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Objekt i Kalmar län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn
1009193
1009276
1009297
1010176
1010177
1010204
1010230
1010234
1010236
1013302

Sid nr

Amunds mosse (H18)
120
Frönäs mosse (H13)
124
Grossmossen (H19)
126
Ösjökärr (H2)
138
Gölekärret och Rödgölemossen (H4)
130
Gråstensmon (H8)
128 Objektet ligger bara i Kalmar län.
Våtmarker längs Emåns nedre lopp (del av H5) 136
Tomeshultagölen (H10)
134
Igelmossen (H21)
132
Fagerums strandmyr (H12)
122

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009192
1009248
1009256
1009289
1009361
1009382
1009419
1009451
1009497
1009518
1009538
1009612
1010203

X Våtmarker längs Alsterån (del av H7)
X Djurstads träsk (H16)
X Våtmarker längs Emåns nedre lopp (del av H5)
X Gillsby mosse (H15)
;-RQVERÀ\ +
X Knisa mosse (H14)
X Lindmossen (H20)
X Malmmossen (H1)
X Petgärde träsk (H17)
X Ryngen (H3)
X Sjömaden (H9)
X Södra Nabbelund (H11)
X Våtmarker längs Alsterån (del av H7)

Flasgölerum och Getebro
Emåns nedre lopp_Åbymossen

Våtmarker vid Starrgölen och Åsjön

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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1009193 Amunds mosse (H18)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Borgholm
C

Totalareal

116ha

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

116ha
55ha
0ha
0ha
26ha
25ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Amunds mosse är den största myren som domineras av
ag på Öland.
Mossen utgörs i huvudsak av topogena kärr. I agmyrens
ytterkanter finns botaniskt intressanta extremrika
axagkärr med bland annat flugblomster, vildlin, nålstarr
och slåtterblomma. Myren omges av lövskog och på två
av fastmarksholmarna i myren växer idegran. Ängshök
häckar vid våtmarken. Rödlistade arter på området är
hartmansstarr, hårstarr, storviol och väddnätfjäril samt
flera kryptogamer på torrare mark med hassel och ek.

Dikningar gjordes i början av 1900-talet, då en del
rätlinjiga diken tillkom.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Området är gammal utmark till flera byar i
närheten som Abbantorp, Ismantorp och Kvistorp i
Högsrum respektive Långlöt socknar. Området har främst
använts för bete och slåtter men man har även tagit ag
här.
Fornlämning: På torrare mark i områdets utkant finns
fornlämningar, bland annat förhistoriska gravar.

Amunds mosse strax innan åskskur. Foto: Markus Forslund.
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Länsstyrelsens bedömning
Amunds mosse är en stor och representativ agmyr med en rik flora och fauna. Större delen är fågelskyddsområde och
en mindre del i väster omfattas av Ismantorps naturreservat och Natura 2000-område. Mossen måste hindras från att
växa igen samt skyddas från dikning och intensivt skogsbruk i kantzoner och på holmar.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 2001. Natur och kultur på Öland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Hylander, K., 1993. Våtmarksinventering av Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 1994:3.
4. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Öland. Meddelande 1989:14. Uppdaterade versioner finns
på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
5. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/natura2000

Skala 1:15 000
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1013302 Fagerums strandmyr (H12)
Kommun
Myrregion

Borgholm
C

Totalareal

46ha

Areal land
varav myr

42ha
12ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns

3ha
0ha
17ha

Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

17ha

Myrtyper
Rikkärr
Mad

Topogent kustkärr

Beskrivning av området
Fagerums strandmyr består av två värdefulla
våtmarksområden; en strandnära våtmark med
vattenspegel som dämts upp av en strandvall och
Svartvikskärret. Området kring Fagerums strandmyr
utgörs av ett större sammanhängande sanddynområde, i
vilket våtmarkerna har bildats genom avskiljning från
havet. Det får numera sitt vatten via diffusa källflöden i
väster och har sitt naturliga utlopp i öster.
Svartvikskärret är ett avlångt topogent kustkärr av typen
dynvåtmark. Kärret omges av alsumpskog och har ett
bottenskikt som domineras av späd skorpionmossa och
guldspärrmossa. Agvegetation upptar betydande delar,
men det finns också mer artrika partier där det växer
majviva, axag, hampflockel och kärrknipprot.
Naturvärdena är mycket höga vilket beror på
kalkinfluenser via källflöden som gynnar arter som
förekommer i kalkrikkärr. Det är t.ex. en av Ölands få
lokaler som hyser den ovanliga kalkkärrgrynsnäckan.

