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Objekt i Kronobergs län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009216
1009316
1009340
1009347
1009388
1009423
1009458
1009500
1009523
1009646
1010086
1010092
1010094

106
90
92
94
96
98
104
108
110
114
100
112
102

Myr norr om Boalt (L7)
Gässhultsmyren (G10)
Horsnäsamossen (G11)
Hästasjömyren (G8)
Kopparåsmyren (G17)
Ljungsjömyren (G5)
Merhultskärret (G24)
Porssjömyren (G7)
Rönnömosskomplexet (G6)
Vakö myr (G15)
Luberydsmossen (ersätter G16)
Stocksmyr-Brännan (G25)
Lunnarna-Hunnsbergsområdet (G1)

Objektet ligger delvis i Skåne län.

Objektet ligger delvis i Hallands län.
Objektet ligger delvis i Skåne län.

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009260;)DJUDKROPVÀ\ *
1009284 X Gallakvarnså (G19)
1009320 X Gölsjö mosse (G12)
1009344 X Hunnsbergsområdet (G1)
1009414 X Lidhultsåsen (G2)
1009510 X Rocknenområdet (G3)
1009514 X Rona mossen (G9)
1009535;6LQJHOWRUSVÀ\ *
1009568 X Stocksmyr (G25)
1009579 X Storasjöområdet (G23)
1009616 X Taglamyren (G13)
1009620 X Toftåsa myr (G14)
1009678 X Åkhults myren (G18)
1009680 X Årshultsmyren (G4)

Objektet ligger delvis i Jönköpings län.
Se kommentar nedan tabellen.

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 GISskikt 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.

1009344: Oskyddad eftersom den utökades med (Kronobergsdelen av N11) 2007.
Nytt namn Lunnarna-Hunnsbergsområdet.
Objekt i länet som utgick ur planen 2007;
* Bankeån (G16) Helt
* Stora Fly (G21) Helt
* Gråstensmon (H8) Kronobergsdelen
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1009316 Gässhultsmyren (G10)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ljungby
B

Totalareal

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

220ha

208ha
128ha
12ha
0ha
78ha
78ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Gässhultsmyren består av för regionen ovanligt stora
topogena kärr, flera mindre tallmossar och
sumpskogspartier med källor utefter fastmarkskanten.
Myren uppvisar en bred variation från mosse och
fattigkärr till rikkärr, från helt öppna vidsträckta och våta
kärr till torrare trädbevuxna mossepartier och
sumpskogar. På vissa ställen upptas källvattenpåverkade
delar av klibbalskog. Här växer rikligt med
källpraktmossa, lopplummer, kärrbräken, granbräken och
skärmstarr. Bl.a. utgörs södra delen av objektet av
källpåverkad mark med dominans av klibbal, vilken utgör
en nyckelbiotop. Även andra skogsområden inom
objektet är noterade i nyckelbiotopsinventeringen.
Fågellivet är rikt med stor partäthet av bland annat
sävsparv och enkelbeckasin. Vidare finns äldre uppgifter
om häckande trana, storspov, vattenrall och grönbena.

Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Myren har tidigare använts för slåtter och i
samband med denna har grunda diken grävts. Sedan
slåttern upphörde på 1940-talet har delar av myren
successivt ändrat karaktär och de för ändamålet grävda
dikena har förlorat sin funktion.
Fornlämning: Inom området förekommer inga lämningar,
däremot runt om. Både i norr och söder finns områden
med fossil åkermark (Berga 95:1 respektive Berga
222:1). Väster om området finns en begravningsplats
(Berga 1:1) och öster om området finns lämningar av en
boplats (Berga 220:1) och en hällristning (Berga 144:1).
Fördämningar och diken: Genom området löper ett mer
eller mindre tydligt vattenflöde som omfattas av en äldre
(1904) förrättning.
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Länsstyrelsens bedömning
Både i våtmarksinventeringen och i länets naturvårdsprogram har Gässhultsmyren tilldelats högsta klass och området
är av riksintresse för naturvården. Området utgörs av en av de myrar med störst mångformighet i länet. Där slåtter
bedrivits är floran särskilt artrik. Myren gränsar till ett stort område med bl.a. värdefullt odlingslandskap och lövskog.
För att skapa en helhet bör även Gässhultsmyren ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
6. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:50 000
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1009340 Horsnäsamossen (G11)
Kommun
Myrregion

