering av Kärnskogsmossen. Länsstyrelsen i Örebro län. Opubl. rapport.
2. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
3. Länsstyrelsen i Östergötland, 1993. Våtmarksinventering.
4. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering. 5. Motala kommun, 2003. Naturvårdsprogram Motala.

Skala 1:50 000

1010097 Lagmansro källmyr
Kommun
Myrregion

Mjölby
B

Totalareal

2ha

Areal land
varav myr

2ha
0ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Lagmansro gård ligger ca 3,5 km nordväst om
Skänninge. Ca 100 m söder om gården, väl synligt från
vägen, är ett kalkkärr beläget. Kalkhaltigt vatten från den
branta isälvsformationen i väster översilar de svagt
sluttande grusavlagringarna.
Kalkkärret ligger i en betesmark där också en källa,
Midsommarkällan, ingår.
Där vattnet rinner upp i det oförstörda kärret finns
blekeflarkar och det pågår en obetydlig kalktuffbildning.
Kärret hyser en rik och typisk kalkkärrsflora.
Dominerande arter är kärrknipprot, blåtåtel och näbbstarr
men här växer också axag, gräsull, kärrsälting, majviva,
tätört, vaxnycklar och vildlin. Det rödlistade
honungsblomstret (VU) är det mest värdefulla inslaget.

En landsnäckinventering har visat att arterna Vallonia
pulchella, Nesovitrea hammonis och Euconulus alderi
finns i området.
Hagen har varit obetad under flera år, men hävden har
återupptagits. I det område som varit åkermark pågår
försök med bortschaktning av matjord för att återställa
kalkkärrsmiljön.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Betesmarken har en lång tradition som
utmark vilket innebar att den betades. Under 1900-talet
odlades den dock upp till åker och dikades kraftigt. Bara
det centrala kärret med upprinnorna undgick
uppodlingen. Numera brukas inte åkern utan har återgått
till betesmark.

Länsstyrelsens bedömning
Källmyren vid Lagmansro utgör en värdefull och ovanlig naturmiljö. Den hyser en rik och typisk kalkkärrsflora, bl.a.
det rödlistade honungsblomstret, och en intressant landsnäckfauna. Källmyren är ett av de värdefullaste kalkkärren i
Östergötland. Övervägande del av området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Mjölby kommun. Mjölby kommun.
2. Kalkkärrsinventering Länsstyrelsen, opubl material.

Skala 1:10 000

1009416 Lillsjökärret (E2)
Kommun
Myrregion

Motala
C

Totalareal

64ha

Areal land
varav myr

57ha
33ha

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

8ha
0ha
23ha
21ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Lillsjökärret är ett öppet kärr med mestadels mjukmatta i
en vik av Årsjön i Motala kommun. I området ingår en
mindre sjö, Lillsjön. Lillsjön avvattnas västerut mot
Årsjön via blöta kärr. Fallhöjden är en dryg halvmeter.
Årsjön är reglerad och dämd vid utloppet strax uppströms
Godegård där en masugn anlades för ett par sekler sedan.
Kärret har en artrik flora och fauna. Bland kärlväxterna
märks myggblomster och dybläddra. Häckfåglar är bl a
lärkfalk, trana, storspov och kricka. En grusås delar
kärret i två delar. Åsen sträcker sig norrrut till en ö i
Årsjön. Söderut har den utpräglat getryggsform genom
barrskogen.

Åsen är klädd med tall. På sydsidan av Lillsjön finns en
anslutande grusås. Flera mindre myrholmar med äldre
tallskog förekommer.
Landskapet kring kärret består av barrskog med små
odlingslandskap kring ett par små boställen där det ena
delvis är i hävd idag.
Möjligheter för friluftslivet är starkt begränsade till följd
av bommade bilvägar. Från en större grusväg får man
dock kontakt i ena kanten. Tillgängligheten med tanke på
kärrets dåliga bärighet är dock begränsad.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Slåtter har förekommit på kärren, ända fram till
1930-talet.

Länsstyrelsens bedömning
Lillsjökärrets hyser höga naturvärden främst i form av stora öppna kärr. Området är mångformigt med rika inslag. I
anslutning till kärret finns värdefulla sumpskogar. Lillsjökärret ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.
Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen 1993.
2. Naturvårdsprogram. Motala kommun 2003.
3. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
4. Natur och Kultur miljöer i Östergötland. Länsstyrelsen, 1978.
5. Ekonomiska kartan 1940 och 1980. Lantmäteriet.