Svartvikskärret innehåller också arter som pors,
kärrfräken, dystarr och kärrsilja, vilka kännetecknar
fattiga myrar. Fuktängar och ett vassområde skiljer
Svartvikskärret från våtmarken med vattenspegel som
ligger precis innanför strandvallen. Ekonomiska kartan
från 1940-talet visar att kontakten mellan Östersjön och
våtmarken då var större än den är idag.
Fagerums strandmyr har ett rikt insektsliv med flera
sällsynta arter fjärilar, flicksländor och gräshoppor.
Häckfågelfaunan är tämligen rik och antalet arter som
rastar i den strandnära våtmarken är stort. Inom objektet
är den nationellt hotade kransalgen mellansträfse
påträffad.
Den södra delen av området är något påverkat av dikning.
Några kända fornlämningar finns inte registrerade inom
objektet. Naturvärdena i Svartvikskärret hotas av
igenväxning. Röjning och slåtter har påbörjats i norra
delen av kärret.
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Länsstyrelsens bedömning
Fagerums strandmyr är ett mångformigt våtmarkskomplex som har höga botaniska, ornitologiska och entomologiska
värden. En mindre del av området utgörs av Natura 2000-området Svartvikskärret. Övriga delar av våtmarkskomplexet
måste hindras från att växa igen samt skyddas från dikning och exploatering.

Källor
ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
Forslund, M (red). 2001. Natur och kultur på Öland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
Hylander, K., 1993. Våtmarksinventering av Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 1994:3.
Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Öland. Meddelande 1989:14. Uppdaterade versioner finns på
Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/natura2000
Nyckelbiotopsinventeringen finns på Skogsvårdsstyrelsens hemsida: www.svo.se klicka på Skogens pärlor.

Skala 1:10 000
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1009276 Frönäs mosse (H13)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Borgholm
C

Totalareal

36ha

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

35ha
24ha
1ha
0ha
7ha
7ha

Myrtyper
Topogent kärr

Mad

Beskrivning av området
Frönäs mosse är ett våtmarkskomplex bestående av
topogena kärr med inslag av fuktängar och limnogena
våtmarkstyper. Området utgör gammal utmark till byarna
Frönäs och Trosnäs i Persnäs socken. De fuktiga delarna
har troligtvis utnyttjats för slåtter. Även om en viss
dikning förekommit i området har det inte varit odlat i
någon omfattning. I dag finns beteshävdade fuktängar i
södra och norra delen av mossen. Trots att några diken
har grävts i området har deras dränerande förmåga varit
liten. Sentida ingrepp (efter 1982) finns i sydost där
bassänger och kanaler grävts.

Stora ytor av mossen domineras av antingen bunkestarr,
bladvass eller ag. På de hävdade fuktängarna finns en
mer lågvuxen vegetation med arter som älväxing,
spikblad, gåsört och ängsvädd. Objektet har stor
betydelse för fågellivet och många and- och vadararter
häckar här. Ängshök och svarthakedopping häckar
regelbundet, dock så har ängshöken minskat på senare år.
Tidigare var även svarttärna en trogen häckningsfågel.
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Länsstyrelsens bedömning
Frönäs mosse har höga ornitologiska värden. Området ger även prov på för Öland representativa våtmarker.
Våtmarkskomplexet saknar långsiktigt skydd och måste hindras från att växa igen samt skyddas från dikning och
exploatering.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 2001. Natur och kultur på Öland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Hylander, K., 1993. Våtmarksinventering av Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 1994:3.
4. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Öland. Meddelande 1989:14. Uppdaterade versioner finns
på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
5. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. 1996. Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Stockholm.
8. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:

Skala 1:10 000
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1009297 Grossmossen (H19)
Kommun
Myrregion