Ljungby
B

Totalareal

764ha

Areal land
varav myr

764ha
590ha

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

0ha
0ha
171ha
168ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Horsnäsamossen är ett långsträckt myrkomplex
bestående av flera svagt välvda, glest tallbevuxna mossar,
åtskilda av kärrdråg eller mera utbredda kärr. Myren
korsas av en större väg och norr om vägen lutar mossen
från flera håll in mot Tranebokanalen, som är en
kanaliserad torvbäck. Flarkliknande bildningar har
utvecklats i några av kärren norr om vägen. Även söder
om vägen finns mosseplan med mellanliggande kärrdråg
och större kärr. Här finns även fastmarksöar med orörd
barrskog och tallsumpskog. I den sydvästligaste delen av
området går en rullstensås med höga kullar. Fågellivet på
myren är rikt med bl.a. uppgifter om rödbena, trana,
ljungpipare, tofsvipa, storspov och andra myrfåglar.
Tjäder och orre förekommer. Den mesta skogen runt
myren är ganska ung och brukad barrskog.

En del hyggen förekommer. Dock finns, förutom smala
kantzoner med värdefullare skog, ett lite större område
med sumpskog på västra sidan om myren. Det innehåller
flera olika typer av sumpskog. Detta område sluttar mer
eller mindre svagt mot myren och i vissa delar är skogen
källpåverkad. En mindre tallmosse är nyckelbiotop.
Sumpskogarna är så gott som helt opåverkade av dikning.
De innehåller gott om död ved och en rik påväxt av
levermossor, vilket tyder på lång orördhet.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Inga fornlämningar förekommer inom
området.
Fördämningar och diken: Tranebokanalen korsar området
diagonalt norr om vägen. Kanalen är ett bäckdråg som
kanaliserats och omfattas av en äldre (1933) förrättning.

Horsnäsamossen. Foto: Sara Lamme

92

Länsstyrelsens bedömning
Horsnäsamossen ingår i nätverket Natura 2000 och har tilldelats högsta klass i både våtmarksinventeringen och i länets
naturvårdsprogram samt utgör riksintresse för naturvården. Området är mångformigt och representativt för
långsträckta mossar i regionen. Floran är rik och de ornitologiska värdena stora. De trädlösa stora kärren och öarna
med gammal fastmarksskog har tillsammans höga naturvärden och bör därför ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län,1989.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-område, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005.
7. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:100 000
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1009347 Hästasjömyren (G8)
Kommun
Myrregion

Ljungby
B

Totalareal

852ha

Areal land
varav myr

848ha
728ha

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

4ha
0ha
119ha
118ha

Myrtyper
Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Hästasjömyren delas av en större väg i två delområden.
Myren norr om vägen utgörs av en relativt öppen svagt
välvd mosse. Strax söder om vägen har mossen varit
utsatt för torvtäkt men i övrigt är området förhållandevis
orört. Den södra delen utgörs av svagt välvda och
sluttande mossar som skiljs åt av breda topogena kärr.
Vissa mossepartier är höljerika. Vatten från källor rinner
ut över ytan i form av kärrdråg och samlar sig vid
Hästasjö där dräneringen övergår i bäckar och slukhål. På
några av fastmarksholmarna finns gammal skog med tall,
asp och inslag av ädellöv. Bl.a. finns en mycket intressant
lavflora på Ringabergsöarna.

Fastmarksöarna var då upplagsplatser för hö och några av
dem bär troligen fortfarande spår av denna användning.
Fornlämning: Inom ett mindre område strax söder om
vägen finns fornlämningar och uppgifter om offerkast
(Annerstad 127:2), kulturhistorisk lämning (Annerstad
127:1), vägmärke (Annerstad 152:1), färdväg (Annerstad
153:1) och gravfält (Annerstad 154:1). Lite längre
söderut är ett röjningsröseområde (Annerstad 98:1)
beläget. Ytterligare längre söderut, dock utanför område,
finns ännu ett röjningsröseområde (Nöttja 103:1).
Torvbrytning: Den norra delen av det södra delområdet är
exploaterad för torvbrytning.

Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Stora delar av myren utnyttjades förr till
slåtter.

Hästön i Hästasjömyren. Foto: Elisabet Ardö
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Länsstyrelsens bedömning
Området norr om vägen och de centrala delarna ingår i nätverket Natura 2000. Området söder om vägen har tilldelats
högsta klass i både våtmarksinventeringen och i länets naturvårdsprogram. Hela området utgör riksintresse för
naturvården. Området har höga naturvärden i form av ett blött och mångformigt myrkomplex. Hydrologin är intressant
och den sedan länge nedlagda torvindustrin har påverkat området endast lokalt. Även den äldre fastmarksskogen är
intressant och för att bevara helheten bör området ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-område, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005.
7. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:100 000
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1009388 Kopparåsmyren (G17)
Kommun
Myrregion

Växjö, Alvesta
B, C

Totalareal

94ha

Areal land
varav myr

93ha
63ha

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

1ha
0ha
30ha
29ha

Myrtyper
Topogent kustkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr

Beskrivning av området
Myren är tydligt och naturligt avgränsad i terrängen då
den är belägen i en smal bergssänka. Den norra delen
utförs av en svagt välvd mosse och ett stort soligent kärr.
Kärrets vegetation domineras av klockljung, tuvsäv,
myrlilja, tuvull och sotvitmossa. På vissa ställen
dominerar tuvull och praktvitmossa helt. Myren har en
intressant hydrologi med kraftiga vattenrörelser då den
underhålls både med källvatten och ytvatten från
omgivande fastmark. Lutningen på norra delen av
objektet gör att vattnet bryter igenom och ger upphov till
flera små vattensamlingar där bl.a. dybläddra
förekommer. I kärrets bottenskikt förekommer
björnvitmossa som är en nordlig art. I objektets centrala
delar finns svagt välvda tallmossar, topogena fattigkärr,
en tjärn och små partier med sumpskog.

I sumpskogen växer korallrot. I den södra delen av myren
finns ett kärrdråg som övergår i ett bäckdråg och
avvattnas mot Förhultasjön. På myren finns uppgifter om
häckande trana, enkelbeckasin och kricka. Det största
ingreppet i området är en smal skogsbilväg som tvärar
över myren. Även på den norra delen där myren är som
smalast finns en äldre, mindre väg som ej längre är
farbar. I övrigt är området i stort sett opåverkat även från
dikning.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: I anslutning till de östra delarna av området
finns två röjningsröseområden, med vardera ca 50
röjningsrösen som är övermossade, (Aneboda 46:1 och
Aneboda 47:1).
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Länsstyrelsens bedömning
Både i våtmarksinventeringen och i länets naturvårdsprogram har Kopparåsmyren tilldelats högsta klass. Dessutom är
området av riksintresse för naturvården. Kopparåsmyren är en väsentligen opåverkad myr. Området hyser stor
variation med öppna kärr, gölen, svagväxande småtall på stora delar, björksumpskog, visst inslag av senvuxen gran,
högmossedelar med tall, inflöde och utflöde i naturliga bäckar, källor och skogklädda omgivningar, ibland med berg i
dagen.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
6. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:30 000
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1009423 Ljungsjömyren (G5)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ljungby
B

Totalareal

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

274ha

267ha
181ha
7ha
0ha
87ha
85ha

Myrtyper
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Området omfattas av Ljungsjön med omgivande
våtmarker. I väster ansluter ett system av rullstensåsar
där den lilla Hässjön ligger i en åsgrop. Området är ett
komplex av öppna mossar sammanbundna av kärrdråg
och avbrutna av talrika fastmarksholmar.
Ett ovanligt stort och blött höljesystem upptar större
delen av de sluttande mosseplanet med välutbildade tuvor
och höljor. Övriga mosseytor har mindre distinkta
strukturer. Mosseplanet splittras av flera blöta kärrstråk.
Ljungsjön är sänkt genom en sänkningskanal, men dess
dränerande funktion har upphört. Sjön avgränsas av en
krans av tall och björk från omgivande mossar. I nordväst
avgränsas myren av fastmark och mellan sjön och
fastmarken finns översilningsmarker.