Skala 1:10 000

1010115 Marstad
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Mjölby
B

Totalareal

12ha

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

11ha
0ha
1ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Några hundra meter söder om Länsmansgården i Marstad
ligger mjukt kuperade backar av morän och
isälvsmaterial. Från höjden med gravfältet ner till den
lilla Marstadsjön återspeglas en fuktighetsgradient i
vegetationen, som övergår från kalktorräng till kalkkärr.
I de övre delarna av sluttningen är backarna skadade av
gamla täkthålor som har koloniserats av torrängsflora.
Dessa hyser tillsammans med höjden den rikaste floran.
Arter som växer där är bl.a. backsippa, brudbröd,
flentimotej, färgmåra, grusviva, jordtistel, småfingerört,
grådådra, grusbräcka, fältmalört och fältvädd. Även den
rödlistade arten toppjungfrulin och ormbunken låsbräken
växer här. I de nedre delarna av sluttningen byts
kalktorrängsvegetationen ut mot kalkkärrsvegetation, där
fuktstråk med källdrag springer fram. Här växer arter
som ängsnyckel, vaxnyckel, kärrknipprot och majviva.
Sluttningen norr och väster om Marstadsjön är även den
en blandning av torrängs- och fuktängselement. På de
torrare partierna finns kalktorrängsflora, liknande den
tidigare. Väster om sjön ligger ett kalkkärr med älväxing
och kalkkärrsarter, bl.a. det rödlistade honungsblomstret.
Det växer tillsammans med bl.a. hundratals ängsnycklar,
vaxnycklar, kärrknipprot, axag, majviva, tätört, kärrspira,
gräsull, näbbstarr, ängsstarr och rosettjungfrulin.

Kring den näringsrika sjön finns en bård av vide, al och
björk och här växer bl.a. sumpgentiana och blåsäv som är
sällsynt vid sötvatten. Ett mindre, björkbevuxet kärr som
domineras av tät vass och kärrfräken ligger söder om
sjön. Där återfinns svarthö tillsammans med axag och
kärrknipprot. Blodnycklar, tvåblad och krissla växer
också söder om sjön.
Ett kalkkärr ligger i den svaga sluttningen ostsydost om
sjön. Det domineras av kärr- och sjöfräken. Även svarthö
förekommer i stor mängd tillsammans med
honungsblomster, vaxnyckel, ängsnyckel, kärrknipprot,
näbbstarr, majviva, tätört, kärrsälting, rosettjungfrulin
och älväxing. En intressant landsnäckfauna med
kalkkärrsarter som Vertigo angustior, Vertigo geyeri och
Pupilla muscorum pratensis noterades i kärret 1979. De
två förstnämnda ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv.
Nedanför en källa pågår kalktuffbildning i ganska stor
omfattning.
Stora delar av området ingår i betesmark.
Kulturhistoriska värden
Äldre lämningar: Ett gravfält finns på den höga
nordsydliga ryggen längst i öster.
Spår av hävd: Den geometriska kartan från 1639 visar att
höjdpartierna brukades som äng och flackare områden
ner mot Marstadsjön var åker medan de fuktiga partierna
runt sjön var slåttermark.

Länsstyrelsens bedömning
Välhävdade kalkkärr är en mycket ovanlig naturtyp som har ett stort skyddsvärde. Marstad ängar hyser en mycket rik
och skiftande vegetation i form av både kalktorräng och kalkkärr. Både kalktorräng och kalkkärr vid Marstad tillhör de
mest värdefulla i Östergötland. Området har också av högt geologiskt intresse som en del i den mellansvenska
israndzonen. Området ingår idet europeiska nätverket Natura 2000.
Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Naturvårdsprogram Mjölby kommun. Mjölby kommun.
2. Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0230299. Länsstyrelsen.

Skala 1:10 000

1010172 Mosebromossarna
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ydre
C

Totalareal

173ha

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

168ha
101ha
5ha
0ha
66ha
58ha

Myrtyper
Mad
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kustkärr

Beskrivning av området
Mosebromossarna ligger i södra Östergötland omgiven
av skogsmarker. Utmed Stångån (Kvarnån) som rinner
genom hela området finns en i bredd varierande bård av
öppen mad. I söder ingår större mossar med varierande
trädtäckning i området. Överlag är mossarna täckta med
lågvuxna träd. Ett brett dråg avvattnar den största mossen
mot ån. Mindre mossar av skvattramtyp är skogsklädda.
Stångån rinner lugnt fram genom maden på sin
sträckning norrut. Kortare sträckor är den stridare och
bitvis kvillrar den fram i flera fåror. I en sådan kvill
påträffades hårklomossa för första gången i Östergötland.
Omgivande skogsmarker brukas storskaligt och rationellt.
Några gammelskogar i myrens närhet finns trots allt kvar
på västra sidan i söder. Till områdets häckfåglar hör orre,
tjäder, sparvuggla och trana.
Häradskartan anger slåtter som markanvändning av
maderna och det breda dråget i söder.

Mossen norr om dråget angavs vara trädbärande utmark
medan den i söder var trädlös.
Bebyggelse saknas idag kring mossen med undantag för
en nyligen byggd koja vid Långgölens östra sida.
Tillgängligheten till myren är god från skogsbilvägnätet i
en glest befolkad trakt. Den nybyggda kojan vid
Långgölen på Sveaskogs mark används av många
människor.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Längst i norr finns en förfallen ängslada på
västra sidan.
Spår av hävd: Hägnadsstolpar finns också kvar här.
Storskogsbruket har inte lämnat många spår av
odlingsmark efter sig. I sydost finns en torpruin där
odlingsspåren är tydliga.
Fornlämning: På västra sidan hittades en kvadratisk
stensättning och några röjningsrösen i ett äldre
barrbestånd.

