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Objekt i Blekinge län
Aktuella objekt
Objekt

Sid nr

1009280
1009286
1009318
1009349

1009530
1010088

176
178
174
180

184
172

Färskesjön (K11)
Gatmyren (K4)
Boamossen-Göhalvön (K6)
Hålabäcksmaderna (K3)
/RPPDÀ\HW . 
Siesjö (K2)
Albertas myr

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
1009346
1009580
1009685

X Hängdovakärret (K1)
X Store mosse (K5)
X Öppenskär (K10)

Ett ”X” framför objektnamnet talar om att objektet har ett långsiktigt
skydd, och redovisas inte i objektsammanställningen.

Alla objekt i landet som bedömdes vara ”Skyddade objekt” 2007, anses inte längre
vara skyddade. Fler objekt kan få ändrad bedömning.
Namnen för de skyddade objekten ovan innehåller inte längre ”X”-en i GIS-skikt etc.
I de fall ett gammalt MSP-ID med länsbokstav och löpnummer finns i parantes efter
namnet i tabellen ovan finns beskrivning för de objekt som bedömdes vara skyddade
2007 i Myrskyddsplanen 1994. Oskyddade objekt som presenteras på motsvarande
sätt i tabellen har en äldre beskrivning i samma rapport.

Objekt som utgick 2007;
* Våtmark vid Strömsberg (K8)
* Våtmark på Sturkö (K9)
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1010088 Albertas myr
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Osby, Olofström
C

Totalareal

25ha

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

25ha
24ha
0ha
0ha
1ha
1ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr

Beskrivning av området
"Albertas myr" är en del av en större myr som ligger
mellan Vilshult och Lönsboda, på gränsen mellan
Blekinge och Skåne. I VMI för Kristianstads län 1981
bedömdes den skånska delen vara av klass 2. I VMI för
Blekinge 1991 förbisågs myren helt. Merparten av den
skånska delen är så skadad av äldre dikning att
naturvårdsvärdet är begränsat. Blekingedelen är däremot
i huvudsak hydrologiskt intakt, svagt sluttande och till
betydande del påverkad av översilande grundvatten.
Översilade myrar är ytterst ovanliga i Blekinge. Flera
olika våtmarkstyper förekommer inom området;
sumpskog med al, björk och tall, öppna laggkärr,
kärrartad mosse samt tallmosse. Översilningen ger myren
en förhållandevis stor artrikedom av kärlväxter, mossor
och svampar. Tydligast är detta i myrens skogklädda
sydöstra del. Härifrån rinner vattnet mot N och NV, mot
Skåne.

Kärlväxtfloran innehåller bl a arter som korallrot och
kallgräs, båda i riklig mängd. Mossfloran är inte närmare
undersökt, men en art som har noterats är
vattenkrokmossa, som indikerar något rikare
förhållanden. Inte heller svampfloran är inventerad, men
utöver karaktärsarten rosenhätta har några intressantare
fynd gjorts; mossnavling (få fynd i länet), skålsvampen
Coprotus glaucellus samt kärnsvampen Sordaria alcina.
De två sistnämnda har påträffats på älgspillning i myren.
Även tjäder förekommer. En liten del av det avgränsade
området ligger i Skåne län. Skånedelen omfattar även en
skogbevuxen fastmarksholme, där ett torp en gång har
legat och som ger området ett visst kulturhistoriskt värde.

Korallrot förekommer rikligt på Albertas myr. Foto: Ivar Björegren.
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Länsstyrelsens bedömning
En myr som genom sin för länet ovanliga hydrologi med översilning, samt artrikedom, har ett stort naturvårdsvärde.
Ett långsiktigt skydd är väl motiverat.

Källor
1. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.

