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Objekt i Skåne län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr
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Myr norr om Boalt (L7)
Fjällfotaljung (M8)
Fjällmossen (M3)
Fäjemyr (L5)
Gyetorpskärret (L13)
Kärr vid Hammarsjöns västra strand (L14)
Hunneröds mosse (Lemmeströkärret) (M9)
Helge å med Vieån (L8)
Ljungatorpskärret (M11)
Lyngsjön (L15)
Djurholmamossen (del av L3)
Stensmyr och Vejshulta myr (L6)
Sularpskärret (M6)
Svalemosse (M1)
Traneröds mosse (L10)
Ullstorpskärren (L18)
Vakö myr (G15)
Varshultamyren (L4)
Vyssle- och Västermyr (L9)
Örups almskog, kärr och ängar (L17)
Långalts myr och Sänkesmossen (ersätter M2)
Myr nordväst om Myrarp (ersätter L11)
Matkroksmossen (del av L3)
Siesjöområdet
Albertas myr

Objektet ligger delvis i Kronobergs län.

Objektet ligger delvis i Hallands län

Objektet ligger delvis i Kronobergs län.

Objektet ligger delvis i Hallands län
Objektet ligger delvis i Blekinge län

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009202
1009205
1009324
1009353
1009534
1009547
1009574
1009594
1009656
1009679

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Benestads backar (L16)
Bjärekusten (L2)
Hallands Väderö (L1)
Högestads mosse (M12)
Simris strandängar (L19)
Skoggårds ängar (M7)
Stora Harrie mosse (M4)
Stångby mosse (M5)
Vitabäckskärret (M10)
Åraslövs mosse (L12)

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:
* Syrkhultamossen (L11)
* Myr NV Tjörnarpssjön (M2)
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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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1009456 Djurholmamossen (del av L3)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Laholm, Ängelholm
A

Totalareal

229ha

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

229ha
149ha
0ha
0ha
80ha
79ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Soligent kärr
Mad

Beskrivning av området
Djurholmamossen är ett myrkomplex bestående av öppna
och skogbevuxna mosseplan, topogena och soligena kärr,
bäckmader och fastmarksholmar. Djurholmabäcken med
dess biflöden rinner igenom området. Inom komplexet
finns dels välvda och dels svagt sluttande mosseytor.
Objektet är en viktig representant för den i landet
ovanliga kombinationen av svagt oceaniska-nemorala
myrtyper.
Mosseplanet har en svagt utvecklad tuv-hölja-stuktur och
hyser, förutom olika vitmossor, arter som ljung,
klockljung, tuvull, tuvsäv, blåtåtel, tranbär, rosling, vitag
och hjortron. Martallar är relativt vanligt förekommande.
Randskogen och den skogbevuxna myren utgörs av
främst tall och björk. I vissa delar är inslaget av björk
stort. Fältskiktet hyser arter som revlummer, blåbär,
lingon, klockljung och blåtåtel.
Laggen är relativt välutvecklad och är på sina håll
skogklädd. Bitvis ersätts laggen av blåtåteldominerad
fukthed. I de fuktigare delarna i anslutning till
Djurholmabäcken växer hundstarr, blåtåtel, pors, tranbär,
mannagräs och stor igelknopp. I det topogena kärret
växer arter som brunven, kärrsilja och kråkklöver.

I östra delen av området finns värdefulla mindre
skogspartier, dels en källpåverkad blandsumpskog med
viss förekomst av rännil, högstubbe och låga av lövträd,
dels ädellövskog med inslag av grova ädellövträd och
värdefull kryptogamflora.
I norr och i söder växer sumpskog av typen kärrskog.
Sumpskogen i söder är en blandskog av löv och barr. Den
norra sumpskogen är påverkad av en kraftledning. Det
dominerande trädslaget är björk och i skogen finns
bäckdråg.
De ornitologiska värdena på Djurholmamossen är höga
med förekomst av arter som orre, spillkråka, tjäder,
mindre hackspett, morkulla och pärluggla.
Myren sträcker sig in i Hallands län.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Förekomst av gammal invallning som troligen
anlagts för myrslåtter.
Fördämningar och diken: Gamla diken finns i SV.
Torvbrytning: Gammal torvtäkt finns i SV.
Fornlämning: Det finns en bytomt/gårdstomt belägen i
norra delen av den största fastmarksholmen på
Djurholmamossen. Tomten är idag helt övergiven och
kvar finns en husgrund av en boningslänga med
spismursröse samt rest av en jordkällare.
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Länsstyrelsens bedömning
Djurholmamossen är ett mångformigt relativt orört myrkomplex med bl a sluttande mosseytor, bäckmader och soligent
kärr. Soligena kärr är ovanliga i den nemorala myrregionen.
I anslutning till myren finns värdefulla nyckelbiotoper.
Objektet är en viktig representant för den i landet ovanliga kombinationen av svagt oceaniska-nemorala myrtyper.
Djurholmamossen är dessutom ornitologiskt värdefull.
För att Djurholmamossen ska bibehålla en fortsatt gynnsam bevarandestatus är objektet i behov av långsiktigt skydd.
Skydd är även motiverat för att bevara de kulturhistoriska värdena på Djurholmamossen som t ex gamla husgrunder
och spår av myrslåtter.

Källor
1. Fornminnesregistret. Riksantikvarieämbetet.
2. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
3. Lantmäteriet 2002. Ortofoto.
4. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
5. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
6. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0420271.
8. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
10. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
11. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.

Skala 1:20 000
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1009264 Fjällfotaljung (M8)
Kommun
Myrregion

Svedala
A

Totalareal

87ha

Areal land
varav myr

74ha
49ha

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

13ha
0ha
25ha
24ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Fjällfotaljung är en igenvuxen vik av Fjällfotasjön.
Området är ett skogs- och myrkomplex som domineras
av en relativt opåverkad mosaikblandmyr med svagt
välvd mosse, topogena kärr nära sjön samt rand- och
sumpskogar. På mossen växer ljung, odon, kråkbär och
tuvsäv på tuvorna. I höljorna växer fläckvis ängsull och
flaskstarr vilket visar på övergångszoner mellan mosse
och kärr. Mosseplanet är under kraftig igenväxning med
främst ung till medelålders tall, men även av ung björk.
Kärren har en vegetation som karaktäriseras av flaskstarr,
ängsull och uddvitmossa, men även dystarr har noterats.
Närmast sjön finns gungflyn och breda vassbälten.
Randskogen domineras av tallskog med inslag av björk.
Sumpskogen utgörs av björkskog och äldre klibbalskog.
Klibbalskogen hyser ett näringskrävande fältskikt med
exempelvis safsa, samt rikligt med död ved. Bl.a. i
sydväst förekommer ett sumpskogsparti med gammal ek
och klibbal. I nordost finns flera bestånd med gammal ekoch bokskog, mestadels på fastmark.