Borgholm
C

Totalareal

56ha

Areal land
varav myr

56ha
27ha

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

0ha
0ha
13ha
12ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kustkärr

Beskrivning av området
Objektet består av Grossmossen-Lertagskärret,
Kritmossen och Vargmossen, som tillsammans bildar ett
mångformigt våtmarkskomplex. Dessa kärrmarker hör till
flera byar som Ismantorp, Åstad och Björkerum i Långlöt
socken. I dag hävdas delar av våtmarkerna genom bete.
Grossmossen har dikats med påföljande igenväxning.
Kritmossen hyser en mindre dammanläggning.
I området finns flera typer av kalkpåverkade topogena
kärr och kalkfuktängar. Agens utbredning är begränsad
till ett litet antal områden i komplexet vilket ger utrymme
för en mer varierad flora, på Vargmossen är den däremot
dominant. I området finns tydliga vegetationszoneringar.
På flera ställen dominerar bunkestarr men även tråd- och
hundstarr kan dominera här och var. Där myren är grund
dominerar hirsstarr, ryltåg och agnsäv med inslag av
ärtstarr. I de blötaste partierna växer vattenklöver,
gräsull, blåsäv och kransalger.

Fuktängarna domineras av blåtåtel och älväxing med
inslag av slankstarr. Andra arter i området är vildlin,
kärrknipprot, honungsblomster, flugblomster,
vaxnycklar, johannesnycklar, guldspärrmossa,
korvgulmossa, stor skedmossa, bandpraktmossa,
kärrbryum och korvskorpionmossa. Den rödlistade
väddnätfjärilen finns också i området. Våtmarkerna
bildar mosaik med fastmarksholmarna och omgivande
fastmark, som utgörs av torrängar och orkidérika hässlen.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Områdena har främst använts för bete och
slåtter men man har även tagit ag här. En transportväg
från kusten upp till Ismantorps fornborg har passerat
genom dessa marker då den vintertid troligen gav det
bästa underlaget. En del stenar finns utlagda för att
förbättra underlaget i fuktiga delar.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är mycket mångformigt genom en hög vegetationsdiversitet och är dessutom delvis en intressant
skogsmyrmosaik. Objektet har också stora botaniska och zoologiska värden. Våtmarkskomplexet saknar långsiktigt
skydd och måste hindras från att växa igen samt skyddas från dikning och exploatering.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 2001. Natur och kultur på Öland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Hylander, K., 1993. Våtmarksinventering av Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 1994:3.
4. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Öland. Meddelande 1989:14. Uppdaterade versioner finns
på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
5. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/natura2000

Skala 1:15 000
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1010204 Gråstensmon (H8)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Nybro
C

Totalareal

125ha

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

112ha
67ha
13ha
0ha
44ha
39ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr

Beskrivning av området
Gråstensmon och anslutande myrar är en värdefull
vildmarksliknande skogsmyrmosaik inom ett
geovetenskapligt värdefullt område. De mänskliga
ingreppen är få och landskapsbilden är vacker. Viktigt är
att området får fortsätta sin naturliga utveckling.
Berggrunden består av sura vulkaniska bergarter som
delvis överlagras av morän och delvis täcks av torvlager.
Myrkomplexet ligger i ett mycket rikblockigt område
som är en av södra Sveriges mest intressanta bildningar
från isavsmältningen. Myren bildar en mosaik av delvis
mycket blöta och öppna topogena kärr, glesa tallmossar,
fastmarksholmar och gölar.