Öppet vatten och myr vid Mosebromossarna. Foto: Tomas Fasth.

Länsstyrelsens bedömning
Mosebromossarnas främsta värde är den orörda maden med den oreglerade Stångån. Även de vidsträckta mossarna
med ringa hydrologiska ingrepp är av stort värde. Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen, 1994.
2. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
3. Häradskarta samt ekonomiska karta 1940 och 1980. Lantmäteriet.

Skala 1:30 000

1010175 Nävsjömossen
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Norrköping
B, C

Totalareal

162ha

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

158ha
63ha
3ha
0ha
93ha
82ha

Myrtyper
Soligent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Nävsjömossen och Backglomossen är flikiga kärr intill
Nävsjön i norra delen av Norrköpings kommun. I kärren
dominerar mjukmattor men bitvis finns även fastmattor.
Lågvuxen bladvass växer på stora delar av myrmarkerna.
Ett flertal myrholmar med tall finns. Till myren hör också
Hjortronmossen som till större delen är en svagt välvd
mosse. Nordöstra delen av Nävsjömossen utgörs också av
denna typ av mosse. Båda är skogsbevuxna och bitvis
finns rikligt med gammal tall och torrakor. I anslutning
till Nävsjömossen finns också soligena kärr och
sumpskogar av olika typer. De soligena kärren har ett
glest trädskikt av tall med varierande men artrika
växtsamhällen. Sumpskogarna är till större delen av
översilningstyp där klibbal dominerar. Mindre delar
liknar mer topogena kärr med stagnerande vatten med ett
varierat, senvuxet och lågt trädskikt på höga socklar.
Hela myren avvattnas mot Nävsjön.
Omgivningarna domineras helt av barrskogar med främst
tall. Landskapet är storslaget med betydande
höjdskillnader. Sprickdalstopografin är utpräglad. Smala
sumpstråk finns i terrängsvackorna som sträcker sig från
nordväst mot sydost. De tallskogar som blivit kvar i
branter, på hällar och holmar är typiska för Kolmården;
grova, höga och mycket gamla.

Till Kolmårdens karaktäristiska inslag hör utbredda
klapperstensfält i sluttningar.
Till faunan hör häckande tranor, skogsduva och
fiskgjuse. I de soligena kärren växer rikligt med fläckigt
nyckelblomster. Kryptogamfloran är innehållsrik. I
alsumpskogarna växer gott om hållav. Dunmossan
förekommer i kanten av myren.
Över Nävsjömossen passerar Sörmlandsleden på spänger
runt sjön, vidare bl a genom Nävsjöns naturreservat (f.d.
Domänreservat) utmed östra stranden i Sörmland.
Tillgängligheten med bil är sämre. En avstängd
skogsbilväg är enda alternativet.
Kulturhistoriska värden
Fördämningar och diken: I Nävsjöns utlopp har legat en
masugn. Sjön är därför dämd och stubbar utmed
stränderna antyder att nivån höjts och strandskog dött till
följd av detta.
Fornlämning: Runtom mossen finns talrika spår av
stenåldersbosättningar i form av kvartsflisor. Inga senare
bosättningar verkar ha funnits.
Spår av hävd: Hela myren anges som utmark på
häradskartan från senare delen av 1800-talet. I drygt 100årig barrblandskog påträffades en kolmila.

Länsstyrelsens bedömning
Nävsjömossen är en förhållandevis stor myrmark med i stort sett intakta hydrologiska värden. Nävsjöområdet hyser
stora naturvärden i form av dels våtmarksvärden men också naturskogsprägel med tall både i sumpskog och på öar och
myrholmar samt sumpskogar med klibbal med hållav. Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen, 1994.
2. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
3. Häradskarta och ekonomiska kartan 1940 och 1980. Lantmäteriet.
4. Fornminnesregistret. Länsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram Norrköpings kommun. Norrköpings kommun, 200?

Skala 1:15 000

1009491 Ombergs kalkkärr (E13)
Kommun
Myrregion

Vadstena, Ödeshög
B

Totalareal

37ha

Areal land
varav myr

37ha
5ha

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

0ha
0ha
31ha
30ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
På Ombergs östra sluttning finns en ovanligt stor
ansamling av kalkkärr och kalkfuktängar med en rik och
representativ kärlväxtflora och snäckfauna. Våtmarkerna
innehåller olika myrtyper och övergångsformer till fuktig
ängsmark och sumpskog. Myrarna utgörs antingen av
topogena kärr eller soligena källkärr. En orsak till
ansamlingen av våtmarker är att rörligt markvatten
springer fram i källor på många platser på Ombergs östra
sluttning.
Myrarna utgörs bla av botaniskt rika axagmyrar.
Ombergs kalkkärr hyser många idag ovanliga och hotade
arter t ex olika orkidéer som kärrknipprot, flugblomster,
skogsnycklar, ängsnycklar, blodnycklar och vaxnycklar.

