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Objekt i Gotlands län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009285
1009370
1009424
1009483
1010077
1010078
1010080
1010082
1010098
1010101
1010120
1010122

144
146
154
156
152
148
164
158
160
162
166
150

Ganthems källmyr (I14)
Hejnum Kallgate-Bälsalvret-Bojsvätar (I12)
Myrar på Lojstahajd (I16)
Nordermorar (I1)
Limmorträsk
Hässlemyr
Våtmarker i nordvästra Fleringe
Rutemyr
Släkmyr
Stora Pussmyr
Våtmarksstråk innanför Stenkyrkehuk
Kärr vid Risungs

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009210
1009295
1009296
1009304
1009323
1009337
1009418
1009453
1009459
1009467
1009475
1009588
1009608
1009636

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bluttmo (I8)
Grausne källmyr (I3)
Grodvät (I11)
Gräne (I9)
Hall-Hangvar (I4)
Hoburgs myr (I6)
Lindhammarsmyr (I15)
Marpesträsk (I2)
Millumträsk (I10)
Muskmyr (I18)
Mölner myr (I7)
Storsund (I13)
Sävvät, Krakvät och Hägsarve kärräng (I17)
Träskmyr (I5)

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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1009285 Ganthems källmyr (I14)
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

3ha

Areal land
varav myr

3ha
1ha

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

0ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Ganthems källmyr är en svagt sluttande myr som ligger
på sandavlagringar i ett skogsområde söder om
odlingsmarkerna i Ganthems och Dalhems socknar.
Öster om myren ligger en ås av isälvsgrus. Åsen sluttar
ned mot myren och i dess nedre del rinner rikligt med
vatten fram från fem källor. Källföderna ger upphov till
några bäckar som långsamt rinner fram över myren mot
nordväst. Bäckarna är mycket grunda, och på flera håll
har breda sel bildats.
Vegetationen är mycket rik. Vid källorna växer
mosskuddar av bl.a. kammtuffmossa, klotuffmossa,
källtuffmossa, källmossa och kärrbryum.

Bland kärlväxterna märks här näbbstarr, storsileshår och
gulyxne.
Även längs bäckkanterna är mossvegetationen rik med
riklig förekomst av bl.a. de källkrävande arter som växer
vid själva källorna.
Växter med rika förekomster i källmyren är gräsull,
kärrlilja, majviva, ängsvädd, slåtterblomma, kärrsälting,
kustarun, ängsnycklar, sumpnycklar, flugblomster,
brudsporre och luktsporre. I bottenskiktet är
guldspärrmossa, späd skorpionmossa,
korvskorpionmossa, kärrspärrmossa, kalkkammossa och
kärrbryum.

Källbäck genom Ganthems källmyr. Foto: Stellan Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Mycket välutbildad och vacker källmyr och källbäck med rik förekomst av orkidén gulyxne.

Källor
1. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.
2. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:10 000
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1009370 Hejnum Kallgate-Bälsalvret-Bojsvätar (I12)
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