Skala 1:10 000
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1009318 Boamossen-Göhalvön (K6)
Kommun
Myrregion

Ronneby
A

Totalareal

18ha

Areal land
varav myr

18ha
2ha

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

0ha
0ha
16ha
16ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Boamossen ligger på Göhalvön ca 8 km SSO Ronneby.
Området utgörs av en mosaik av små kärrytor,
alsumpskog och en svagt välvd mosse. Den sistnämnda,
den egentliga Boamossen, har ett glest trädskikt av
gammal och grov tall som hyser signalarten tallticka i
riklig mängd. Alsumpskogen, framförallt den
sammanhängande ytan i områdets norra del, har väl
utvecklade socklar och styltrötter med öppet vatten
mellan träden. I kärrytor inom området växer skvattram,
en art som annars är ovanlig nära kusten. I en av
områdets sumpskogar har den rödlistade arten brandticka
sin sydligaste kända lokal i landet.

Boamossen har genom sitt kustnära läge och sin orördhet
inga andra motsvarigheter i länet. Våtmarksområdet ingår
i Gömarken, som är den extensivt beteshävdade utmarken
till Göholms gård. Det avgränsade området är, liksom
merparten av omgivande ädellövskog, klassat som
nyckelbiotop. Våtmarkerna ingår vidare i Natura 2000, i
område av riksintresse för naturvård, samt i den
nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.
Några särskilda kulturmiljövärden som är knutna till
våtmarken är inte kända.

Kärryta på den i övrigt talldominerade Boamossen. Foto: Lars Franzén.
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Länsstyrelsens bedömning
Våtmarksområdet på Göhalvön har genom främst sin mångformighet, orördhet, artrikedom och förekomst av
rödlistade arter ett synnerligen högt naturvårdsvärde. Myrskyddsobjektet, vars yttre avgränsning är något osäker, ingår
som del i det betydligt större DOS-objektet 4900 Göholm. Ett långsiktigt bevarande av området bör vara genomfört
2007.

Källor
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, 1990. Göholm - naturvärden och markhistoria. Meddelande 1990:2.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, 1994. Våtmarker i Blekinge.
3. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
4. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
5. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
6. Riksintresse för naturvård, registerblad för område NK 12 Gö.
7. Naturvårdsverket, 1997. Sveriges finaste odlingslandskap - Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, etapp 1.
Rapport 4815.
8. Bevarandeplan för Natura 2000-området Gömarken.

Skala 1:10 000
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1009280 Färskesjön (K11)
Kommun
Myrregion

Karlskrona
A

Totalareal

227ha

Areal land
varav myr

226ha
11ha

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

2ha
0ha
212ha
179ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Färskesjöområdet är beläget sydost om Jämjö, i
Blekinges sydöstra hörn. Den i myrskyddsplanen aktuella
våtmarken ligger som en mosaik omgiven av hällmarker,
ädellövskog och tallskog, och utgör endast en liten del av
det avgränsade området. Flera av våtmarkerna är små och
grunda och kan närmast beskrivas som hällkarskärr, med
mycket artfattig vegetation. Andra våtmarker består av
tall- och lövsumpskogar. Den största myren är
Slättamossen, i områdets sydvästra del, där torvtäkt har
bildat en grund och vegetationsrik sjö som bl.

a. är häckningsplats för smådopping och vigg. Vidare
förekommer den i Natura 2000 listade arten citronfläckad
kärrtrollslända. Området är även rikt på registrerade
fornlämningar (rösen m.m.). Några särskilda
kulturhistoriska värden som är knutna till våtmarkerna är
inte kända. Hela det aktuella området omfattas av Natura
2000.

Slättamossen i Färskesjöområdets västra del har stora klarvattenytor. Foto:
Lars Franzén.
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Länsstyrelsens bedömning
Sammantaget har våtmarkerna i Färskesjöområdet genom sin månformighet, relativa orördhet, artrikedom samt
förekomst av rödlistade arter ett mycket stort naturvårdsvärde. Merparten av myrskyddsobjektet ingår i det befintliga
naturreservatet Färskesjön. Resterande del ingår i DOS-objektet 1626, Färskesjön etapp 2. Ett långsiktigt skydd för
hela området bör ha genomförts 2007.

Källor
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, 1994. Våtmarker i Blekinge.
2. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
3. Skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering.
4. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
5. Riksintresse för naturvård, registerblad för område NK 25 Färskesjön-Steneryd.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-området Färskesjön.