Vidare finns det sällsynta svarthöet, näbbstarr, ängsstarr,
tätört, majviva, gräsull och kärrspira. Landsnäckfaunan är
rik i kärrmiljöerna liksom fjärilsfaunan i och omkring
kärren. Flera av myrarna ligger idag i naturreservat men
flera ligger också utanför skyddade områden.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Kalkkärren på Omberg är ffa
kulturhistoriska rester av det äldre odlingslandskapet med
bete eller slåtter även om små kalkkärr fanns redan innan
betesdjuren tog Omberg i anspråk.

Länsstyrelsens bedömning
Kalkkärr är en mycket ovanlig naturtyp som har ett stort skyddsvärde. Naturvärdena i kalkkärren på Ombergs östra
sluttning är kopplade till mångformigheten och den rika och representativa floran och faunan med en lång rad mycket
exklusiva arter. Delar av objektet ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. De utpekade delområdena är idag
oskyddade men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan. Naturvårdsverket, 1994.
2. Ombergs natur och kultur. Länsstyrelsen, 1995.
3. Naturvårdsprogram Vadstena. Vadstena kommun, 2001.
4. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen, 1993.

Skala 1:30 000

1009511 Rocks mosse (E16)
Kommun
Myrregion

Boxholm, Ydre
C

Totalareal

99ha

Areal land
varav myr

99ha
89ha

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

0ha
0ha
10ha
9ha

Myrtyper
Topogent kärr

Platåmosse

Beskrivning av området
Rocks mosse består av ett myrkomplex med en blandning
av kärr- och mossepartier. I norr finns en platåmosse med
bred randskog i norr och väster. Mosseplanets vegetation
domineras av ljung med inslag av skvattram och olika
arter av vitmossor. Vegetationen är bitvis av rikkärrstyp
med en rik brunmossflora och förekomst av bl.a.
myggblomster, ärtstarr, kärrbräken, kärrspira och
slåtterblomma. I väster och söder finns nästan
opåverkade skvattram-mossar bevuxna med tall. Mellan
mossen och fastmarken finns en öppen lagg glest
bevuxen med glasbjörk och alsly.
I den södra delen av myren finns ett rikkärr med rikligt
av kråkris och tranbär. Räffelmossa och myrbjörnmossa
är vanliga i bottenskiktet och en mängd olika starrarter
växer också där liksom bla kärrspira, vattenklöver,
slåtterblomma, nyckelblomster och myggblomster mm.
På myren finns också ett par fastmarksholmar med
tallskog.

Bland fåglarna på myren kan nämnas mindre hackspett,
gröngöling, spillkråka, lärkfalk, tjäder, järpe, orre och
trana.
Tillgängligheten för friluftslivet till området är relativt
god eftersom den södra delen av Rocks mosse är skyddat
som naturreservat. I samband med skyddet av området
har en p-plats iordningsställts och en informationstavla
tagits fram. Tillgängligheten till själva mossen är dock
begränsad.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Så gott som all mark i Rocks mosse var vid
sekelskiftet ängsmark. I de partier som är kärr i dag
bedrevs myrslåtter (sidvallsäng) och i svackor fanns
hårdvallsäng. Mossen användes också delvis som
betesmark.
Byggnad: I området fanns flera ängslador.
Torvbrytning: I den norra delen av platåmossen finns
vattenfyllda torvgravar som rester efter tidigare torvtäkt.

Länsstyrelsens bedömning
Rocks mosse är en mångformig och representativ och i stort sett orörd myrmark med en skyddsvärd flora och fauna.
Stora delar av Rocks mosse är redan skyddat som naturreservat, resterande del av området bör skyddas i samma
naturreservat. Rocks mosse ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994.
2. Skötselplan för naturreservatet Rocks mosse. Länsstyrelsen, 1996.

Skala 1:15 000

1009528 Sandstorpskärret (E17)
Kommun
Myrregion

Ydre
C

Totalareal

39ha

Areal land
varav myr

39ha
23ha

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

0ha
0ha
16ha
16ha

Myrtyper
Soligent kärr

Beskrivning av området
Sandstorpskärret utgörs av ett myrkomplex med ett
mycket värdefullt soligent kärr. Myren ligger i ett område
med glacifluviala avlagringar och kärret är källpåverkat.
Avrinningen sker via ett dråg som övergår i en mindre
bäck.
I dråget finns mjukmattor och flarkliknande bildningar
där lutningen är stor. Kärret är av fastmattetyp med
mossetuvor och kring dråget mjukmattepartier. Det är
glest bevuxet med tall på några håll och torrakor finns på
anslutande fastmark. Floran är intermediär pga av
hydrologin. I kärret växer snip, slåtterblomma, dytåg,
nålstarr, vitag, kallgräs, bäcknate och orkidéer. I
bottenskiktet finns bl.a. röd glansvitmossa, uddvitmossa,
grodvitmossa och krokvitmossa. Järpe, bivråk och
enkelbeckasin finns i området.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Häradskartan visar på skiftande
markanvändning under 1800-talet.