De höga botaniska och växtgeografiska värdena indikeras
av klockljung, myrlilja och dvärgbjörk. Myrkomplexet
sträcker sig in i Kronobergs län.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Området har historiskt varit utmark främst
till byn Fröneskruv. Större delen har dock troligen aldrig
hävdats på grund av sin svårtillgängliga karaktär. Enbart i
anslutning till några mindre gårdar i områdets södra del
finns några mindre ytor som varit uppodlade.
Fornlämning: I området finns inga kända fornlämningar
registrerade, men en banvall från en nu försvunnen
järnvägslinje passerar områdets norra del.
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Länsstyrelsens bedömning
Gråstensmon och anslutande myrar är en värdefull vildmarksliknande skogsmyrmosaik inom ett geovetenskapligt
värdefullt område. Stora delar av området ingår i Natura 2000-området Gråstensmon. I myrskyddsplanen ingår en
större del av skogsmyrmosaiken med mer beskogade partier vilka måste skyddas från intensivt skogsbruk.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 1997. Natur i Östra Småland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Kalmar läns fastland. Meddelande 1989:06. Uppdaterade
versioner finns på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
4. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
5. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/natura2000
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län. Del 1 och 2 (utgiven 1984, rapport SNV
PM 1787 och SNV PM 1788)

Skala 1:15 000
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1010177 Gölekärret och Rödgölemossen (H4)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Högsby
C

Totalareal

32ha

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

31ha
29ha
1ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Detta myrkomplex utgörs av kärrmarker kring
Silverbäcken som på vissa ställen även rinner genom små
gölar.
Myrkomplexet består av en välutbildad tallmosse av
skvattramtyp, sumpskog och topogent kärr. Gölekärret
har en säregen karaktär betingad av de många gölarna. I
kärret förekommer mjukmattor av både fattig och
intermediär typ. I den senare växer höstspira, kärrspira
och olika krokmossor. Stora mängder slåtterblomma har
tidigare påträffats, vilket vittnar om kärrets äldre
betydelse som ängsmark. Påträffade fågelarter inkluderar
järpe och spillkråka. Återupptagen hävd på
fastmarkspartier skulle gynna botaniska och
kulturhistoriska värden. I sydvästra delen av området
finns dikningsingrepp.

Diket har inte underhållits och håller på att återgå till ett
grundare och mer naturligt stadium.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Enligt en storskifteskarta har området sett ut på
detta sätt åtminstone sedan 1700-talet. Området ansågs då
som odugligt pga. sin sumpiga karaktär, men 1/3 av
området kunde ändå hävdas som äng. I områdets norra
del finns rester efter torpet Silverbäck, till vilket det
hörde fuktiga starrika ängar. Namnet Rödgölemossen
samt noteringarna att det till torpet hörde åkermark av
"Rödjord" kan tyda på att det i dessa kärrmarker
förekommer järnmalm. Några lämningar efter
järnutvinning har dock inte påträffats.
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Länsstyrelsens bedömning
Kombinationen av fria vattenytor, öppna kärr, sumpskog och tallmosse ger objektet höga mångformighets- och
representativitetsvärden. Området har även botaniska och kulturhistoriska värden. Stora delar av området ingår i
Natura 2000-området Gölekärret och Rödgölemossen. Myrskyddsplanen omfattar ett större helhetsområde med mer
sumpskog och tallmosse som måste skyddas från dikning och intensivt skogsbruk.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 1997. Natur i Östra Småland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Kalmar läns fastland. Meddelande 1989:06. Uppdaterade
versioner finns på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
4. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
5. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/natura2000
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län. Del 1 och 2 (utgiven 1984, rapport SNV
PM 1787 och SNV PM 1788)

Skala 1:10 000
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1010236 Igelmossen (H21)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Mörbylånga
C

Totalareal

137ha

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

137ha
25ha
0ha
0ha
55ha
54ha

Myrtyper
Rikkärr
Mad

Topogent kärr

Beskrivning av området
Igelmosseområdet är en mosaik av fastmark och våtmark
med rika kalkpåverkade, delvis hävdade miljöer.
I objektet ingår öppna och trädbärande topogena kärr,
fuktängar, sumpskog och vätar omgivna av hassellundar,
ädellövskog och torrängar. Fuktängarna domineras av
älväxing och blåtåtel med inslag av slankstarr. Kärren
domineras delvis av axag, medan olika starrarter och ag
dominerar på andra ställen. Stora ytor domineras av
agnsäv, bunkestarr och i viss mån blåsäv och
lundgamander. Honungsblomster, vaxnycklar,
flugblomster, brudsporre, ängsnycklar, gräsull och
majviva växer också i våtmarken. I bottenskiktet växer
kalkkammossa, stor skedmossa, guldspärrmossa,
kalkkällmossa, kärrbryum, bandpraktmossa och
korvskorpionmossa.