949ha

Areal land
varav myr

949ha
327ha

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

0ha
0ha
564ha
478ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Hejnum Kallgate är Gotlands största våtmarksområde.
Området ligger på märgelkalksten som överlagras av
bleke och är det enda i sitt slag på Gotland. Området har
sin högsta punkt i den nordvästra delen, som ligger 38
meter över havet. Väster om våtmarken Hejnum Kallgate
ligger det höglänta området Hejnum hällar, vars högsta
delar når 75 meter över havet. I östra delen av Hejnum
hällar sluttar marken med för gotländska förhållanden
brant ner mot våtmarken.
Nedanför sluttningen löper den i landskapet tydliga
strandvallen för Anclussjön. Våtmarken avgränsas i öster
av Litorinahavets strandvall. Vallen höjer sig obetydligt
över omgivningen men syns lätt genom sin avvikande
torra vegetation och kraftiga tallskog. I anslutning till den
mynnar flera källor som i nordöstra delen ger upphov till
en källmyr. I området finns källor med artesiskt
grundvatten bildar smärre springbrunnar. Källmyren
ligger i terrasser i den sluttande terrängen nedanför
Litorinavallen.
I den norra delen av Hejnum Kallgate benämns
våtmarksområdet Rövätar. Här finns en påtaglig
utströmning av grundvatten genom talrika källor. En stor
del av våtmarksområdena i den centrala och norra delen
av Hejnum Kallgate utgörs av rikkärr som ligger i mosaik
med skogbevuxen myr. Karakteristiska arter i de öppna
miljöerna är hirsstarr, ängsstarr, slankstarr, axag,
knappag, blåtåtel, blodrot, slåtterblomma, sumpgentiana,
majviva, kärrknipprot, ängsnycklar, blodnycklar,
vaxnyckjlar och flugblomster. I källmyrarna tillkommer
rika förekomster av kärrlilja, brun ögontröst, trubbtåg,
näbbstarr, gräsull och storsileshår. I flera av bäckarna
växer källnate. Mossfloran är rik med goda förekomster
av korvskorpionmossa, späd skorpionmossa,
guldspärrmossa, kärrbryum och kalkkammossa. I mera
tydligt källpåverkade miljöer tillkommer exklusiva arter
såsom kalkkammossa, kamtuffmossa, klotuffmossa,
kalkkällmossa, källtuffmossa, gyllenmossa, stor

I tuvor märks tallvitmossa, blåmossa, rostvitmossa och
sumpvitmossa.
I den södra delen av området finns Bälsalvret som kan
beskrivas som en karg blekevät. Bleken som överlagrar
märgelstenen är mycket finkornig. Den har dessutom ett
rikt innehåll av sten som ligger i vackra
uppfrysningsmönster på markytan. Att
uppfrysningsrörelser starkt har präglat naturen i området
kan man se på att de åldriga enarna i området har
rotsystem som till stora fryst upp och ligger på marken.
Vegetationen på Bälsalvret är gles men mycket rik. Till
de dominerande arterna hör fårsvingel, slankstarr, ärtstarr
och blåtåtel. Örtrikedomen är stor trots de karga
markförhållandena. I området finns rika förekomster av
vätformen av blodtopp. En annan konkurrenssvag art som
finns med stor myckenhet i de jäsande blekejordarna är
vätögontrösten. I området finns även rikkärrsarter, till
exempel kärrknipprot, ängsnycklar och majviva.
Dessutom finns i området rika förekomster av luktsporre.
På delar av Bälsalvret finns också synnerligen rika
förekomster av honungsblomster. Andra arter som
påträffas i den här miljön är jordtistel, rödklint och
gräslök.
Bojsvätar, som ligger öster om Hejnum Kallgate,
domineras av ett större, öppet kärr och längst i söder
vätar (Västers träsk). En stor del av våtmarken
genomrinns av ett smalt vattendrag som har sitt ursprung
i Hejnum Kallgate. Vegetationen domineras av knappag.
Knappagbestånden är mycket artrika med förekomster av
även axag, kärrlilja, tätört, slankstarr.
Våtmarksområdet Hejnum Kallgate-Bälsalvret hyser
Gotlands rikaste förekomst av den sällsynta
väddnätfjärilen.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är Gotlands största våtmarksområde och innehåller helt unika naturvärden.

Källor
1. Eliasson, C. U. 2002. Övervakning och inventering av ärenprisnätfjäril på Gotland 2002. Länsstyrelsen i Gotlands
län.
2. Länsstyrelsen i Gotlands län. 2005. Bevarandeplaner för Natura 2000-områdena Bojsvätar, Hejnum Kallgate och
Kallgatburg.
3. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotlands. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.
4. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:50 000
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1010078 Hässlemyr
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

48ha

Areal land
varav myr

48ha
21ha

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

0ha
0ha
19ha
16ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Hässlemyr är en stor öppen agmyr som tidigare har haft
öppna vattenytor men som nu är i det närmaste igenväxt
med ag.
Kantzoner runt myren saknas eller är mycket smala. I de
som ändå finns växer axag, knappag, tätört, majviva,
blodrot, ängsvädd, ängsnycklar och kärrknipprot.
Myren kantas av en smal bård med lågvuxen
blåtåtelsumptallskog.