Skala 1:30 000
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1009286 Gatmyren (K4)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ronneby
C

Totalareal

12ha

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

12ha
11ha
0ha
0ha
1ha
1ha

Myrtyper
Topogent kärr

Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Gatmyren, som är belägen i norra delen av Ronneby
kommun, är en svagt skålformad myr som i stort sett helt
saknar spår av mänskliga ingrepp. Mosseplanet är
bevuxet med tallskog och omgivet av ett smalt laggkärr.
Den nordliga vitmossarten rufsvitmossa växer på myren.
En mindre fastmarksholme bevuxen med barrskog ligger
i myrens centrala del.

Hela Gatmyren ingår i Natura 2000, med samma
avgränsning som myrskyddsobjektet.
Kulturhistoriska värden
Hägnad: Gamla hägnadsrester (trästängsel) i myren
vittnar om äldre tiders hävd, något som även ger området
ett visst kulturhistoriskt värde.

Utblick över Gatmyrens halvöppna centrala del. Foto: Lars Franzén.
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Länsstyrelsens bedömning
En genom främst sin orördhet och representativitet mycket skyddsvärd myr. Den ingår även i ett större, grovt
avgränsat DOS-objekt. Ett långsiktigt skydd av myren bör ha genomförts 2008.

Källor
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, 1994. Våtmarker i Blekinge.
2. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
3. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinvenering.
4. Bevarandeplan för Natura 2000-området Gatmyren.

Skala 1:10 000
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1009349 Hålabäcksmaderna (K3)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ronneby
C

Totalareal

34ha

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

31ha
10ha
3ha
0ha
7ha
7ha

Myrtyper
Topogent kärr

Mad

Beskrivning av området
Hålabäcksmaderna är ett våtmarkskomplex med
slåtterhävdade åmader i direkt anslutning till Bräkneån,
vid Hålabäck i norra delen av Ronneby kommun.
Vegetationen i maderna domineras av brunven med
inslag av trådtåg, vasstarr, hirsstarr, hundstarr, pors och
blåtåtel. I bottenskiktet växer snärjvitmossa och
grodvitmossa. Myrskyddsobjektet omfattar även en
relativt stor alsumpskog, klassad som nyckelbiotop, som
är rik på örter och ormbunksväxter. Svampfloran är
delvis inventerad. Ovanligare arter av skålsvampar som
påträffats är Coronellaria typhae, Coronellaria pulicaris
samt sävskål.

Hålabäcksmaderna är Blekinges i särklass största
madslåtterområde, och sannolikt också ett av Sydsveriges
största. På vissa ytor sker även efterbete. Merparten av
området ingår i Natura 2000, samt i den nationella
bevarandeplanen för odlingslandskapet. Bräkneån, som
rinner genom området, hyser bl a en skyddsvärd
bottenfauna. Ån är tillsammans med angränsande marker
av riksintresse för naturvård.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Slåttern, som numera utförs maskinellt, har lång
kontinuitet vilket även ger området ett stort
kulturhistoriskt värde.

Porsdominerad yta i Hålabäcksmadernas centrala del. Foto: Lars Franzén.
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Länsstyrelsens bedömning
Sammantaget utgör området ett madkomplex som genom sin storlek och hävdkontinuitet, och tillsammans med
angränsande sumpskog och å även mångformighet, har få motsvarigheter i Sydsverige. Myrskyddsobjektet ingår i ett
större DOS-objekt som även innehåller viss skogsmark. Ett långsiktigt skydd för myren bör ha genomförts 2007.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1997. Sveriges finaste odlingslandskap - Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, etapp 1.
Rapport 4815.
2. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
3. Riksintresse för naturvård, registerblad för område NK 9 Bräkneån.
4. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
5. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-området Hålabäck.