Slåtter förekom intill den östra huvudfåran av Stångån
samt där fårorna rinner samman. Stångåns källa ligger i
sydligaste delen av området("Stångåns upprinna"). Andra
delar av Sandtorpskärret var öppen utmark. Nära
Sandstorp finns spår av torvtäkt och äldre åkrar med
tillhörande odlingsrösen. Intill Månstorp finns
hävdgynnad flora.
Fördämningar och diken: I den nordöstra delen av
området finns fördämningar som kan ha nyttjats för att
erhålla svämperioder för gödsling och lågvatten vid
slåttern. De befintliga mjukmattekärren närmast
fördämningarna var sannolikt öppna dammar då. Ett par
km nedströms området finns kvarndammar med
fördämningar samt en slåttermad intill en sjö.
Byggnad: Ett par torpruiner finns i anslutning till
området.

Länsstyrelsens bedömning
Sandstorpskärret består av ett mycket värdefullt soligent kärr, en ovanlig naturtyp i sydöstra Sverige. Myren är
botaniskt rik och i princip opåverkad hydrologiskt. Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Området är
idag oskyddat, men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen, 1993.
3. Häradskartan och ekonomisk karta 1940-tal. Lantmäteriet.
4. Fornminnesregistret. Riksantikvarieämbetet.

Skala 1:15 000

1009540 Sjöstorps kalkkärr (E15)
Kommun
Myrregion

Ödeshög
B

Totalareal

7ha

Areal land
varav myr

7ha
0ha

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

0ha
0ha
1ha
1ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Sjöstorp ligger nära Vättern i den västra delen av den
uppodlade slättbygden i Östergötland. Omgivningarna är
flacka och till stora delar uppodlade. Kalkkärret vid
Sjöstorp är flackt med en hög markfuktighet och
pågående kalktuffbildning. Här och var finns också lite
öppet vatten. Upprinnan ligger relativt nära vägen och
vattnet rinner därefter åt norr och väster ut över själva
kärret. I samma betesfålla ingår partier med tätare
björkskog. Även dessa får en allt artrikare flora på grund
av den fina hävden.

Den mycket sällsynta kalkkärrsgrynsnäckan samt
smalgrynsnäcka finns i kärret. På de öppna och glest
buskbeväxta kärrpartierna finns en karakteristisk flora
som är mycket artrikt med arter såsom klasefibbla,
gräsull, svarthö, majviva, blodnyckel, flugblomster,
honungsblomster, ängsnycklar, vaxnycklar och
kärrknipprot.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Området har betats sedan åtminstone laga
skiftet men troligtvis mycket längre. Runt kärret finns
mycket gamla åkerytor.

Länsstyrelsens bedömning
Sjöstorps kalkkärr är ett av Östergötlands finaste extremrikkärr. I kalkkärret finns en mycket artrik kärlväxtflora och
en exklusiv landsnäckfauna. Sjöstorps kalkkärr är utpekat som riksintresse för naturvård. Området ingår i det
europeiska nätverket Natura 2000. Området är idag oskyddat, men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Naturvårdsprogram Ödeshögs kommun. Ödeshögs kommun.
2. Bevarandeplan för Natura 2000-området Sjöstorpsmyren. Länsstyrelsen.

Skala 1:10 000

1009576 Stora mossen (E4)
Kommun
Myrregion

Finspång
C

Totalareal

411ha

Areal land
varav myr

410ha
292ha

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

1ha
0ha
116ha
95ha

Myrtyper
Topogent kärr

Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Stora Mossen ligger omgivet av ett skogslandskap i norra
Finspångs kommun. Stora Mossen består av ett centralt
beläget kärr. I ytterkanterna finns mossar; omväxlande
öppna ristuvmossar och skogsklädda
skvattramtallmossar. Övergången mellan dem är diffus
och där har öblandmyr utbildats. På myren finns talrika
myrholmar, de större är ofta avverkade. Omgivande
skogsmark är hårt brukad med hyggen ända fram till
myrkanten med ringa naturhänsyn. Myrmarker i
omgivningen är ofta dikade. Större delen av myren
avvattnas söderut via Gullemossen.

Sydöstra delen rinner dock via flera diken och rännilar ut
i Holmsjön och vidare åt sydöst där diken från mossens
södra avvattningskanal ansluter.
Orre, trana, grönbena och möjligen storspov häckar
troligtvis på myren.
Myren är ganska svårtillgänglig. Bara bommade
skogsbilvägar når fram till myren.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Bebyggelse saknas helt kring myren.
Torpställen har dock förekommit på flera håll runt hela
myren. Slåtter bör ha förekommit åtminstone i anslutning
till dessa.