Ek- och bokskogarna har höga naturvärden med sällsynta
arter och gott om död ved. En rödlistad art som har hittats
på ek i området är oxtungssvamp.
På mossen bedrivs forskning om igenväxning av myrar i
södra Sverige. Myren är en av de få kvarvarande
mossarna i naturgeografisk region nr 7 som fortfarande är
relativt orörda.
På norra delen av mossen går ett gammalt dike. Även i
sydost finns ett par diken varav ett i klibbalskogen är
brett och relativt nygrävt.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: I mitten av området, på en i myrmarken
utskjutande udde, finns rester av en byggnadsgrund av
sten samt minst ett kvarstående gammalt fruktträd.
Fornlämning: Inga registrerade fornlämningar finns i
området.

Kärr dominerat av ängsull nära Fjällfotasjön. Foto: Johan Dahlberg, 2005-0909.
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Länsstyrelsens bedömning
Fjällfotaljung visar övergången från kärr till mosse och är en av de få kvarvarande mossarna i naturgeografisk region
nr 7 som fortfarande är relativt orörda. Detta, tillsammans med att det i objektet finns lövskog med höga naturvärden
både på sank- och fastmark, motiverar behovet av ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
3. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
4. Länsstyrelsen i Malmöhus län, planeringsavdelningen. 1982. Torvmossar i Malmöhus län.
5. Lindup, B. 1994. Våtmarksinventering i Malmöhus län. Länsstyrelsen i Malmöhus län.
6. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.
7. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.
8. Lantmäteriet. 2004. Ortofoto.

Skala 1:15 000
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1009266 Fjällmossen (M3)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kristianstad, Hörby
A

Totalareal

247ha

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

247ha
211ha
0ha
0ha
25ha
25ha

Myrtyper
Platåmosse

Beskrivning av området
Fjällmossen är ett nemoralt myrkomplex bestående av två
platåmossar. De båda mosseplanen skiljs åt av ett
fastmarksparti där orrspel förekommer. Själva mossen är
relativt öppet med endast enstaka småtallar och inslag av
björk. Vegetationen utgörs av växter som ljung,
klockljung, tuvull, tuvsäv, kråkbär, tranbär och hjortron.
Mosseplanet är ganska torrt, sålunda förekommer
vitmossor relativt sparsamt.
Runt mossen finns en randskog som domineras av björk
och tall. Till följd av dikningar och torvtäkter i
laggzonerna är det svårt att finna någon tydlig lagg runt
Fjällmossen. Fuktsänkor med gungflyn förekommer dock
i anslutning till högmossen och randskogen.
I ett område sker underhåll av dike då torvbrytning
fortfarande sker för husbehov.

I närheten av Fjällmossen finns ett småskaligt
odlingslandskap med höga floravärden och en riklig
förekomst av kulturlämningar.
Stora delar av Fjällmossen är Natura 2000-område och
delar är även fågelskyddsområde. En liten del av myren
är skyddad inom Fjällmossen-Viggarums naturreservat.
På Fjällmossen har dessutom förekomst av ett antal
rödlistade växter och djur noterats. Under 20-talet
noterades granspira, på 60-talet skogslysing och
krypfloka och på slutet av 90-talet mindre pälsblomfluga
och göktyta.
Gamla diken förekommer i anslutning till en del mindre
torvgravar.
Kulturhistoriska värden
Torvbrytning: Torvgravar förekommer i kanten av
mossen i anslutning till den skogbevuxna myren.
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Länsstyrelsens bedömning
Fjällmossen är särskilt skyddsvärd till följd av sitt sydliga läge. Myren är en representativ nemoral platåmosse som är
förhållandevis öppen, vilket motiverar skydd då fler och fler av de skånska myrarna växer igen. Delar av mossen är
fågelskyddsområde, vilket ytterligare motiverar skydd. Att det finns värdefull natur i anslutning till objektet, bland
annat i form av ett varierat odlingslandskap, bidrar till ett mångformigt och rikt landskap för växter och djur.

Källor
1. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
2. Lantmäteriet 2004. Ortofoto.
3. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
4. Lindup, B. 1994. Våtmarksinventering i Malmöhus län.
5. Lunds universitet. 1940 och 1947. Flygbilder.
6. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430121.
7. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
8. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.

Skala 1:30 000
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1009278 Fäjemyr (L5)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Hässleholm
A

Totalareal

316ha

316ha
270ha

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

0ha
0ha
45ha
45ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Fäjemyr är ett myrkomplex till större delen bestående av
mosseplan, där den södra delen är utformad som en
excentrisk mosse. Mossens centrala delar är övervägande
öppna, men igenväxande med lågvuxen tall. I mossens
centrala delar finns på sina håll ett välutvecklat tuvhöljesystem med arter som vitag, tuvsäv, små- och
rundsileshår i höljorna samt tuvull, klockljung, ljung,
kråkbär, tranbär och rosling på tuvorna. På något ställe
finns även storsileshår.
Framförallt i västra delen finns några välbevarade, öppna
laggkärr och dråg med en vegetation dominerad av
flaskstarr, myrlilja och ängsull. I kärren växer även
kallgräs, dystarr och vattenklöver. Randskogen består
mestadels av medelålders tallskog. Här dominerar arter
som tuvull, blåbär och lingon. I väster har även skvattram
noterats på ett ställe. Konstaterade häckningar har
tidigare noterats för ljungpipare, nattskärra och storspov.
Senast år 2003 observerades orrspel i området.
I större delen av myrens utkanter finns små diken med
svag, lokal hydrologisk påverkan. I väster och i nordväst,
framförallt i laggkärren, men även i de nordvästra
mosseytorna, finns fler och större diken. Dessa har en
stark, men troligtvis lokal hydrologisk påverkan.

Detta används till en nuvarande betesmark med hästar
intill myren.
Fornlämning: I norra delen av Fäjemyr ligger fornminnet
Nistubacken med RAÄ-nummer Röke 156:1. Fornminnet
består av en moränholme i myren. Enligt traditionen lär
som mest 9 familjer ha tagit sin tillflykt hit under
orostider. Enligt uppgift finns inga synliga lämningar.
På en moränholme mitt i myren finns en minnessten av
okänt ursprung med beteckningen RAÄ 155:1. Stenen
har fallit och en eventuell inskription är ej läslig.
Torvbrytning: Det finns spår av små, äldre torvtäkter runt
myren. En finns i öster, en i nordöst, en i söder, en i
sydväst och fyra i nordväst. Vid en torvtäkt i nordväst
finns dessutom en gammal torvbrytarlada.