Kring höljorna och slukhålen växer mycket myrlilja,
pors, dvärgbjörk och ängsull. I övrigt dominerar ljung
och tuvull. På myren häckar trana, grönbena, grågås och
ljungpipare. Blå kärrhök och duvhök har iakttagits.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Nära stranden till Ljungsjön finns rester av
pålar som kan vara rester av ett stängsel som omgett det
slåtterkärr som Ljungsjön utgjorde då den troligen var
helt torrlagd genom avsänkningskanalen.
Fornlämning: Inom och öster om området är ett
röjningsröseområde beläget (Vrå 52:1). Nordväst därom
finns ytterligare en kulturhistorisk lämning, dock av
okänd karaktär (Vrå 7:1).
Fördämningar och diken: Diagonalt genom området och
Ljungsjön går en avsänkningskanal.
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Länsstyrelsens bedömning
Myren ingår i nätverket Natura 2000 och utgör riksintresse för naturvården. Både i våtmarksinventeringen och i länets
naturvårdsprogram har den tilldelats högsta klass. Myren är komplex och belägen i ett område rikt på våtmarker.
Ljungsjömyren utgör ett bra exempel på en mångformig myr där de höga naturvärdena främst är knutna till dess
invecklade dräneringssystem och vegetation och därför bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-område, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005.
7. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:15 000
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1010086 Luberydsmossen (ersätter G16)
Kommun
Myrregion

Ljungby
B

Totalareal

298ha

Areal land
varav myr

298ha
113ha

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

0ha
0ha
180ha
179ha

Myrtyper
Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Luberydsmossen är ett stort myr- och skogskomplex som
endast lokalt är påverkat av dikning. Området är varierat
där mossmark och kärr växlar beroende på var vattnet
tränger fram. I södra delen finns ett källområde ute i
torvmarken. Detta är också det botaniskt mest rika
området med bl.a. myrtåg, dytåg, nålstarr, dystarr,
strängstarr, rundsileshår och dvärgbjörk bland
kärlväxterna. I de centrala delarna finns stora
gungflyartade stråk som är mycket vattenrika. Skogen
står till största delen på torvmark men mindre
fastmarksöar finns varav ett par är bevuxna med
blandskog. En fastmarksö vid Torpaån är fuktig och ger
ett orört intryck. En annan fastmarksö längre norrut har
många biologiskt värdefulla aspar. Inom området finns
exempel på både orörda skogar med rik tillgång på död
ved och lövskogsområden. Inom området har flera
signalarter påträffats liksom den rödlistade brunpudrade
nållaven. Fågellivet är rikt, med bl.a. tjäder, orre, trana,
spillkråka och ormvråk.

Mosspartiet i norr är en tallbevuxen torvmosse vilken är
rik på vilt.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Den kring de öppna mosseytorna
omgivande sumpskogen har tidigare utnyttjats för
omfattande slåtter.
Fornlämning: Inom områdets norra del finns två
intressanta kulturhistoriska lämningar noterade,
Älvastenen (Annerstad 118:1) och Ivars kyrka
(Annerstad 117:1). Strax utanför området finns
ytterligare lämningar i form av minnesmärken, dels en
minnesten (Annerstad 220:1) och dels ett minneskors
(Annerstad 14:2). Minneskorset är beläget på en
begravningsplats (Annerstad 14:1). I angränsning till
området i norr är en övertorvad skeppssättning
(Annerstad 146:1) belägen i ett område med fossil
åkermark (Annerstad 147:1). Även i ett område söder om
mossen finns fossil åkermark med röjningsrösen (Torpa
62:1). Strax väster om detta område finns Häggeshults
gamla bytomt (Torpa 112:1). Centralt beläget men strax
utanför området finns slaggvarp (Annerstad 15:1).
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Länsstyrelsens bedömning
Det centrala myrområdet ingår i nätverket Natura 2000 och så gott som hela området ingår i utpekandet av
skyddsvärda statliga skogar. Luberydsmossen är ett ovanligt stort och väl bevarat myr- och skogskomplex som
innehåller mossmark, kärr, skogsbevuxna torvmarker och fastmarksöar. Flera skogspartier ingår i
nyckelbiotopsinventeringen och binder samman myrarna till en enhet. För att bevara helheten bör myr- och
skogsmarken skyddas.