I området finns de sällsynta amfibierna långbensgroda
och stor vattensalamander.
Inom objektet finns även en kommunal vattentäkt.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Området är gammal utmark till byarna
Skogsby och Bröttorp i Torslunda respektive Norra
Möckleby socknar. Det har främst nyttjas för slåtter och
bete av dessa byar. En ålderdomlig fastighetsbildning
lever kvar här då alla gårdar skulle ha sin del i denna
troligen betydelsefulla slåttermark. I väster finns delar
som hävdas genom bete. Utökad hävd skulle hejda
igenväxning och gynna flera av områdets höga
naturvärden.
Fördämningar och diken: Mindre dammanläggningar
finns i området.

132

Länsstyrelsens bedömning
Både våtmarkerna och fastmarken hyser stora botaniska och zoologiska värden. Området utgör en värdefull
skogsmyrmosaik med flera för Öland representativa kalkpåverkade våtmarker. Våtmarkskomplexet saknar långsiktigt
skydd och måste hindras från att växa igen samt skyddas från exploatering och intensivt skogsbruk i kantzoner och på
holmar.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 2001. Natur och kultur på Öland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Hylander, K., 1993. Våtmarksinventering av Öland. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelande 1994:3.
4. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Öland. Meddelande 1989:14. Uppdaterade versioner finns
på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
5. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/natura2000

Skala 1:30 000
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1010234 Tomeshultagölen (H10)
Kommun
Myrregion

Emmaboda
C

Totalareal

86ha

Areal land
varav myr

78ha
59ha

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

8ha
0ha
20ha
19ha

Myrtyper
Topogent kärr
Mad

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Myrkomplexet kring Tomeshultagölen och norrut
omfattar flera välutbildade våtmarkstyper. Större delen
av området är opåverkat av dikningar, de enda tydliga
ingreppen är ett par diken som finns vid norra kanten av
mossen.
Tallmossarna i områdets norra del skiljs åt av breda,
öppna laggkärr dominerade av ängsull och flaskstarr. Den
större mossen i norr har tydlig kantskog och glest
tallbevuxet mosseplan. En viss tendens till uppdelning i
tuvor och höljor kan ses på mosseplanet. I den mellersta
och södra delen finns tallmossar, sumpskog och mer eller
mindre trädbevuxna fattigkärr. Kring gölen utbreder sig
ett färgsprakande gungfly. Detta är uppbyggt av flera
olika vitmossearter med ett glest fältskikt av dystarr och
flaskstarr. Tomeshultagölen är en typisk näringsfattig
myrgöl med humöst vatten, en av de få opåverkade större
gölarna i trakten. Viktigt är att området får fortsätta sin
naturliga utveckling.

Behov och konsekvens av igenläggning av diken bör
utredas.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Området utgör gammal utmark till byarna
Tomeshult och Tokelsmåla. Det har delvis brukats som
betesmarker eller varit för svårt att utnyttja på grund av
den sumpiga karaktären. Enligt storskifteskartan från
1798 förekom även att några mindre delar av myren
användes som "utängar", alltså för slåtter på utmarken.
Slåtter skall främst ha förekommit på markerna närmast
gölen i södra delen. Spår efter detta lever här ännu kvar i
marknamnet Gungängen.
Byggnad: Att slåtter också bedrivits i de norra delarna
förstår man av att här finns en ängslada samt rester efter
ett torp kallat Ängalund.
Fornlämning: Av kända fornlämningar finns ett område
med fördämningsvall och byggnadsgrunder vid ett
vattendrag i den östra kanten.
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Länsstyrelsens bedömning
De höga värdena för objektet ligger främst i dess mångformighet, orördhet och representativitet. Objektet har
pedagogiska värden och används bland annat regelbundet som exkursionslokal. Tomeshultagölen är dessutom en
kalkreferenssjö. Stora delar av området ingår i Natura 2000-området Tomeshultagölen. Myrskyddsplanen omfattar ett
större område med mer areal kärr och tallmosse som måste skyddas från dikning och intensivt skogsbruk.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 1997. Natur i Östra Småland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Kalmar läns fastland. Meddelande 1989:06. Uppdaterade
versioner finns på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
4. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
5. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/natura2000
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län. Del 1 och 2 (utgiven 1984, rapport SNV
PM 1787 och SNV PM 1788)