Söder om myren finns ett fuktängsområde, och norr om
myren ett område med vätar, små agmyrar och en del
fukthedar. På alvarhedarna är en stor del av marken
växelfuktig, och vegetationen domineras här av
fårsvingel, älväxing och slankstarr.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är stort och orört och utgör en fin representant för Fårös agmyrar. Det ligger även väl skyddat i ett större
skogsområde.

Källor
1. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Skala 1:10 000
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1010122 Kärr vid Risungs
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

33ha

Areal land
varav myr

33ha
8ha

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

0ha
0ha
19ha
16ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Området består av flera långssträckta våtmarksstråk som
löper mer eller mindre parallellt med höjdkurvorna.
Området är beläget på ett underlag av märgelsten.
Blekeutfällning är vanligt förekommande.
Vintertid står marken normalt under vatten och saknar
bottenskikt. Området domineras av helt flacka
blåtåtelkärr med stor örtrikedom.

Här finns bl.a. rikliga förekomster av slåtterblomma och
sumpgentiana.
De blöta blåtåtelkärren kantas av fuktängar dominerade
av gräs och lågstarr.
Området betas av nöt och får.
Våtmarkerna omges till större delen av tallskog som
framför allt i norr har höga naturvärden.

Tuva av axag, Schoenus ferrugineus. Foto: Stellan Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Källmyrsdominerade, delvis betade våtmarksstråk med mycket rik flora.

Källor
1. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län

Skala 1:15 000
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1010077 Limmorträsk
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Gotland
C

Totalareal

187ha

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

184ha
139ha
3ha
0ha
26ha
22ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Limmorträsk bestod tidigare av en myr i den norra delen
och en öppen sjö i den södra. När träsket sänktes i slutet
av 1800-talet, togs den norra delen i anspråk för
vallodling. Sjön växte så småningom igen, och i dag
utgörs den största delen av träsket av en myr med stora
öppna myrvidder dominerade av ag. Två små gölar - en i
nordost och en i västra delen - finns dock fortfarande
kvar.
Limmorträsk får sitt vatten från markerna norr och väster
om träsket och ligger på jordlager av moränmärgel. I
träskets mitt liksom längs den östra sidan finns
blekeavlagringar. Längs den västra sidan saknas
jordlager, och här går den märgliga kalkstenen i dagen.
Den norra delen av träsket ligger på torvlager.
Myrvidden består i den södra delen av träsket av
homogena agbestånd. I den sydvästra kanten finns en blöt
lagg där agen växer något glesare. I norr är träsket örtrikt
och igenväxande med ag, älggräs och vass. Här växer
bl.a. bunkestarr, hirsstarr, trådstarr, strandklo, kärrsilja,
vattenmynta och toppfrossört.
På en del håll längs träskets kanter märks en zonering av
vegetationen. I nordost och sydost finns bälten av
knappag innanför myrvidden. I det nordöstra
knappagsbältet finns ett litet bestånd av den sällsynta
orkidén kärrnycklar. I knappagbältena växer även
ärtstarr, slankstarr, höstspira, strandmaskros,
korvskorpionmossa, kärrspärrmossa och guldspärrmossa.

De svagt sluttande kanterna längs den västra och den
östra sidan har gett upphov till svag källpåverkan i
marken. Örtrika axagkärr finns utvecklade längs delar av
myrkanterna. Axagkärren är 10-40 m breda och ligger på
grunda jordar. Floran är mycket rik med bl.a. majviva,
vildlin, slåtterblomma, sumpgentiana, kustarun, blodrot,
ängsvädd, storsileshår och kärrknipprot.
I den nordvästra delen av träsket ligger en holme med
sumpskog på underlag av mosstorv som sträcker sig ut i
myrvidden. Skogen domineras av björk och tall.
Fågelfaunan i Limmorträsk är rik. Till häckfåglarna hör
bl.a. trana, brun kärrhök, ängshök, kornknarr, vattenrall,
småfläckig sumphöna och rödspov.

Ängsnycklar, Dactylorhiza incarnata. Foto: Stellan Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Fågelrikt våtmarksområde med Europas nordligaste förekomst av orkidén kärrnycklar.