Källor
1. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
2. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen 2003.
3. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
4. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
5. Bevarandeplan för Natura 2000-område, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005.
6. Skyddsvärda statliga skogar, Götaland, Naturvårdsverket, 2004.

Skala 1:30 000
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1010094 Lunnarna-Hunnsbergsområdet (G1)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ljungby
B

Totalareal

1 875ha

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

1 874ha
1 142ha
0ha
0ha
717ha
714ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Området sträcker sig från Hallandsgränsen i väster till
Årshultsmyren i sydöst med Lidhultsån i norr. Det
omfattar vidsträckta öppna mossar, som bitvis är
trädbevuxna, samt långsträckta kärr och bäckar. Ute i
mossen finns fastmarksöar med huvudsakligen barrskog.
På Stora Osbjär finns rester av ljunghed med bl.a.
cypresslummer. Andra intressanta arter i västra delen av
området är hårginst, strandlummer och granspira.
Hunnsberget är ett restberg som reser sig 40 meter över
omgivningen. Nedanför slingrar sig Lidhultsån fram och
längs den meandrande ån finns mader och våta topogena
kärr. Där omgivande fastmark sluttar mot våtmarken
finns källflöden och översilade kärr. I anslutning till
maderna och kärren utefter ån finns glest tallbevuxna
svagt välvda mossar med smala, distinkta laggkärr. I
nordvästra delen av området finns glest tallbevuxna kärr
med rikligt med torrakor. Det förekommer även soligena
kärr med gungflyartad karaktär.

I kärrens omgivningar finns orörda skogar som vuxit upp
på gamla ljunghedar.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Många av kärren har tidigare hävdats
genom slåtter men växer nu igen med tall. I områdets
sydöstra del finns en lada som antagligen är en torvlada,
men kan eventuellt vara en ängslada.
Fornlämning: Längs länsgränsen i väster finns lämningar
efter gränsmarkeringar, (Breared 4:1, Vrå 39:1, Lidhult
3:1 och Lidhult 4:1). Nära gränsen finns också lämningar
av ett torp (Vrå 23:1). Vid Singeshult söder om området
förekommer lämningar av bytomter (Vrå 81:1-3) och
sydost därom finns ett minnesmärke (Vrå 34:1). Likaså
förekommer lämningar av bytomter vid Bohult (Lidhult
124:1 och 125:1) och kulturhistorisk lämning vid
Hunnsbergets östra sida (Lidhult 38:1). Nordväst om
området finns ett röjningsröseområde (Lidhult 82:1).
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Länsstyrelsens bedömning
Stora delar av området är utpekat i våtmarkskonventionen (RAMSAR), utgör riksintresse för naturvården och har
tilldelats högsta klass i både våtmarksinventeringen och i länets naturvårdsprogram samt ingår i nätverket Natura
2000. Området är en värdefull skog-myrmosaik med stor variation i både topografi och myrtyper. Områdets
mångformighet med värdefull skog och orörda våtmarker tillsammans med ett representativt odlingslandskap i
skogsbygden gör att området bör ges ett långsiktigt skydd för att bevara helheten.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-område, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005.
7. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:100 000
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1009458 Merhultskärret (G24)
Kommun
Myrregion

Uppvidinge
C

Totalareal

5ha

Areal land
varav myr

5ha
1ha

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

0ha
0ha
4ha
4ha

Myrtyper
Soligent kärr

Beskrivning av området
Kärret vid Merhult är beläget i ett gammaldags
kulturlandskap. Kärret utgörs av ett synnerligen fint
soligent källkärr där vattnet hela tiden rör sig söderut och
där vegetationen är intermediär till rik. Källpåverkan är
kraftig längs hela den östra sidan och i norr flödar vattnet
in från en naturlig bäck. Granspira är funnen i området
och artrikedomen är stor för dessa trakter.