Skala 1:15 000
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1009427 Lommaflyet (K7)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Karlskrona
C

Totalareal

36ha

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

34ha
32ha
2ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Lommaflyet som ligger i norra delen av Karlskrona
kommun är en av Blekinges största myrar. Centralt i den
plana - skålformade myren ligger en göl, Lommagölen,
som är ovanlig genom att den har ett klart och inte
brunfärgat vatten. Närmast gölen finns öppna kärrartade
gungflyn. I övrigt dominerar skogbevuxen tallmosse av
skvattramtyp. Delar av tallskogen är mycket gammal och
klassad som naturvärdesobjekt. Vid en fjärilsinventering
1995 påträffades två i Blekinge ovanliga arter;
torvmossetaggmätare och liten ängsmätare.

Tjäder förekommer i området. Lommaflyet är
förhållandevis orörd. I myrens perifera delar, som inte
ingår i det avgränsade området, finns ingrepp i form av
diken, äldre torvtäkter samt mindre skogsvägar.
Myrskyddsobjektet ingår i Natura 2000 (samma
avgränsning), samt i område av riksintresse för naturvård.
Några särskilda kulturmiljövärden som är knutna till
våtmarken är inte kända.

I Lommaflyets centrala del ligger den lilla sjön Lommagölen. Foto: Lars
Franzén.
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Länsstyrelsens bedömning
En för länet ovanligt stor och förhållandevis intakt myr med varierade våtmarkstyper och förekomst av ovanliga och
rödlistade arter (nyckelbiotoper), vilket ger myren ett högt naturvårdsvärde. Ett långsiktigt skydd är väl motiverat.

Källor
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, 1994. Våtmarker i Blekinge.
2. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
3. Riksintresse för naturvård, registerblad för område NK 31 Lommaflyet.
4. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
5. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-området Lommaflyet.

Skala 1:10 000
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1009530 Siesjö (K2)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Sölvesborg
A

Totalareal

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

15ha

15ha
1ha
0ha
0ha
5ha
5ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Siesjöområdet, som är beläget invid länsgränsen mot
Skåne strax NV Sölvesborg, utgör ett litet
våtmarkskomplex med sumpskog (klassad som
nyckelbiotop), strandkärr, fuktängar samt ett källbetingat
rikkärr som försörjs med kalkrikt artesiskt grundvatten
och som är det enda av sitt slag i Blekinge.
Kärlväxtfloran är artrik och innehåller bl.a. ängsnycklar,
blåtåg, näbbstarr, brunstarr, tagelstarr, skånskt
mannagräs, slåtterblomma, bäckmärke, stor ögontröst och
stor häxört. Bland ovanliga svamparter kan nämnas
scharlakansvårskål, sumpåkerskivling samt skålsvampen
Stamnaria personii (som växer på fräken).

Området hyser även en artrik och intressant fjärilsfauna. I
strandkärren vid Siesjö, som är en naturligt eutrof sjö,
häckar bl a brun kärrhök och vattenrall. Några särskilda
kulturmiljövärden som är knutna till våtmarken är inte
kända. Området ingår i ett större Natura 2000-område.
Även angränsande område i Skåne omfattas av Natura
2000. Siesjöområdet ingår vidare i område av riksintresse
för naturvård. Myrskyddsobjektets nuvarande
avgränsning mot öster är något osäker.

Vid Siesjö finns en mindre slåtteräng med artrik kärr- och fuktängsvegetation.
Foto: Ivar Björegren.
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Länsstyrelsens bedömning
Ett litet men mångformigt våtmarksområde som genom främst sin biologiska mångfald, förekomst av rödlistade arter
samt särpräglade hydrologi har ett mycket stort naturvårdsvärde. Det ingår som del i ett större DOS-objekt (8738
Siesjö). Myrskyddsobjektet bör ges ett långsiktigt skydd som även omfattar angränsande skyddsvärda naturområden
(sjö, ädellövskog mm).

Källor
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, 1994. Våtmarker i Blekinge.
2. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
3. Riksintresse för naturvård, registerblad för område NK 3 Ryssberget.
4. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
5. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
6. Bevarandeplan för Natura 2000-området Siesjö.

Skala 1:10 000
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