Källor
1. Landin, B.-O. & Brusewitz, G. 1982. Naturvandringar på Fårö. AWE/Gebers.
2. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Skala 1:20 000
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1009424 Myrar på Lojstahajd (I16)
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

277ha

Areal land
varav myr

277ha
94ha

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

0ha
0ha
183ha
179ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Lojstahajd är ett efter gotländska förhållanden vidsträckt
och höglänt skogsområde. Insprängt i skogen ligger ett
stort antal mindre våtmarker som ofta får sitt vatten från
källor i sluttningarna och därmed har karaktären av
källmyrar.
Ett av de största källmyrkomplexen i området är Botes
källmyr nära gränsen mellan Fröjel och Gerum socknar.
Väster om området ligger en bred ås av isälvsmaterial.
Nedanför åsen ligger källmyren på underlag av
moränmärgel. Området består i söder av tre olika kärr
med mycket tydlig källbildning. Kärren bildar bäckar
som rinner ihop i centrala delen av myren där
trädvegetationen är något tätare. Bäckarna rinner ut på en
öppen yta som även får en del vatten från norra delen av
området. Här är myren påtagligt blöt. Längst i söder är
källbildningen mycket tydlig. Här finns källor och en
liten bäck som meandrar genom sumpskog. Bäcken
kantas av skuggstjärnmossa, praktbräkenmossa,
skogspraktmossa, källmossa, kammtuffmossa och
dunmossa. Bäcken rinner ut på en öppen källmyr där en
källa med en diameter på tio meter ansluter. Här växer
kamtuffmossa, klotuffmossa, källmossa, kalkkällmossa,
kärrbryum, fetbålmossa, späd skorpionmossa samt
korvskorpionmossa. I källans närhet finns ett område
med välutbildade tuvor av vitmossor. Här växer
tallvitmossa, sumpvitmossa och snärjvitmossa.
Kalkkällmossa uppvisar här ymniga förekomster längs
bäckens kanter. I bäcken växer källnate samt
kransalgerna Chara aspera, C. delicatula och C.
globularis.Vegetationen i källmyren är mycket rik. De
dominerande arterna är axag, blåtåtel, hirsstarr och
ängsstarr. Svarthö, blodrot, slåtterblomma, majviva,
kärrlilja, gräsull, smalfräken och ängsvädd har mycket
ymniga förekomster. Brun ögontröst är en art som har
mycket rikliga förekomster över stora delar av källmyren.
Till områdets karaktärsarter hör även tätört, storsileshår,
kustarun, sumpgentiana, vildlin, kärrsälting, brunört,
vattenmynta, sumpnycklar,

Källorna är tydliga och hyser ymniga förekomster av
mossor beroende av kallkällor. Här växer kamtuffmossa,
klotuffmossa, källmossa, kalkkällmossa, källtuffmossa,
kärrbryum samt svartknoppsmossa. I anslutning till
källorna finns ett flertal tuvor av vitmossorna
kärrvitmossa, spärrvitmossa, tallvitmossa, rostvitmossa,
purpurvitmossa och röd glansvitmossa. Tuvorna hyser
bland annat rundsileshår. I blekefältet finns ymniga
förekomster av storsileshår. Källkärrmiljön har stor
utbredning i området och här växer axag, blåtåtel,
ängsstarr, hirsstarr, kärrlilja, slåtterblomma, blodrot,
majviva, ängsvädd, vildlin, smalfräken, gräsull, ängsull,
brun ögontröst, svarthö, tätört, kustarun, ängsnycklar,
sumpnycklar, praktsporre, luktsporre, kärrknipprot.

Den södra delen av Botes källmyr. Foto: Stellan Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
En samling källmyrar med mycket rik flora. Området hyser bl.a. de enda sydsvenska förekomsterna av svarthö.