Kulturhistoriska värden
Hägnad: I öster finns ett stängsel nära gränsen av
området.

Öppen, men igenväxande mosse på Fäjemyrs centrala delar. Foto: Johan
Dahlberg, 2005-09-09.
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Länsstyrelsens bedömning
Objektet är representativt, mångformigt, relativt stort och fortfarande ganska svagt påverkat, vilket medför en hög
värdering i den nemorala myrregionen. Detta motiverar, tillsammans med vissa ornitologiska värden, behovet av ett
långsiktigt skydd.

Källor
1. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
3. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
4. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
5. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
6. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Fäjemyr.
7. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
8. Lantmäteriet. 2004. Ortofoto.
9. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.

Skala 1:30 000
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1009313 Gyetorpskärret (L13)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kristianstad, Bromölla
A

Totalareal

47ha

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

46ha
0ha
0ha
0ha
6ha
6ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Gyetorpskärrets centrala delar består av en mosaik med
kalkpåverkade gräsmarker samt fuktigare stråk bestående
av kalkfuktängar och rikkärr. I omgivningarna finns även
havsstrandängar, mindre lövträdsdungar samt ett
fågelskyddsområde på Takholmen i öster. Området är
betat, men bitvis svagt hävdat vilket lett till
igenbuskning. Röjning sker årligen i ett litet område i
centrala delarna, för närvarande utanför rikkärren.
I rikkärren växer bl.a. gräsull, rikligt med majviva,
ängsnycklar, kärrknipprot, brudsporre, honungsblomster,
flugblomster, ängsnycklar, majviva, näbbstarr, tätört,
loppstarr samt den rödlistade mossan grov gulmossa.

På de kalkpåverkade gräsmarkerna återfinns en artrik
kärlväxtflora. Vid en stor stenmur i kommungränsen
växer kalkbräken, vilken är upptagen som sårbar på den
nationella rödlistan.
I områdets sydvästra del finns ett dike.
Kulturhistoriska värden
Gammal åker: Här finns gott om stenmurar som en följd
av den stenbundna marken.
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Länsstyrelsens bedömning
Områdets värden är först och främst knutna till den rika floran i rikkärren samt på kalkfuktängarna och
kalkgräsmarkerna. Ett långsiktigt skydd behövs för att säkerställa hävd och röjningar.

Källor
1. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
2. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
3. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
4. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling 2003:21.
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
5. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Tostebergakusten.
6. Lunds botaniska förening. Skånes flora.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. Ängs och betesmarksinventeringen 2002-2004.
8. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.
9. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.

Skala 1:10 000
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1009356 Helge å med Vieån (L8)
Kommun
Myrregion

Osby, Hässleholm
A, B

Totalareal

648ha

Areal land
varav myr

496ha
318ha

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

151ha
0ha
136ha
132ha

Myrtyper
Topogent kärr

Mad

Beskrivning av området
Kring Vieån, Skeingesjön och Helgeån finns vidsträckta
mader och översvämmade betesmarker längs meandrande
vattendrag. På flera ställen påträffas avsnörda äldre
åfåror.
Madernas vegetation domineras huvudsakligen av
starrarter som blåsstarr, flaskstarr, trådstarr och vasstarr. I
övrigt finns även pors-blåtåtelsamhällen, stora
vassdominerade ytor och mader som domineras av
sjösäv. Andra arter som förekommer i maderna är
vattenklöver och vattenbläddra. På de översvämmade
betesmarkerna växer brunven, trådtåg, nålstarr,
mannagräs, klockgentiana, smörblomma och kärrdunört.
Även strandskogar med klibbal, högörtfuktängar, en liten
areal topogena kärr och en igenväxande svagt välvd
mosse ingår i våtmarkerna längs vattendraget.
Lövskogar på fastmark, varav många är klassade som
nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt, återfinns också
vid ån. Dessa domineras av ädellövträd.
Våtmarkernas fågelliv är rikt med många
våtmarksberoende arter. Dessutom hyser strandområdena
i Helge ås vattensystem en av landets mest livskraftiga
populationer av den rödlistade hårklomossan.
Madmarkerna i objektet är idag delvis ohävdade, men
bete förekommer bl.a. på Hörlinge ängar, där stora delar
nyligen restaurerats med återupptagen hävd, samt i
Natura 2000-områdena Västra Malshult och Verum.
Stora delar av området är påverkat av diken och
kanaliseringar. Mindre ingrepp är vägdragningar och
kraftledningar.

Dämmen finns utanför området, dels i öster vid Helge ås
inlopp till Osbysjön och dels i väster i Mölleröd.
Vattenregleringen vid Osbysjöns inlopp påberkar bl.a.
Hasslaröds ängar.
Kulurhistoriska värden
Slåtter: Idag bedrivs slåtter på ett litet område vid
Hörlinge by.
Fornlämning: Helge å ligger i en mycket fornlämningsrik
trakt. I grova drag uppräknade från väster till öster ingår
följande fornlämningar i objektet: Boplats (RAÄ: Verum
979:1), fast fornlämning (RAÄ: Verum 98:1), boplats
(RAÄ: Verum 91:1), fast fornlämning (RAÄ: Verum
2:1), plats med traditioner (RAÄ: Verum 143:1 och
Verum 15:1), bytomt (RAÄ: Verum 3:1), boplats (RAÄ:
Verum 4:2), fästning/skans (RAÄ: Verum 137:1), övrig
kulturhistorisk lämning (RAÄ: Verum 45:1), ristning
(RAÄ: Osby 505:1), fast fornlämning (RAÄ: Verum
85:1), fossil åker (RAÄ: Verum 48:1 och Verum 129:1),
kvarn (RAÄ: Osby 526:1 och Verum 20:1), gränsmärke
(RAÄ: Osby 208:1), bytomt (RAÄ: Osby 84:1) och ett
minnesmärke (RAÄ: Osby 238:1).
Torvbrytning: På mossen vid Hörlinge ängar finns spår
av mindre torvtäkter. På Hasslaröds ängar i öster finns
även små täkter där man brutit kiselgur.
Gammal åker: Gott om gamla åkrar förekommer i
området.
Spår av hävd: Förr nyttjades markerna i stor utsträckning
för foderproduktion. Norr om Åbuamossen förekom
slåtter tills för omkring tio år sedan.
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Länsstyrelsens bedömning
Områdets naturvärden ligger i dess mångformighet, kulturhistoria, raritet och representativitet samt i dess rika växtoch djurliv. Detta motiverar behovet av ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
3. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
4. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
5. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
6. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Skeingesjön.
8. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Hörlinge ängar.
9. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Västra Malshult.
10. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Mölleröd.