Länsstyrelsens bedömning
Stora mossen är en stor, mångformig och representativ myr som bibehållit hydrologin intakt trots viss påverkan. I
myrmarken finns en rik och representativt fågelfauna och en rik flora. Stora Mossen ingår i det europeiska nätverket
Natura 2000. Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen, 1993.
2. Myrskyddsplan. Naturvårdsverket, 1994.
3. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen
4. Ekonomiska kartan 1940 och 1980. Lantmäteriet.

Skala 1:30 000

1010104 Södra Freberga
Kommun
Myrregion

Motala
B

Totalareal

1ha

Areal land
varav myr

1ha
0ha

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

0ha
0ha
1ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Södra Freberga ligger invid Vadstenavägen strax söder
om Motala. Kalkkärret vid Södra Freberga ligger i den
nordöstra delen av en större betesmark. Området är flackt
och beläget alldeles intill järnvägen. Kalkkärret hyser
rikligt med axag och även frekvent med älväxing,
kärrfräken, blodrot och tätört. Vidare finns kärrsälting
och orkidéer, som kärrknipprot, vaxnycklar, blodnycklar
och flugblomster. Svarthö och kalkkammossa finns också
i kärret, liksom gräsull, näbbstarr och majviva. Söderut
övergår kärret successivt mot en torrare hagmarksflora
där det i de artrika partierna växer bland annat brudbröd,
darrgräs, knägräs, rödkämpar, stagg, ängsvädd och
svinrot.

I lite fuktigare delar växer hirsstarr och smörbollar.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Inom området finns en kulturhistorisk
angivelse om historisk plats med tradition i form av en
treudd i anslutning till ett flyttblock, ingen fältangivelse
om placering finns dock. Vidare finns en stensträng < 10
m och 1,5 m bred i området och två oregelbundna
stensättningsliknande lämningar.

Länsstyrelsens bedömning
Välhävdade kalkkärr är en mycket ovanlig naturtyp som har ett stort skyddsvärde. Kalkkärret vid Södra Freberga är,
trots sin lilla areal, ett mycket värdefullt kalkkärr med en rik och representativ flora i form av svarthö och en rad
orkidéer mm och en exklusiv snäckfauna. Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Området är idag
oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Naturvårdsprogram Motala kommun. Motala kommun.
2. Bevarandeplan för Natura 2000-området SE 0230386. Länsstyrelsen.

Skala 1:10 000

1010123 Torrberga (ersätter E9)
Kommun
Myrregion

Linköping
B

Totalareal

2ha

Areal land
varav myr

2ha
0ha

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

0ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
I svag nordsluttning på en isälvsavlagring sydväst om
Slaka ligger ett litet öppet kalkkärr med mycket rik flora
med bland annat gott om majviva samt kärrknipprot,
ängsnycklar, näbbstarr, darrgräs, nålstarr, hirsstarr,
slankstarr, kärrsälting, kärrspira och tätört. På några
större tuvor växer enstaka äldre, spensliga tallar samt
skvattram och ljung på en bädd av vitmossor. De utgör en
avvikande fattigkärrsmiljö mitt i kalkkärret. I vattenhålor
förekommer kransalgen Chara contraria. Unga alskott är
vanliga och möjligen ett igenväxningshot. Källmyren
omges idag av en trädbård på en knapp trädlängd varefter
hyggen tar vid. Det finns risk att hyggena påverkat
vattenföringen och det kan även leda till lokalt ökad
kvävehalt i källvattnet.

Avlagringar av kalk (kalktuff) finns på flera ställen.
Vattnet strömmar vidare mot nordväst genom en
blandsumpskog med fastmarksinslag intill och nedanför
det lilla kalkkärret. Här växer klibbal, gran och tall och
många träd är gamla och senvuxna. Till lavfloran hör
glansfläck och skriftlav. Det är ganska rikligt med
sockelbildningar på främst klibbal. En del död ved börjar
bildas i området. Förutom de registrerade arterna finns
även tuffmossor (Palustriella sp.) och rikligt med
svavelriska. Området är av värde för sällsynta mossor
och svampar. Invid kärret har den sällsynta jordlöparen
Carabus arvensis påträffats.

Länsstyrelsens bedömning
Kalkkärr är en mycket ovanlig naturtyp som har ett stort skyddsvärde. Källmyren på isälvsavlagringen utgör en
mycket värdefull naturmiljö med bl a en rik förekomst av orkidéer. I anslutning till kärret finns också en värdefull
sumpskog. Området är av stort värde för mossor, svampar och insekter.
Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Naturvårdsprogram Linköpings kommun. Linköpings kommun.
2. Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0230316. Länsstyrelsen.