Särskilt intressant är mossfloran. Trädbeståndet kring
kärret är ganska olikåldrigt med huvudsakligen klena och
yngre träd men här och var står lite grövre, gamla och
senvuxna tallar och granar.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Kärret har tidigare nyttjats för slåtter.
Fornlämning: Strax sydväst om området är Merhults by
belägen, (Herråkra 52:1).

Merhultskärret. Foto: Sara Lamme
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Länsstyrelsens bedömning
I våtmarksinventeringen har Merhultskärret tilldelats högsta klass och området är av riksintresse för naturvården.
Området är orört och har mycket höga biologiska värden med en rikedom av växter som är beroende av att området
inte växer igen utan hålls öppet. Området har förutsättningar till att utgöra ett område med naturvärden som är mycket
ovanliga i dessa delar av Småland.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
6. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:10 000
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1009216 Myr norr om Boalt (L7)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Älmhult, Markaryd, Osby
B

Totalareal

114ha

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

114ha
92ha
0ha
0ha
22ha
20ha

Myrtyper
Topogent kärr

Platåmosse

Beskrivning av området
Myr norr om Boalt utgörs av ett myrkomplex med en
platåmosse och ett topogent kärr. Mossen har en
välutvecklad tuva/hölja-struktur med arter som ljung och
tuvull. I kärrområdet i den östra delen av myren
dominerar arter som blåtåtel, flaskstarr och ängsull.
Mineralutfällning bestående av järnockra förekommer på
vissa lösbottenytor i kärret.

På myren finns ett antal fastmarksholmar, varav vissa
hyser naturskogsartad tallskog.
Myren är dikad i nordväst och främst i sydöstra delen av
kärret förekommer en del diken.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är en värdefull skogsmyrmosaik med ovanligt stora andelar kärr för att vara Skåne. Myren är i behov av
skydd för en fortsatt återhämtning från de ingrepp som gjorts tidigare. Att myren är förhållandevis öppen är ytterligare
ett skäl till att den är värd att bevara, då fler och fler myrar i Skåne växer igen.

Källor
1. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
2. Lantmäteriet 2000. Ortofoto.
3. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
4. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
5. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:15 000
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1009500 Porssjömyren (G7)
Kommun
Myrregion

Markaryd
B

Totalareal

461ha

Areal land
varav myr

456ha
319ha

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

5ha
0ha
137ha
135ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Porssjömyren utgörs av en koncentrisk mosse, sluttande
mossar och en svagt välvd mosse som avgränsas av
kärrstråk och bäckar. I mossarnas höljor växer vitag,
kallgräs och flytvitmossa. Flera dråg går över och mellan
mosseplanen. Svarta ådra är det största och mest
vattenrika av dem. I dråget växer bland annat
vattenklöver, dystarr, kallgräs, vitag, myrlilja och
ängsull. Öppna och trädbärande kärr ingår i komplexet.
Ett antal fastmarksholmar varav några är bevuxna med
orörd tallskog finns i myren och är noterade som
nyckelbiotoper.

På flera av fastmarksholmarna är mängden död ved
riklig. Porssjön är en sänkt sjö som ligger centralt i
området och omges av smala gungflyn. De ingrepp som
finns utgörs av diken i laggarna respektive avverkningar
på vissa fastmarksholmar.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Strax söder om området är ett
röjningsröseområde beläget (Traryd 125:1) samt
slaggvarp (Traryd 45:1).
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Länsstyrelsens bedömning
I våtmarksinventeringen har Porssjömyren bedömts ha särskilt höga naturvärden och myren utgör riksintresse för
naturvården. Området är en mycket typisk myr för västra delen av länet. Det är en av de största och i det närmaste
oskadade områdena i sitt slag. Morfologin, storleken, orörda fastmarksholmar och dess hydrologiska betydelse gör att
området bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen, 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1989.
6. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket, 2000.