Källor
1. Lindell, T. 1987. Källmyrkomplex i Gerum. Botanisk inventering. Länsstyrelsen i Gotlands län.
2. Länsstyrelsen i Gotlands län. Bevarandeplaner för Natura 2000-områdena Backhagen, Botes källmyr, Hässelby,
Kvie källmyr, Lingsvidar, Mallgård källmyr och Nyhagen.
3. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.
4. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:100 000
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1009483 Nordermorar (I1)
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

78ha

Areal land
varav myr

78ha
19ha

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

0ha
0ha
60ha
58ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Nordermorar ligger på Avanäset, som är uppbyggt av
mäktiga avlagringar av flygsand med låg kalkhalt.
Sanden ligger i dyner och ryggar som är orienterade i
nordostlig-sydevästlig riktning. I svackorna mellan
dynerna finns näringsfattiga miljöer med torvbildande
våtmarker som skiljer sig påtagligt från våtmarkerna på
övriga Gotland.
I våtmarkernas bottenskikt påträffas vitmossor och de
öppna kärren kantas av praktfulla vitmosstuvor. Här
växer sumpvitmossa, tallvitmossa, fransvitmossa,
rostvitmossa, grodvitmossa, rubinvitmossa, spärrvitmossa
och röd glansvitmossa. Här påträffas också de sällsynta
arterna lockvitmossa, praktvitmossa, krokvitmosssa och
knoppvitmossa.
I bottenskiktet märks även heltäckande förekomster av
spjutmossa, korvskorpionmossa och späd skorpionmossa.

I de lite större myrarna domineras de centrala delarna av
ag. Agbestånden kantas av stora bestånd av trådstarr med
rikliga inslag av flaskstarr.Här och var finns stora tuvor
av bunkestarr. Här växer även kråkklöver, kärrbräken,
ängsull, sjöfräken och kärrsilja. På vitmosstuvor växer
bl.a. rundsileshår, ögonpyrola och spindelblomster.
I myrstråken finns på en del håll gungflyn kantade av
små grunda gölar. Här växer nålstarr, dystarr, hirsstarr,
spikblad och sumpmåra. På en plats i området växer
vitag, vilket är den enda kända förekomsten på Gotland.
En mindre förekomst av gulyxne finns också i området.
De flesta kärren kantas av tallskog, men på några håll
dominerar klibbal. Här finns även inslag av glas- och
våtbjörk samt viden.
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Länsstyrelsens bedömning
Sanddynområde med olika typer av dynvåtmarker i dynsänkorna. Området saknar motsvarighet på andra håll på
Gotland.

Källor
1. Högström, S. 1992. Sphagnum på Gotland. Vitmossobservationer 1983-1992. Länsstyrelsen i Gotlands län.
2. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen på Gotlands län.
3. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:15 000
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1010082 Rutemyr
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

51ha

Areal land
varav myr

42ha
15ha

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

8ha
0ha
26ha
22ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Rutemyr är en stor agmyr som huvudsakligen sträcker sig
i nord-sydlig riktning. Myren håller vatten året runt och
dräneras av en bäck från myrens sydände. Agmyrens
vegetation är något glesare inom sin djupaste del.
Myrens kanter är rika på bleke och utgörs av ett 5-10 m
brett bälte med axagkärr. Vegetationen här är mycket rik
med arter som ängsstarr, nålstarr, näbbstarr, smalfräken,
gräsull, ryltåg, vildlin, tätört, kärrlilja, majviva,
ängsnycklar, vaxnycklar, blodnycklar, sumpnycklar,
brudsporre, luktsporre och kärrknipprot.
Nordväst om myren finns ett öppet område bestående av
blåtåtelkärr, axagkärr och blåtåtelfuktäng.

Här finns bl.a. en mycket rik förekomst av orkidén
luktsporre.
Söder om myren finns mycket rika miljöer i anslutning
till den meandrande bäck som dränerar området.
Utfällning av kalktuff förekommer rikligt i bäcken. I
kärren runtom växer blåtåtel, hirsstarr, ängsstarr och axag
dominant.
I den angränsande tallskogen dominerar gräs och
halvgräs som blåtåtel och loppstarr.
I väster finns vidsträckta fukthedar och en stor fuktäng.
Fukthedarna avbryts här och var av trädbevuxna
fastmarksholmar.

Södra delen av Rutemyr fotograferad från den nordöstra kanten. Foto: Stellan
Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Vidsträckt agmyr med växtrika kantzoner och omgivande av hällmarkstallskog med höga naturvärden.