Skala 1:10 000

1009629 Trangölamyren (F9)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ydre, Eksjö
C

Totalareal

136ha

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

130ha
103ha
7ha
0ha
27ha
26ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Trangölamyren är en tilltalande myrmosaik som sträcker
sig över länsgränsen från Jönköping in i Östergötlands
län. De högsta delarna når strax över 280 meter över
havet. Mossen är bevuxen med tall och lågvuxna späda
björkar. De centrala delarna är öppna och domineras
växelvis av skvattram och ljung i fältskiktet medan
vitmossearter breder ut sig i bottenskiktet. På en del av
mossen finns en, för landet ovanlig vegetationstyp,
tuvulltallmosse. Mosseytorna skiljs åt av vida kärrdråg,
där det bredaste mäter mer än 200 meter. Vegetationen är
i huvudsak fattig med vitmossa och starr. I vissa partier
finns inslag av mer krävande arter och på några ställen är
drågen utpräglade rikkärr med riklig förekomst av snip.
De västliga arterna myrlilja och klockljung växer
tillsammans med kallgräs i de flacka kärren och röd
glansvitmossa finns i bottenskiktet.

På den östra sidan av mossen, vid utloppet från
myrmarken, finns en gransumpskog med relativt stort
inslag av senvuxna granar och en och annan låga. I
skogen förekommer bland annat gammelgranslav,
kattfotslav, långflikmossa och granbarkgnagare.
På flera ställen har tjäder och orre observerats. Hela
myren är mycket rik på älgstigar och legor och området
är flitigt använt för jakt vilket syns på den rikliga
förekomsten av älgtorn.
Myrens hydrologi är i stort sett opåverkad bortsett från
avverkningar i angränsande områden och därtill
anslutande skogsvägar.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Marken är kulturhistoriskt intressant då det
i Trangölen har påträffats en stockbåt.

Mosseytorna skiljs åt av breda kärrdråg med en artrik flora. Foto: Linda
Hassel

Länsstyrelsens bedömning
Trangölamyren har ett mycket högt bevarandevärde genom sin storlek och mångformighet. Mångformigheten utgör
goda förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald och naturvärdena höjs i och med den för landet ovanliga
vegetationstypen tuvtallmosse. Myren har ett stort kulturhistoriskt och rekreationsmässigt värde. Området är idag
oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd. Trangölamyren ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Källor
1. Natur i Jönköpings län, Länsstyrelsen 1995
2. Pilotstudie, Rikkärr i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande 2000:31
3. Fornlämning RAÄ-nr 93 i Hults socken
4. Riksintresse för naturvården (NR 6028)
5. Våtmarker i Eksjö kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande 13/94
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige

Skala 1:20 000

1010267 Trehörnamyren
Kommun
Myrregion

Ödeshög
C

Totalareal

64ha

Areal land
varav myr

63ha
43ha

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

0ha
0ha
20ha
17ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Söder om Trehörnasjön i södra Ödeshögs kommun finns
ett myrkomplex med myrtyper som avlöser varandra i
snabb följd. Ett mindre vattendrag med början i de starkt
kuperade gränstrakterna till Småland är uträtad från
Vagnsjön i nästan hela sin halvmil-långa sträckning
norrut till Trehörnasjön. Sista kilometern innan
Trehörnasjön upphör kanaliseringen och ån bildar ett
diffust flöde genom ett öppet topogent kärr. Närmare sjön
blir den en mad. I periferin finns flera svagt välvda
mossar som till större delen bär tallskog, mer eller mindre
tätvuxna med mindre delar trädlösa. Tallmossarna omges
av bitvis breda tallbevuxna laggar. Till myrkomplexet hör
också en blandsumpskog med stark källpåverkan, flera
mindre myrholmar med äldre orörd talldominerad
barrskog samt ett flertal mindre lövsumpskogar, ett
källkärr och en glup.
Landskapet kring Trehörnamyren är omväxlande
skogsklätt i väster och söder med undantag för små
torpställen där bitvis betande djur håller landskapet
skogfritt men inte trädlöst. I norr ligger sjön och i öster
finns odlingslandskapet kring Trehörna säteri.
Moränryggar bildar ett småkulligt landskap,
karaktäristiskt för mellansvenska israndzonen. I väster är
terrängformerna särskilt höga och med moränblock i
sådan mängd att tallskogen blir mycket gles i de branta
sluttningarna.

Trehörna är centralort i Hålaveden. Trehörna utgör redan
en lockelse sommartid. Östgötaleden når Trehörna men
passerar på norra sidan sjön. Myrmarkerna är relativt
lättillgängliga genom vägarna och en bro över bäcken där
den är kanaliserad. Vägen till Sköttorp och Stampen är
dock privat och en förbudsskylt hindrar vidare bilfärd.
Enda parkeringsmöjligheten är en grusgrop.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Häradskartan från 1870 visar att mossarna
var utmark och kärren hävdades med slåtter. Gamla
ekonomiska kartan från 1940 antyder att mossarna var
betydligt glesare beskogade, särskilt den i nordväst. Vid
fältbesöket hittades terrasserade åkrar i myrkanten öster
om Sköttorp med tillhörande odlingsrösen som inte var
karterade på häradskartan eller ekonomiska kartan. Dessa
kan möjligen klassas som fornåkrar. Övergivna boplatser
finns i form av sentida torpställe "Södra Kvarn" där bara
husgrund och röjningsrösen återstår. Huset övergavs
1879. Här bör finnas ett samband mellan kanaliseringen
av bäcken uppströms Södra Kvarn och någon förmodad
kvarn vid dämmet nära kanalens upphörande. Andra
torpställen har husen i behåll, Stampen och Sköttorp med
tillhörande små tegar finns kvar som gläntor i skogen och
myrkanten.