Skala 1:100 000
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1009343 Hunneröds mosse (Lemmeströkärret) (M9)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Svedala
A

Totalareal

25ha

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

25ha
14ha
0ha
0ha
1ha
1ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Hunneröds mosse utgörs av fuktäng, topogent kärr,
sumpskog och partier med högörtäng. Den norra delen av
myren utgörs av en mosaik av kärr med fattig eller rik
vegetation samt alsumpskog som uppkommit genom
igenväxning av myren. Den södra delen är beteshävdad,
öppen och kalkpåverkad.
Betesmarken är en mosaik av kärr, äng och fukthed.
Området är botaniskt värdefullt genom sin artrikedom,
med förekomst av arter som snip, majviva, trådstarr,
tätört, slåtterblomma och ett antal orkidéarter som till
exempel myggblomster. Dessutom förekommer den
hotade alkonblåvingen med sin lika hotade värdväxt
klockgentiania.

I bottenskiktet förekommer rikligt med spjutmossa och
diverse vitmossarter.
Nästan hela Hunneröds mosse är Natura 2000-område.
Norra delen korsas av en kraftledning. Ett dike avvattnar
myren.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Hunneröds mosse har lång tradition som slåtteroch/eller betesmark och hyser därför en värdefull
vegetation med många sällsynta och hotade djur- och
växtarter.
Torvbrytning: Rikkärren ligger delvis i gamla torvgravar.
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Länsstyrelsens bedömning
Hunneröds mosses naturvärden är främst knutna till den rika delvis kalkpåverkade floran i den hävdade delen samt
förekomsten av många sällsynta och hotade arter som till exempel klockgentiania och alkonblåvinge.

Källor
1. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling 2003:21.
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
2. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
3. Lantmäteriet 2004. Ortofoto.
4. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
5. Lindup,B. 1994. Våtmarksinventering i Malmöhus län. Länsstyrelsen i Malmöhus län.
6. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430145.
8. Länsstyrelsen i Skåne län. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004.
9. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:10 000
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1009328 Kärr vid Hammarsjöns västra strand (L14)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kristianstad
A

Totalareal

159ha

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

159ha
81ha
0ha
0ha
17ha
16ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
I det stora våtmarksområdet väster om Hammarsjön
ligger två små topogena rikkärr. Kärret vid Hovby har
källor och översilade partier samt blekeutfällningar. I
kärret växer näbbstarr, plattstarr, tagelsäv, kärrspira,
slåtterblomma, kråkklöver, kärrknipprot och ängsnycklar.
Kärret vid Norra Åsum utgörs av starrmader på
gungflykantad mark som börjar växa igen med vass. Här
växer kärrknipprot, honungsblomster, ängsnycklar,
kärrdunört och strandklo.
I båda kärren har kalkkärrsgrynsnäckan observerats på
senare tid.

Kärren omges av främst sumpskog och/eller betes- eller
slåtterhävdade fuktängar.
Sumpskogen har ett välutvecklat fältskikt som domineras
av älgört och andra högörter. Vid
Sumpskogsinventeringen har tvåblad, bäckbräsma och
mindre hackspett noterats i området. I ett parti är
sockelbildningen tydlig. På sina håll är självgallringen
kraftig och mängden död ved i beståndet ökar därför
snabbt.
I området finns en del stora diken.
Natura 2000-område.
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Länsstyrelsens bedömning
Hela området kring Hammarsjöns västra strand har mycket höga naturvärden knutna till kalkkärrsfloran, fågellivet och
områdets mångformighet.

Källor
1. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
2. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
3. Lantmäteriet 2004. Ortofoto.
4. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
6. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0420256, 0420254.
8. Länsstyrelsen i Skåne län. Ängs och betesmarksinventeringen 2002-2004.
9. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
10. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.

Skala 1:30 000
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2003:21.

1009422 Ljungatorpskärret (M11)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ystad
A

Totalareal

22ha

22ha
0ha

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

0ha
0ha
8ha
7ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Våtmarksområdet är beläget på båda sidorna av Kulleån
och sluttar svagt ner mot ån. Komplexet utgörs av
fuktängar, ängsmarker, tuvtåtelgräsmarker, högörtängar,
topogena rikkärr och sumpskog. Rikkärren med
omgivande fuktäng är belägna på båda sidor om ån och
längs vattendraget finns en bård av klibbalskog.
Sluttningarna ner mot ån översilas av kalkhaltigt vatten
och markerna är botaniskt värdefulla.
Södra delarna hävdas måttligt till svagt medan de norra
delarna är igenväxande med ung klibbal, bladvass, starr
och på sina håll trubbtåg.
I södra delen har tre mindre ytor med rikkärr karterats i
samband med ängs- och betesmarksinventeringen. Enligt
bevarandeplanen för Natura 2000-området har
torvbildningen varit mest omfattande i den nordligaste av
dessa tre ytor. Från de tre rikkärren har många ovanliga
kärlväxter rapporterats, bl.

a. trubbtåg, blåtåg, majviva, kärrknipprot, axag (hybriden
mellan knappag och axag), kärrjohannesört, tagelsäv,
slankstarr, vippstarr, näbbstarr, småvänderot och tätört.
Troligen finns även igenvuxna rikkärr i norra delen
eftersom man här tidigare funnit arter som majnycklar,
stor ögontröst, trubbtåg och blåtåg. Rikkärrens hävdstatus
och utbredning bör undersökas närmare.
Vissa delar av klibbalskogen är av äldre datum, men
utgör ändå en första generation. På sikt kommer dock
skogsmarken kunna utveckla höga naturvärden. I Kulleån
finns stensimpa.
Källeåns södra sträcka omfattas av ett dikningsföretag.
Gamla diken kan skönjas i väster och i norr.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Längst i öster återfinns en byplats/gård
(RAÄ: Baldringe 41:1).
Spår av hävd: Objektet utgörs av ett gammalt
beteslandskap.
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Länsstyrelsens bedömning
Området kring Kulleån har stora värden knutna till rikkärrsmiljön och dess flora. Områdets rikkärr, sumpskog och
fuktängar har stor utvecklings- och restaureringspotential. Detta, tillsammans med nuvarande naturvärden, motiverar
behovet av ett långsiktigt skydd och kontinuerlig hävd i de öppna partierna.

Källor
1. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
3. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
4. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
5. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
6. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Ljungatorpskärret.
8. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling 2003:21.
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
9. Lunds botaniska förening. Skånes flora.