Källor
1. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Skala 1:10 000
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1010098 Släkmyr
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

25ha

Areal land
varav myr

25ha
12ha

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

0ha
0ha
14ha
12ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Kargt våtmarksområde beläget på lagrad kalksten.
Jordtäcket i området är mycket tunt, och på många håll
går hällen i dagen. I de norra delarna finns en del
moränmärgel, och här finns tallskog.
I den västra delen av området ligger själva Släkmyr, en
agmyr utan några direkta kantzoner. I myren finns en
tydlig torvhorisont utbildad.
Centralt i området finns en del partier med
blekeutfällning.

Här finns också grunda, öppna kärr och vätar.
Vegetationen domineras av blåtåtel, slankstarr och
hirsstarr. På några håll finns mindre förekomster av ag.
Dessa blöta delar kantas av karga tallskogar eller öppna
fukthedar.
Området har tidigare betats, men hävden är sedan länge
upphörd. Igenväxningen av de öppna och karga ytorna
går dock förhållandevis långsamt.

Ag, Cladium mariscus. Foto: Stellan Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Agmyr omgiven av karga men botaniskt intressanta fukthedar, alvarmarker och tallskogar.

Källor
1. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Skala 1:10 000
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1010101 Stora Pussmyr
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

72ha

Areal land
varav myr

72ha
51ha

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

0ha
0ha
22ha
21ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Våtmarkerna vid Pussmyr omfattar de båda agmyrarna
Stora och Lilla Pussmyr. Området ligger på lager av
moränmärgel. Sitt vatten får myrarna från skogsområdet
söder om Lilla Pussmyr och från de vidsträckta
alvarmarkerna på Forsviden. Området dräneras av ett
dike som ansluter till den norra delen av Stora Pussmyr
och rinner vidare ut i Ronkelsmyr.
Vegetationen på myrvidden utgörs av homogena bestånd
av ag. Kantzonerna är breda och välutvecklade. Närmast
agkanten övergår vegetationen i ett brett bälte dominerat
av knappag. Detta kantas i sin tur av ett något smalare
bälte med trådstarr.
Ovanför trådstarrbältet är marken diffust källpåverkad,
och här finns mycket örtrika axagkärr utbildade.

I axagkärren växer bl.a. slåtterblomma, kärrlilja, majviva,
blodrot, kustarun, kärrknipprot och luktsporre. Här märks
också ymninga förekomster av brun ögontröst. I
bottenskiktet växer guldspärrmossa, kärrbryum,
kärrspärrmossa, stor fickmossa och korvskorpionmossa.
Ovanför axagkärren finns en smal zon med blåtåtelkärr
innan lågvuxen sumptallskog tar vid.
En järnvägsbank skär rakt genom Stora Pussmyr, något
som har medfört vissa lokala störningar av områdets
hydrologi.
Området har tidigare betats, och en bit av den norra delen
av Stora Pussmyr betas nu åter. I andra delar av myren
befinner sig kantzonerna under långsam igenväxning.

Stora Pussmyr fotograferad från sydost. Foto: Stellan Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Variationsrikt våtmarksområde med mycket rik flora.

Källor
1. Länsstyrelsen i Gotlands län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-området Forsviden.
2. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Skala 1:15 000
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1010080 Våtmarker i nordvästra Fleringe
Kommun
Myrregion

Gotland
C

Totalareal

246ha

Areal land
varav myr

246ha
125ha

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

0ha
0ha
119ha
79ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Fleringe är en av de sjörikaste socknarna på det i övrigt
ganska så sjöfattiga Gotland. I den nordvästra delen av
socknen ligger sjöarna Nyrajsu, Mavrajd och
Kölningsträsk.
Sjöarnas omgivningar är rika på våtmarker. Många av
våtmarkerna är vätartade, d.v.s. de är vattenfyllda under
vinterhalvåret men torkar ut helt under sommaren.
Dominerande växter i dessa vätar är bl.a. slankstarr,
hirsstarr, blåtåtel, knappsäv och ärtstarr. Stora ytor utgörs
av knappagkärr som i många fall håller på att invaderas
av ag.