Länsstyrelsens bedömning
Trehörnamyren har mycket höga naturvärden med en mångformighet i form av sumpskogar och kärrpartier. Kärren är
källpåverkade och det finns glupar inom området. Sumpskogarna är rika på död ved. Småskaligheten i landskapet och
spåren av äldre hävd som ännu finns kvar bidrar till mosaiken och mängden av skyddsvärda biotoper i direkt
anslutning till myrmarken. Området är idag oskyddat men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Naturvårdsprogram Ödeshög. Ödeshögs kommun.
2. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen, 1994.
3. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
4. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
5. Häradskartan och ekonomiska kartan 1940 och 1980. Lantmäteriet.
6. Fornlämningsregistret. Riksantikvarieämbetet.

Skala 1:10 000

1009645 Vagnsmossen (E10)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Norrköping, Söderköping
B

Totalareal

158ha

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

158ha
126ha
0ha
0ha
31ha
28ha

Myrtyper
Excentrisk mosse

Beskrivning av området
Vagnsmossen är en ovanligt väl utvecklad excentrisk
mosse. Mossen har markerad randskog, väl utbildade
laggar och tydliga sträng- höljestrukturer. I laggen finns i
sydost ställvis källpåverkan vilken ger kärret intermediär
karaktär med bl a ängsnycklar, brunag och ullsäv. På
tuvor växer den i östra Sverige ovanliga tuvsäven. I
västra laggen hittades granbräken. Fågellivet bjuder på
orre, storspov och sparvuggla. Insektsfaunan innehåller
nordliga arter. Även bland mossorna märks nordliga
inslag som källjordmossan.
Omgivande marker utgörs av skog i norr, öster och söder
samt odlingslandskap i väster och sydöst.
Närheten till Norrköping och Söderköping gör den
intressant för friluftslivet.

Tillgängligheten är dock begränsad, bl a genom det
vilthägn som finns nedanför fornborgen på östra sidan. I
stakethörn finns dock stegar att ta sig över på. Anslutande
skogsvägar är avstängda med block eller bom.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Den enda fornlämning som är känd i
mossens närhet är fornborgen belägen på ett berg 30
meter högre än mossen på dess östra sida. Idag återstår
stenvallar som antyder storleken på fornborgen till en
diameter på 220-240 meter.
Spår av hävd: Torpställen i mosskanten har funnits på
flera ställen. En del åkermark finns kvar.

Vy över Vagnsmossen. Foto: Tomas Fasth.

Länsstyrelsens bedömning
Vagnsmossen är en stor, i stort sett opåverkad och representativ myr av en unik typ i regionen. Fågelfaunan på myren
är representativ liksom floran. Vagnsmossen ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Området är idag oskyddat
men bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Våtmarksinventering. Länsstyrelsen, 1994.
2. Myrskyddsplan. Naturvårdsverket, 1994.
3. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
4. Naturvårdsprogram Norrköping. Norrköpings kommun, 2001.
5. Skogsvårdsstyrelsens avverkningsregister.
6. Fornlämningsregistret. Riksantikvarieämbetet.
7. Häradskartan och ekonomiska kartor 1940 och 1980. Lantmäteriet.

Skala 1:15 000

1009669 Vålberga mosse (E8)
Kommun
Myrregion

Motala
B

Totalareal

78ha

Areal land
varav myr

68ha
61ha

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

10ha
0ha
7ha
6ha

Myrtyper
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Vålberga mosse är en representativ, svagt välvd
skvattramtallmosse på östgötaslätten. Mosseplanet har ett
litet tämligen öppet parti centralt medan de övriga
delarna av mossen är bevuxna med en lågväxt tallskog.
Den norra delen av mossen gränsar till sjön Boren och ett
vassbälte finns längs sjökanten. Den västra laggen är väl
utbildad och trädklädd i norr och öppen i söder.

I laggen växer småstarr, dystarr och gråstarr. I ett dike
växer sumpviol. Den östra laggen är påverkad av dikning
och en gammal torvgrav finns i myrens östra del.
På mossen förekommer nattskärra och i vassbältet invid
stranden ses ofta brun kärrhök.

Länsstyrelsens bedömning
Vålberga mosse är en representativ och värdefull välvd mosse på östgötaslätten. På mossen finns bitvis en
välutvecklad lagg och mosseplanet utgörs av den för Östergötland karakteristiska myrtypen, skvattramtallmosse.
Mossen ligger i en trakt där myrar av olika slag blivit alltmer ovanliga.
Området ingår sedan tidigare i myrskyddsplanen.

Källor
Myrskyddsplan för Sverige, 1994
Motala kommuns naturvårdsprogram, 2002

Skala 1:10 000