Skala 1:10 000
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1009439 Lyngsjön (L15)
Kommun
Myrregion

Kristianstad
A

Totalareal

12ha

Areal land
varav myr

6ha
0ha

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

6ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Lyngsjön är en liten, relativt grund mesotrof källsjö.
Kring sjön finns topogena kärr och fuktängar med
kalkpåverkad och artrik vegetation.
Lyngsjön sänktes med totalt en meter efter 1826 och
förlorade därmed cirka hälften av sin sjöyta.
Sjösänkningen resulterade i att Lyngsjön fick fuktiga och
kalkrika ängsmarker med rikkärrskaraktär runt sjön, på
dess forna sjöbotten. På dessa ängar förekommer en
mycket rik kalkfuktängsflora med bland annat arter som
gökblomster, slåtterblomma, majviva, tätört, ögontröst,
kärrspira och olika orkidéer som honungsblomster,
tvåblad, kärrknipprot, ängsnycklar, majnycklar och
johannesnycklar.

På torrare mark i nära anslutning till sjön finns mindre
partier med sandstäppsvegetation.
Markerna kring sjön hävdas till stor del av bete. Lyngsjön
med dess omgivning är ett Natura 2000-område. I
nordost är området skyddat som naturreservat.
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Länsstyrelsens bedömning
Runt sjön breder kalkrika fuktängar och rikkärr ut sig med en mycket artrik kärlväxtflora. Inom området har en rad
rödlistade såväl växt- som djurarter påträffats. Reservatet nordost om sjön bör utvidgas till att omfatta även
våtmarkerna.

Källor
1. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling 2003:21.
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
2. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
3. Lantmäteriet 2004. Ortofoto.
4. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
5. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.
6. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0420235.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. Ängs och
betesmarksinventeringen 2002-2004.
8. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:10 000
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1009885 Långalts myr och Sänkesmossen (ersätter M2)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Örkelljunga
A

Totalareal

230ha

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

230ha
162ha
0ha
0ha
67ha
66ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Långalts myr och Sänkesmossen är ett myrkomplex
bestående av svagt välvd mosse, topogent kärr och
sumpskog. Berggrunden utgörs av gnejs och jordarterna
av torv, morän i nordväst och isälvssediment i sydost. I
öster har isälvsavlagringar gett upphov till en varierad
topografi.
Det öppna mosseplanet har ett välutvecklat tuv-höljesystem, bl.a. med arter som småsileshår, vitag och
flytvitmossa i höljorna. Tuvorna består av arter som
ljung, klockljung, tuvsäv, tuvull, praktvitmossa och
rubinvitmossa. Randskogen utgörs av tallskog med inslag
av glasbjörk. Den ställvis välutvecklade laggen
domineras av fattigkärrvegetation med olika starrarter,
ängsull, myrlilja, kråkklöver och uddvitmossa. I det stora
fattigkärret på Långalts myr växer arter som ängsull och
dystarr.
Det största sumpskogsområdet (Sänkesmossen) är
beläget nordväst om själva mosseplanet. Detta utgörs
främst av tallbevuxen mosse omgiven av mer eller
mindre björkbevuxna laggkärr vilka hyser en fattig
vegetation med bl a dvärgigelknopp. Ytterligare två
mindre sumpskogsområden finns i sydväst och nordost.
Trädskiktet i dessa utgörs av tall och glasbjörk. Död ved
förekommer i form av torrakor och högstubbar.
I anslutning till myren finns nyckelbiotoper dominerade
av bok.

Här finns gott om strukturer som t.ex. äldre och grova
ädellövträd, högstubbar, torrakor och lågor.
Kryptogamfloran är skyddsvärd. Bl.a. förekommer de
rödlistade arterna stor knopplav, koralltaggsvamp,
bokkantlav och bokvårtlav.
Fågellivet i området representeras av bl.a. orre och
skogsduva.
Nordöstra delen är kraftigt dikad. I söder, liksom på
Sänkesmossen, förekommer en del små diken. Vid den
nordvästra sidan av Långalts myr finns också ett dike.
Kulturhistoriska värden
Fördämningar och diken: Vid nordvästra sidan av
Långalts myr finns ett stensatt dike som mynnar ut i en
fördämd damm strax utanför området.
Torvbrytning: I sydväst finns spår som tyder på att viss
täktverksamhet förekommit.

Kärr med bl.a. ängsull och flaskstarr, beläget i östra delen av Långalts myr.
Foto: Johan Dahlberg, 2005-09-14.
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Länsstyrelsens bedömning
Området innehar en rik variation av olika naturtyper samt är relativt orört. Sumpskog, kärr, öppen mosse och
ädellövskog bidrar till det rika och varierade naturområdet med värdefulla livsmiljöer för diverse arter.
För att värdefull natur inte ska gå förlorad och för att objektet ska kunna återhämta sig ordentligt från de ingrepp som
gjorts tidigare är Långalts myr och Sänke mosse i behov av ett långsiktigt skydd för att bibehålla en fortsatt gynnsam
bevarandestatus.

Källor
1. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
3. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
4. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
5. Sveriges geologiska undersökning. 1999. Jordartskartan.
6. Sveriges geologiska undersökning. 1999. Berggrundskartan.
7. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
8. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.
9. Lantmäteriet. 2002. Ortofoto.

Skala 1:20 000
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1010015 Matkroksmossen (del av L3)
Kommun
Myrregion

Laholm, Ängelholm
A

Totalareal

286ha

Areal land
varav myr

286ha
157ha

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

0ha
0ha
129ha
128ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Soligent kärr
Mad

Beskrivning av området
Matkroksmossen är ett mångsidigt myrkomplex med
topogena kärr, bäckmader, fukthedar, svagt välvda och
sluttande mosseytor, sumpskogar samt inslag av bokskog.
Dessutom förekommer soligena kärr vilket är ovanligt i
den nemorala myrregionen.
Faxerödsbäcken rinner genom området. I det centrala
kärret växer bland annat svalting, topplösa och stor
igelknopp. Övriga kärr hyser arter som kråkklöver,
flaskstarr, kärrsilja och brunven. Fukthedarna domineras
av ljung, tuvull, klockljung, blåtåtel och myrlilja.