Skala 1:20 000
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1010230 Våtmarker längs Emåns nedre lopp (H5)
Kommun
Myrregion

Oskarshamn, Mönsterås
C

Totalareal

1 145ha

Areal land
varav myr

996ha
466ha

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

149ha
0ha
430ha
407ha

Myrtyper
Topogent kärr

Mad

Beskrivning av området
Området utgörs av ett våtmarksdominerat parti i Emåns
nedre dalgång och omfattar stora
översvämningsområden. Genom slåtter har dessa
översvämningsmarker hållits öppna under långa tider,
vilket är en orsak till de höga naturvärden som nu finns
utmed denna del av Emån. Jordbruksstöden inom EU har
gjort att arealen hävdad mark återigen ökat inom
området. Idag hävdas drygt 100 hektar genom madslåtter
och lika mycket till genom bete. På flera ställen har
dämmen förekommit i Emån, bland annat förindustriell
verksamhet med hjälp av vattenkraft, men även för att
gynna fisket. Detta kan också ha påverkat hur mycket
Emån har översvämmat. Kvarvarande dämmen kan
utgöra ett problem för vandrande fisk och på grund av
regleringsförhållandena även för uppströms liggande
våtmarksområden och malbiotoper.
På fisksidan är Emån ett av de artrikaste vattendragen i
Sverige med hotade arter som mal, färna och stensimpa
samt ett självreproducerande laxbestånd och en unik
havsöringstam. Den breda och stillaflytande Emån omges
av vidsträckta öppna vassar, mader, sumpkärr och ängar.
De öppna områdena domineras ofta av grenrör, rörflen,
vasstarr, trådstarr, blåtåtel, jättegröe och bladvass. På
blötare delar växer arter som dybläddra, hästsvans,
vattenblink, vattenmärke, sprängört, bäckbräsma och
vattenfräne. Stundtals förgrenar sig ån i kvillar med
forsande och strömmande vatten vilka omges av
lövskogsförsedda stränder.

Det omgivande landskapet har både ostörda sump- och
svämskogar, topogena kärr och tallmossar med stark
vildmarksprägel samt kulturpåverkade lövskogar och
betesmarker, där skogsavverkningar förekommit. Höga
botaniska, entomologiska och ornitologiska värden är
knutna till området. I strandzonen finns rödlistade arter
som hårklomossa, gråblå skinnlav och svartfläckad
rödrock. De varierande trädmiljöerna med rik förekomst
av gamla grova träd och död ved hyser en mängd
rödlistade arter bl.a. almlav, klosterlav, blomskägglav,
kandelabersvamp, ekkrattbock och mindre hackspett.
Ingreppen i områdets våtmarker utgörs av dikningar, men
också åtgärder för att återskapa slåttermader. Viktigt är
att jord- och skogsbruk i området sker med hänsyn till de
höga natur- och kulturvärdena. Friluftsvärden finns i
form av goda fiskemöjligheter och kanotleder.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Dessa marker som årligen påverkas av
översvämning har i äldre tider varit särskilt viktiga som
våtslåttermarker. Många marknamn lever ännu kvar på
dagens kartor som vittnar om de översvämmade
markernas betydelse för slåtter, som till exempel
Nerängarna och Berggölsängarna.
Byggnad: Ännu på 1940-talet fanns ett 50-tal ängslador
kvar i området i nära anslutning till de gamla
slåttermaderna.
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Länsstyrelsens bedömning
Emåns nedre dalgång är mångformig och innehåller många välutbildade och representativa våtmarkstyper. Området är
mycket högt värderat med en rik flora och fauna, men utgör även del av ett värdefullt kulturlandskap. Stora delar av
områdena ingår i Natura 2000-områdena Våtmarker längs Emåns nedre lopp och Emåns vattensystem i Kalmar län.
Myrskyddsplanen omfattar ett större helhetsområde med mer sumpkärr, sumpskog och fastmarksholmar som måste
skyddas från intensivt skogsbruk och exploatering. Viktigt är också att hävden i området fortsätter.