Skala 1:20 000
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1009523 Rönnömosskomplexet (G6)
Kommun
Myrregion

Ljungby, Laholm, Markaryd
B

Totalareal

657ha

Areal land
varav myr

655ha
331ha

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

1ha
0ha
320ha
317ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Beskrivning av området
Rönnömossområdet är ett mosaikartat landskap med små
smala kärrstråk, svagt välvda mossar, mader längs
rinnande vatten, sumpskogar och orörda fastmarksskogar.
I kärren växer blåtåtel, myrlilja och pors. Hedsäv, en
underart till tuvsäv och kambräken växer också i
området.
Stora delar av skogen består av ädellövskog som ofta
domineras av bok. Exempelvis invid Gadebäcken har
påträffats liten lundlav, lunglav och violettgrå porlav. På
många av myrarnas fastmarksholmar växer äldre
tallskog.
Området har gott om små vattendrag, vilka bidrar till
mångformigheten.

Stora delar av området utgörs av väglöst land och
ingreppen är få. Några kärr har dock påverkats av dikning
och uppodling. Hyggen påverkar objektet lokalt. Objektet
ligger i huvudsak i Kronobergs län, men sträcker sig
också in i Hallands län.
Kronobergsdelen är skyddad som naturreservat.
Merparten av hallandsdelen är skyddad som Natura
2000-område, och naturreservat är under bildande.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Ett gränsröse finns i norr.
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Länsstyrelsens bedömning
Området utgör en mycket värdefull mosaik av orörd myr och naturskog. Mosaiken delas av Hallands och Kronobergs
län och innehåller en för regionen mycket representativ mångfald av vackert utbildade myrtyper och naturskogar med
både löv och barr. I synnerhet vid Baggabygget finns artrik gammal ädellövskog.

Källor
1. Forslund, M., Rundlöf, S. 1984. Inventering av Våtmarker i Hallands län. Meddelande 1985:1. Länsstyrelsen i
Hallands län.
2. Skisser över våtmarksobjekt i Hallands län. 1983-1995. Opubl.
3. Lantmäteriet, 2005. GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
4. Lantmäteriet, 2005. GSD Översiktskartan, 106-2004/188-N.
5. Lantmäteriet, 2005. GSD Ortofoto, 106-2004/188-N.
6. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
7. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
8. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
9. Länsstyrelsen i Hallands län. 2002. Objektbeskrivningar Natura 2000. Opubl.

Skala 1:50 000
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1010092 Stocksmyr-Brännan (G25)
Kommun
Myrregion

Uppvidinge, Lessebo
C

Totalareal

2 296ha

Areal land
varav myr

2 216ha
812ha

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

79ha
0ha
1 405ha
1 378ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Området består av barrskog och myrar. Den södra delen
domineras av stora orörda områden med myrmosaiker,
sumpskogar med naturskogskaraktär, öppna myrar och
högmossar. Här finns de blöta och trädlösa Stocksmyr
och Källekulla mad, och de två orörda högmossarna
Stora fly och Breda fly. Dessa områden har en i stort sett
ostörd hydrologi vilket är mycket ovanligt i länet. Ett par
igenväxande sjöar som tillsammans med sina
lövdominerande naturskogsartade sumpskogar utgör stort
värde för fågellivet finns också. Här kan nämnas
Rydasjön, norr om denna finns också en mycket vacker
åsrygg som går genom myrmosaik. Området hyser
sannolikt länets bästa tjäderstam med flera spelplatser
samt en del ovanliga arter, varav några rödlistade.
Förutom tjäder och orre finns häckande storspov,
grönbena, rödbena, trana, ljungpipare, dvärgbeckasin,
lärkfalk och sparvuggla. Mindre hackspett förekommer i
området. Ett flertal arter av lavar och mossor förekommer
inom området och på myren är dvärgbjörk, skvattram och
myrlilja karaktärsarter.
I norra delen är branddynamiken påtaglig.