Mosseplanens vegetation utgörs av främst klockljung,
kråkbär och tuvull.
Flera rödlistade arter, som till exempel bokvårtlav, rosa
lundlav, ädelkronlav, bokfjädermossa och lamellsnäcka,
har noterats i bokbestånden.
Matkroksmossen är relativt orörd. Myrkomplexet
sträcker sig in i Hallands län.
På Matkroksmossen förekommer enstaka äldre diken.
Kulturhistoriska värden
Torvbrytning: I söder förekommer enstaka torvgravar.
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Länsstyrelsens bedömning
Matkroksmossen är ett mångformigt myrkomplex med bland annat värdefulla sumpskogar, soligena kärr och inslag av
gammal bokskog med förekomst av rödlistade arter. Objektet är relativt orört och en viktig representant för den i
landet ovanliga kombinationen av svagt oceaniska-nemorala myrtyper.

Källor
1. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
2. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
3. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.
4. Lantmäteriet. 2002. Ortofoto.
5. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
6. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
7. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
8. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
9. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.

Skala 1:20 000
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1009939 Myr nordväst om Myrarp (ersätter L11)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Hässleholm, Höör
A

Totalareal

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

137ha

136ha
75ha
0ha
0ha
61ha
61ha

Myrtyper
Soligent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Detta objekt utgörs av öppen, svagt välvd mosse,
laggkärr, soligena kärr, sumpskogar och
fastmarksholmar.
Den svagt välvda mossen är ovanligt kal med hittills
endast svaga igenväxningstendenser, vilket är särskilt
påtagligt i väster och i norr. I norr överväger
ristuvvegetation medan mossen i övrigt domineras av
höljevegetation med växter som exempelvis vitag,
småsileshår och rundsileshår.
I de norra kärren växer bl.a. veketåg, flaskstarr och
ängsull. Intill fastmarksholmarna i öster finns en delvis
öppen lagg med dominans av flaskstarr. Andra arter i
laggkärrens fältskikt är bl.a. ängsull, myrlilja och
kärrfräken. Mossen är omgiven av sumpskogar med,
delvis gallrad, björk- och tallskog. Längst i väster finns
även ett mindre område innehållande skog med klibbal på
socklar och avenbok. Sumpskogarna bör undersökas
närmare i fält.

Detta är särskilt angeläget i sydost och i sydväst eftersom
mossen i huvudsak avvattnas söderut till Rönne å via
Snällerödsån. Fastmarksholmarna består mest av
granplanteringar och tallskog.
En traktorväg korsar mossens norra del. I öster leder en
traktorväg till ett hygge och längst i sydväst är områdets
gräns dragen i en sämre bilväg. Nära traktorvägen i norr
går en liten kraftledning tvärs över myren. Även i väster
finns en mindre kraftledning.
Spår av gamla diken finns i väster och troligen även i
nordost. I övrigt verkar mossen, att döma av ortofoton
och flygbilder, vara förskonad från utdikning.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: I klibbalskogen längst i väster finns rester av
en gammal kvarn i form av en husgrund vid en bäck.
Fornlämning: Inga registrerade fornlämningar
förekommer i objektet.
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Länsstyrelsens bedömning
Mosseplanet med omgivande kärr är i stort sett förskonat från utdikning och troligen även från torvtäkter vilket är
ovanligt i den nemorala myrregionen. Detta bidrar till ett ovanligt kalt mosseplanet med ett välutvecklat höljmossesystem och fläckvis tydliga, öppna laggkärr. I anslutning till mosseplanet finns relativt stora sumpskogar vilket
ytterligare höjer områdets utvecklingspotential. Dessa förhållanden motiverar behovet av ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
3. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
4. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
5. Hässleholms kommun. 2005. Värdefull natur i Hässleholms kommun, Naturvårdsprogram.
6. Lunds botaniska förening. Skånes flora.
7. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
8. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
9. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.
10. Lantmäteriet. 2004. Ortofoto.

Skala 1:15 000
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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.

218

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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1010031 Siesjöområdet
Kommun
Myrregion

Bromölla
A

Totalareal

54ha

Areal land
varav myr

37ha
3ha

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

17ha
0ha
16ha
15ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Siesjöområdet ligger i nordöstra Skåne, gränsande mot
Blekinge län. Hela sjön och delar av det omgivande
området är avsatt som Natura 2000-område, men då
länsgränsen går genom sjöns mitt i nord-sydlig riktning,
är Natura 2000-området uppdelat länsvis så att den västra
delen tillhör Skåne län och den östra Blekinge län.
Siesjöområdet är mångformigt och innehåller flera
biotoper med högt eller mycket högt naturvärde. Här
finns en eutrof sjö (Siesjö), fuktängar, rikkärr,
sumpskogar som tidvis översvämmas, kalkpåverkade
gräsmarker, trädklädda betesmarker och bokskog. Den
dominerande kalkrika grunden ger goda förutsättningar
för en artrik flora och fauna. De öppna markerna hävdas
genom bete.
Norr om sjön finns fuktängar och rikkärr, vilka hyser ett
flertal sällsynta och hotade arter. På en fuktäng i
anslutning till rikkärren växer bl.a. stor ögontröst som i
området har en av sina individrikaste förekomster i
landet. Rikkärret i nordväst hyser även kärrknipprot,
loppstarr, tagelstarr, ängsskära, näbbstarr, ängsnycklar,
småvänderot, tätört, slåtterblomma, späd skorpionmossa
och gyllenmossa. En före detta rikkärrsyta finns i
nordost. Denna är igenväxande med bl.a. älggräs p.g.a.
svag hävd. Förkommande rikkärrsarter är brunstarr,
vippstarr, bandpraktmossa, slankstarr och ängsvädd. Ytan
går troligen att restaurera till rikkärr genom bättre hävd. I
områdets norra del förekommer torra-friska
kalkpåverkade gräsmarker. Luddfingerört och klasefibbla
påträffas inom området.

På ett par ställen i norr förekommer naturtypen
trädklädda betesmarker.
Sjön karakteriseras av utbredda vassbälten och stora
mängder flytbladsväxter men även av undervattensväxter.
Sjön hyser bland annat två arter som är skyddsvärda i ett
europeiskt perspektiv, fisken nissöga och citronfläckad
kärrtrollslända.
Den västra stranden omges av en bård av sumpskog som
främst består av klibbal, men även glasbjörk och
Salixarter förekommer. Längst i söder växer rikligt med
viden, bitvis helt tätt. På flera ställen förekommer död
ved. I områdets södra del finns en höjd med ädellövskog,
som domineras av bok med stort inslag av ek. Trädskiktet
är olikåldrigt och innehåller senvuxna träd och rikligt
med död ved. I fältskiktet förekommer t ex skogsbingel,
lundslok, myskmadra och stinksyska. Flera träd har
rikligt med murgröna. Här har den rödlistade
bokvårtlaven påträffats.
Siesjö har två tillflöden och ett utflöde. Dessa omfattas
alla av dikningsföretag vilket kan inverka negativt på
rikkärren.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: I området finns en fornlämning tillhörande
kategorin "övrig kulturhistorisk lämning" (RAÄ: Ivetofta
137:1)
Gammal åker: En åkervall ligger i nordväst. Även
stenmurar förekommer.
Spår av hävd: Delar av områdets fuktängar och rikkärr
har in på 1900-talet använts för foderproduktion i form
av slåtter. På den ekonomiska kartan från 1931 är stora
delar av dessa naturtyper markerade som hårdvalls- och
sidvallsängar.
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Länsstyrelsens bedömning
Ett långsiktigt skydd motiveras bl.a. av att Siesjöområdet är ett område med höga botaniska värden. Till detta kommer
den rika floran och faunan i angränsande områden i Blekinge län med rikkärr, fuktängar och sumpskog.