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Fasth, T. & Larsson, A. 1997. Naturinventering i Emåns dalgång. Emåprojektet.1997. Meddelande
1997:1. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Forslund, M. (red). 1997. Natur i Östra Småland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
4. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Kalmar läns fastland. Meddelande 1989:06. Uppdaterade
versioner finns på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
5. Löfroth, M. m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
6. Malmquist, A. I tryck. Vedlevande skalbaggar utmed Emån, sträckan Hulten-Slätemo. Naturcentrum AB.
7. Naturvårdsverket. Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverkets hemsida:
www.naturvardsverket.se/natura2000

Skala 1:100 000
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1010176 Ösjökärr (H2)
Kommun
Myrregion

Oskarshamn
C

Totalareal

57ha

Areal land
varav myr

56ha
32ha

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

0ha
0ha
23ha
22ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Ösjökärr är ett myrkomplex där stora arealer öppna
topogena mjukmattekärr bildar mosaik med skogsklädda
fastmarksholmar. Området består av tre våtmarksytor,
som avskiljs genom högre fastare mark. Sumpskog och
skvattramtallmosse bildar delvis gräns mot den
omgivande fastmarken. I myren finns en stor och några
mindre gölar. De utgörs av de numera till största delen
igenväxta Kärrsjöarna samt Ösjön.
Vegetationen utgörs av fattiga till intermediära typer. I
objektets södra del och vid en källa finns rikare
vegetation med brunmossor och myggblomster.
Fågellivet är rikt och representeras av bland annat tjäder,
orre, trana, skogssnäppa och morkulla. Våtmarken omges
av barrskog med inslag av små betesmarker.

Dikningsingreppen är mest omfattande vid myrens
nordvästra hörn. Behov och konsekvens av igenläggning
av avvattnande och tillrinnande diken bör utredas.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: På storskifteskarta från 1816 framställs
kärrmarkerna mer som öppna sjöar. Markerna runt de
igenväxande sjöarna var dock blöta även då och hävdades
till stor del som slåttermarker av gårdarna i Baggetorps
by. De sumpiga markerna kring sjöarna benämns som
Ösjöparken och Sjökärret.
Byggnad: Att området haft en stor betydelse som
slåttermarker framgår av att det ännu på 1940-talet fanns
ett stort antal ängslador i nära anslutning till
kärrmarkerna. Rester efter några av dessa ängslador finns
ännu kvar i området.

138

Länsstyrelsens bedömning
Ösjökärr är en värdefull och mångformig skogsmyrmosaik med stort inslag av öppet vatten. Kärrmarkerna har varit av
stor betydelse som slåttermarker i äldre tider. Våtmarksytorna ingår i Natura 2000-området Ösjökärr. I
myrskyddsplanen ingår en större del av skogsmyrmosaiken med mer beskogade partier vilka måste skyddas från
intensivt skogsbruk. Igenläggning av diken i intilliggande dränerade områden kan förhindra näringstillförsel och
vassens vidare utbredning samt på sikt kan dessa områden utvecklas till värdefulla biotoper (kärr).

Källor
1. ArtDatabanken. Faktablad för rödlistade arter. www.artdata.slu.se
2. Forslund, M (red). 1997. Natur i Östra Småland. Naturvårdsprogram för Kalmar län. Länsstyrelsen i Kalmar län.
3. Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturvårdens riksintressen, Kalmar läns fastland. Meddelande 1989:06. Uppdaterade
versioner finns på Länsstyrelsens hemsida: www.h.lst.se
4. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverket.
5. Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/natura2000
6. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
7. Naturvårdsverket. Våtmarksinventering inom fastlandsdelen av Kalmar län. Del 1 och 2 (utgiven 1984, rapport SNV
PM 1787 och SNV PM 1788)
8. Nyckelbiotopsinventeringen finns på Skogsvårdsstyrelsens hemsida: www.svo.se klicka på Skogens pärlor.

Skala 1:15 000
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