Blautmyr i nordost saknar hög vegetation i mitten av
myrvidden.
Hässlemyr genomlöps av avloppet från hela sjösystemet.
Den är i huvudsak beväxt med enstaka knappagtuvor och
ruggar av ag. I sin nedre del övergår den i en vät som är
mycket artfattig. Ca 700 m norr om Hässle finns en rikt
givande källa.
Våtmarkernas omgivningar utgörs av karga tallskogar
som i de flesta fall har bedömts ha höga naturvärden och
har klassats som nyckelbiotop.

Våtmarksstråk öster om Kölningsträsk. Flygfoto: Gunnar Britse.
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Länsstyrelsens bedömning
Mycket variationsrikt våtmarksområde med både agmyrar, källkärr, fukthedar och kalkfuktängar. Beläget i ett föga
exploaterat skogsområde med höga naturvärden knutna även till skogen.

Källor
1. Andersson, A. & Jacobsson, R. 1984. Översiktlig naturinventering. Botanik. Länsstyrelsen i Gotlands län.
2. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Skala 1:30 000
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1010120 Våtmarksstråk innanför Stenkyrkehuk
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Gotland
C

Totalareal

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

177ha

177ha
90ha
0ha
0ha
83ha
76ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Området består av två långsträckta våtmarksstråk som
löper mer eller mindre i nord-sydlig riktning innanför
stranden vid Stenkyrkehuk. Områdena omges av
lågvuxen tallskog.
Det västra stråket, Vale vätar, är mycket variationsrikt
och mosaikartat. Marken i området består av kalkgyttja.
Största delen består av fastmattekärr med källpåverkan.
Kärren förekommer dels som stora öppna ytor, dels som
kantzoner runt agmyrar i området.
Floran är rik med ymninga förekomster av
slåtterblomma, majviva, tätört, smalfräken, kustarun,
ängsvädd, kärrlilja, blodrot, vildlin, ängsnycklar,
sumpnycklar, kärrknipprot, luktsporre och sumpgentiana.
På grund av att området inte har betats på länge, har
kärren blivit kraftigt tuviga och täckta av fjolårsgräs,
vilket har hämmat både moss- och kärlväxtfloran. Kärren
kantas av kalkfuktängar dominerade av älväxing och
blåtåtel.
Centralt i den östra delen av området finns en liten
källmyr. Myren sluttar brant ner från skogen till agmyren.
Här finns några små källor som omges av lågvuxen och
artrik vegetation. Här växer t.ex. storsileshår, gräsull,
brun ögontröst, sumpnycklar, späd skorpionmossa,
kalkkammossa, kärrbryum och gulspärrmossa.
Det östra myrstråket, som inkluderar bl.

a. Sågvätar och Balsklintmyr, innehåller även det en
mängd olika vegetationstyper. De norra delarna utgörs av
vätar, där stor del av marken består av blottad lera med
påtaglig blekeutfällning. Området övergår i en agmyr
med öppen klarvattenyta.
I den södra delen av myren ansluter tre fina kärrkärr till
kantzonerna. Vegetationen är rik med bl.a. axag,
knappag, gräsull, näbbstarr, kärrlilja, kustarun,
storsileshår, majviva och sumpnycklar. I bottenskiktet
växer korvskorpionmossa, späd skorpionmossa,
guldspärrmossa, kalkkällmossa, kärrbryum och
kamtuffmossa. I kanten på en av källmyrarna finns en
stor tuva med tallvitmossa.
I källkärren finns flera fina källflöden och meandrande
bäckar. I bäckarna växer bl.a. källnate och kransalger.

Gräsull, Eriophorum latifolium. Foto: Stellan Hedgren.
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Länsstyrelsens bedömning
Mycket variationsrika våtmarksområden med rik moss- och kärlväxtflora.

Källor
1. Andersson, A. & Jacobson, R. 1984. Översiktlig naturinventering. Botanik. Länsstyrelsen i Gotlands län.
2. Martinsson, M. 1997. Våtmarker på Gotland. Del 1 & 2. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Skala 1:50 000
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