Källor
1. Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
3. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
4. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
5. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Siesjöområdet.
6. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling 2003:21.
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
7. Lunds botaniska förening. Skånes flora.
Länsstyrelsen i Skåne län. Ängs och betesmarksinventeringen 2002-2004.
8. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.

Skala 1:15 000
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1009565 Stensmyr och Vejshulta myr (L6)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Örkelljunga, Hässleholm
A

Totalareal

461ha

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

455ha
400ha
6ha
0ha
55ha
54ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Soligent kärr

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Stensmyr och Vejshulta myr är ett stort och mångformigt
myrkomplex som ligger i ett tämligen flackt område.
Stensmyr utgörs till största delen av högmosse, men även
stora dråg och laggkärr förekommer liksom skogbevuxen
myr och en tjärn (Stensgyl). Vegetationen på högmossen
domineras av tuvull, ljung, klockljung, och kråkbär. I
höljorna tillkommer exempelvis vitag och tuvsäv. De
största kärrdrågen förekommer i det stora området i
sydväst. Vegetation i dessa, liksom i de mestadels
björkbevuxna laggkärren, karaktäriseras av myrlilja,
ängsull, flaskstarr och blåtåtel. Även arter som
mossnycklar och dystarr har påträffats i liten omfattning.
Den skogbevuxna myren utgörs till större delen av
tallskog utan större naturvärden. Mindre områden med
äldre myrtallskog och ur naturvärdessynpunkt värdefull
gransumpskog förekommer också. Tjäder, orre, trana och
pärluggla har setts i, eller i anslutning till området på
senare tid.
I söder avvattnar större diken mossen och Stensgyl
söderut. Även i norra delen finns flera större diken vilka
ansluter till ett särskilt djupt dike i väst-östlig riktning.
Dessutom finns flera mindre diken runt myren. De större
dikena utövar troligen en stark lokal påverkan med
igenväxning som följd.

a. vitag och småsileshår i höljorna. De omfattande drågen
i väster samt de soligena och topogena kärren i östra
delen av området domineras av flaskstarr, ängsull,
myrlilja och ibland trådstarr. I nordväst växer även små
bestånd med bladvass. Den skogbevuxna myren, vilken
upptar merparten av det igenväxande objektet, består
mestadels av ung till medelålders tallskog, men även
äldre tallskog förekommer. I tjärnen växer vit och gul
näckros.
I sydväst har kärrdrågets utflöde fördjupats. Diken finns
även i anslutning till mossens centrala delar samt i
anslutning till gamla torvtäkter längst i nordost.
Kulturhistoriska värden
Torvbrytning: I nordost finns spår av två mindre
torvtäkter där vegetationen börjat återhämta sig.

Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Inga fornlämningar finns på Stensmyr. I
öster syns dock rester av en källa med namnet
Tolvportakillan (RAÄ: Vittsjö 163:1) i anslutning till
området. Flera andra fornlämningar finns utanför
objektets gränser.
Torvbrytning: Åtminstone tre mindre områden
förekommer i södra delen där det tidigare förekommit
torvtäkt. Områdena är mycket små i förhållande till
objektets storlek och den ena torvgraven är idag helt
vattenfylld. Äldre mindre torvtäkter finns dessutom på
några andra håll.

Högmossen väster om Stensgyl. Foto: Johan Dahlberg, 2005-08-04.
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Länsstyrelsens bedömning
Objekten är högt värderade i myrregion A för dess mångformighet, storlek och relativa orördhet. Detta, tillsammans
med botaniska och ornitologiska värden, motiverar behovet av ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
3. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
4. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
5. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
6. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Stensmyr.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Vejshulta myr.
8. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
9. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.
10. Lantmäteriet. 2004. Ortofoto.

Skala 1:30 000
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1009596 Sularpskärret (M6)
Kommun
Myrregion

Lund
A

Totalareal

1ha

Areal land
varav myr

1ha
0ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Sularpskärret är ett topogent kärr. Berggrunden under
kärret består av silurisk lerskiffer täckt av ett lager
moränlera. Området översilas av kalkhaltigt grundvatten
som ger marken en ständigt hög fuktighet. Till följd av
det kalkrika vattnet sker en lokal bildning av kalktuff.
Kärret avvattnas mot Sularpsbäcken i norr.
På de riktigt blöta partierna sker en svag torvbildning och
här förekommer de värdefulla rikkärrspartierna.
Rikkärren är öppna med lågvuxen vegetation och arter
som blåtåg, majviva, näbbstarr, slåtterblomma, tagelsäv,
vax- och ängsnycklar. I bottenskiktet förekommer flera
brunmossor och spjutmossa.
Rikkärren omges av de något torrare kalkfukt- och
högörtängarna. Vissa partier är mycket tuviga med en
riklig förekomst av tuvstarr.

På kalkfuktängarna växer arter som blodrot, darrgräs,
hirsstarr, kärrsälting, näbbstarr, småvänderot, stor
kärringtand, ängsmyskgräs, ängsstarr och ängsvädd.
Högörtängarna har en frodig vegetation med
humleblomster, smörboll, strätta, åkerfräken och älgört.
I Sularpskärret förekommer dessutom
kalkkärrgrynsnäcka, en rödlistad art (NT), som främst
lever i rikkärr och på kalkfuktäng.
Sularpskärret är ett populärt studieområde och
utflyktsmål för allmänheten.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Historiskt sett ingick kärret i ett större
sammanhängande område med slåtter och betesmarker.
Dagens värdefulla flora och fauna i kärret är troligen
resultatet av denna långa hävdtradition.
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Länsstyrelsens bedömning
Rikkärr och kalkfuktängar hotas i vår tid av igenväxning, torrläggning och exploatering. Många våtmarksberoende
växt- och djurarter som är knutna till kärr och fuktäng har under det senaste århundradet minskat drastiskt eller
försvunnit helt i landskapet.
Sularpskärret har en unik flora och fauna där sällsynta djur och växter fortfarande förekommer i relativt stora
populationer. Sularpskärret är i behov av ett långsiktigt skydd för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus.