Denna del har de senaste 200 åren utsatts för 1-4 bränder.
Skogen är mosaikartad med många småkärr och myrar.
Skogen är till stor del naturskogsartad bl.a. i form av
lövbrännor, gammal barrskog på bl.a. storblockig mark
och torvmark. Det finns rikligt med inslag av 150-200 år
gamla senvuxna granar och tallar. Något område som kan
betraktas som urskog finns också. Där finns gamla träd
som är mellan 150-300 år gamla och gott om död ved.
Skogarna är relativt öppna och har mycket bärris.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Vid Källekulla finns lämningar av ett torp
(Lenhovda 196:1) som omgärdas av fossil åkermark med
röjningsrösen (Lenhovda 196:2). Strax norr därom är en
tjärdal belägen (Lenhovda 308:1). Även strax väster om
området, väster om Rydasjö förekommer två tjärdalar
(Ekeberga 80:1), varav den södra (Ekeberga 81:1)
gränsar till ett röjningsröseområde (Ekeberga 82:1). Över
utloppet från Rydasjö finns en bro (Ekeberga 84:1) och
öster om sjön finns slaggvarp (Ekeberga 2:1).
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Länsstyrelsens bedömning
Myrarna ingår i nätverket Natura 2000 och flertalet är riksintresse för naturvården. Hela området är utpekat som
skyddsvärd statlig skog och inom området förekommer en mängd nyckelbiotoper och arter vilka indikerar skog med
lång kontinuitet och jämn luftfuktighet. De i stor utsträckning orörda myrarna och de gamla sumpskogarna
tillsammans med värdefull fastmarksskog ger området höga bevarandevärden som bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarksinventering i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1987.
3. Nyckelbiotopsinventering i Kronobergs län, Skogsvårdsstyrelsen 2003.
4. Sumpskogsinventeringen, Skogsvårdsstyrelsen.
5. Naturvårdsprogram för Kronobergs län. Länsstyrelsen 1989.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-område, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2005.
7. Område av riksintresse för naturvård, Naturvårdsverket 2000.
8. Skyddsvärda statliga skogar, Götaland, Naturvårdsverket 2004.

Skala 1:100 000
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1009646 Vakö myr (G15)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Älmhult, Osby
C

Totalareal

1 195ha

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

1 195ha
992ha
0ha
0ha
199ha
191ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Vakö myr är till största delen belägen i Kronobergs län
där området är naturreservat. Den skånska delen av Vakö
myr är uppdelad i två delar varav den västra är benämnd
Tyringemossen. Båda delarna är kraftigt påverkade av
gamla torvtäkter. Myren består mest av svagt välvd
mosse med inslag av vattenfyllda torvgravar samt bitvis
välutvecklade laggkärr.
Växterna på mosseplanet är typiska med bland annat
klockljung, tuvull och ljung. Olika vitmossor dominerar i
bottenskiktet. I de vattenfyllda torvgravarna växer t.ex.
flaskstarr och andra halvgräs. Den skogbevuxna myrens
träd- och buskskikt domineras av och tall och ung björk,
men även gran och pors förekommer. På Tyringemossen
brann större delen av trädskiktet ner 1992 vilket här har
medfört att större delen av trädskiktet fortfarande är
ganska ungt. Mängden döda träd gynnades av branden,
bl.a. förekommer en hel del förkolnade träd.

Fågellivet är eller har varit rikt även i Skånedelen med
bl.a. häckande ljungpipare, trana och grönbena, men det
är osäkert om dessa fåglar finns kvar på mossen idag.
Mossen dräneras söderut genom småbäckar vilka leder
till Rönnebodaån. Rönnebodaån mynnar senare ut i Helge
å.
Kulturhistoriska värden
Fördämningar och diken: Gamla diken finns det gott om,
mest i anslutning till laggkärren och de gamla
torvtäkterna. I den östra delen löper ett större dike
söderut från de gamla torvtäkterna. Flera kraftiga diken
avvattnar mossen i nordost och har troligen en stark lokal
påverkan på hydrologin.
Torvbrytning: De stora, men gamla och vattenfyllda
torvtäkterna upptar uppskattningsvis halva mosseplanets
yta. Vissa fågelarter har tidigare gynnats av de
vattenfyllda torvgravarna, men det är osäkert om dessa
fåglar finns kvar på mossen idag.
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Länsstyrelsens bedömning
Som helhet betraktad är Vakö myr, trots de stora ingreppen, mycket värdefull. För att bevara denna helhet krävs ett
långsiktigt skydd även i Skåne län.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.
3. Lantmäteriet. 2000. Ortofoto.
4. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
5. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000, område Vakö myr.

Skala 1:50 000
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