Källor
1. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
2. Lantmäteriet 2004. Ortofoto.
3. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
4. Lindup,B. 1994. Våtmarksinventering i Malmöhus län. Länsstyrelsen i Malmöhus län.
5. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
6. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430130.
7. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:10 000
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1009598 Svalemosse (M1)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Höör
A

Totalareal

60ha

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

60ha
52ha
0ha
0ha
8ha
7ha

Myrtyper
Platåmosse

Beskrivning av området
Svalemosse är en platåformigt välvd mosse. Den tillhör
en av de få intakta högmossarna i den nemorala zonen.
Mossen har ett välutvecklat tuv-höljesystemet och är
öppen undantaget ett visst inslag av björk och lågvuxen
tall.
Mosseplanets ristuvvegetation består av främst arter som
ljung, klockljung, tuvull och tuvsäv. På mossen
förekommer bär som tranbär, hjortron och kråkbär. Runt
mosseplanet finns en svagt utbildad randskog av björk
och tall. Laggen förekommer ställvis och utgörs av
främst starrvegetation.

I norr där laggen är tydligast utbildad förekommer även
ängsull.
I den sydligaste delen av Svalemosse förekommer
björksumpskog med inslag av högstubbar, torrakor och
död ved. Även i norr finns ett sumpskogsparti.
Enligt markägare förekommer häckande trana och
spelplats för orre.
Myrens perifera delar är i viss mån dikade.
Kulturhistoriska värden
Torvbrytning: I södra delen av myren finns ett par mindre
torvtäkter.
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Länsstyrelsens bedömning
Svalemosse är särskilt skyddsvärd eftersom den tillhör en av de få intakta högmossarna i den nemorala zonen.
Mossen är relativt opåverkad och behöver skydd för att förbli orörd och för att återhämta sig från de ingrepp som trots
allt gjorts tidigare.
Att mossen är förhållandevis öppen är ytterligare ett skäl till att den värd att bevara, då fler och fler myrar växer igen.

Källor
1. Lantmäteriet 2004. Ortofoto.
2. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
3. Lindup,B. 1994. Våtmarksinventering i Malmöhus län. Länsstyrelsen i Malmöhus län.
4. Lunds universitet.1947. Flygbilder.
5. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
6. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen

Skala 1:10 000
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1009627 Traneröds mosse (L10)
Kommun
Myrregion

Klippan, Svalöv
A

Totalareal

95ha

Areal land
varav myr

95ha
67ha

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

0ha
0ha
27ha
27ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Platåmosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Traneröds mosse är ett myrkomplex bestående av
platåmosse, laggkärr, topogena kärr och en del
sumpskog. Runt mossen förekommer partier med
fastmarksskog av främst björk och på sina håll även
områden med en, vildapel och grova gamla sälgar samt
ett bokskogsparti.
Mossen består numera till viss del av skogbevuxen myr
som domineras av björk, tall och gran. Det trädlösa
mosseplanet är relativt torrt och tuv-höljesystemet
domineras av stora tuvor och relativt små och få höljor.
Mosseplanets vegetation består av ljung, klockljung,
kråkbär samt diverse olika vitmossor. Andra vanligt
förekommande arter är tuvsäv, tuvull, rosling, tranbär och
rundsileshår.
Randskogen på Traneröds mosse domineras av björk med
inslag av tall och gran. Runt mossen finns ett relativt
välutvecklat laggkärr som mestadels är bevuxet med
björk. Förutom vitmossarter är missne, vitag och myrlilja
vanligt förekommande i laggkärret.

I nordväst avskiljer ett dråg den mer eller mindre öppna
mossen från den skogbevuxna myren.
Traneröds mosse är redan etablerat som strövområde och
utnyttjas dessutom som exkursionslokal av bland annat
Lunds Universitet.
I den norra delen av Traneröds mosse finns ett äldre
dikessystem.
Kulturhistoriska värden
Torvbrytning: I norr finns spår av gammal
täktverksamhet och i den östra laggen förekommer några
mindre torvgravar. På mossen finns en torvvall som utgör
den gamla markeringen av den tidigare länsgränsen.
Spår av hävd: I norr finns den så kallade Ekebacken. Här
finns många flerstammiga äldre träd och en del död ved.
En del av träden har ett betespräglat utseende och det
finns även andra spår av att där en gång varit bete. Stora
granar utgör dock ett markant inslag och marken är sedan
länge igenvuxen.
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Länsstyrelsens bedömning
Traneröds mosses värden ligger främst i att den är en av de få förhållandevis intakta högmossarna i den nemorala
zonen. Den är representativ i sin morfologiska uppbyggnad och har dessutom mäktiga lagerföljder. Mossen har därför
använts mycket som forsknings- och undervisningsobjekt.
Traneröds mosse är i behov av långsiktigt skydd för att inte värdefull natur ska gå förlorad genom exempelvis torvtäkt.
Mossen är Natura 2000-område samt av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Källor
1. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
2. Lantmäteriet 2002. Ortofoto.
3. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
4. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
5. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
6. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0430106.
7. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
8. Setterby, Y. 2005. Förslag till skötselplan för naturreservatet Traneröds mosse och Grindhus. Länsstyrelsen i Skåne
län.
9. Sumpskogsinventeringen. Skogsvårdsstyrelsen.

Skala 1:15 000
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1009642 Ullstorpskärren (L18)
Kommun
Myrregion

Tomelilla
A

Totalareal

4ha

Areal land
varav myr

4ha
0ha

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

0ha
0ha
0ha
0ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Ullstorpskärren utgörs av två små rikkärr i Örupsåns
dalgång, vilken till stora delar är ett betat kulturlandskap.
De två rikkärren är extremrikkärr, relativt välhävdade och
ligger i ett område med kalkfuktängar, mindre
högörtängar, ängsmarker och kultiverade fodermarker.
Ovanligare kärlväxter som noterats i dessa rikkärr är
kärrjohannesört, majviva, tätört, dvärgbläddra,
småvänderot, Jungfru Marie nycklar, ängsnycklar,
tvåblad, trindstarr, nålstarr, slankstarr, näbbstarr,
loppstarr, tagelsäv, agnsäv, gräsull samt de rödlistade
arterna stor ögontröst och majnycklar. I bottenskiktet
återfinns späd skorpionmossa, bandpraktmossa och röd
glansvitmossa. I eller i anslutning till det största rikkärret
har man tidigare observerat kransalger och
sumpröksvamp. På kalkfuktängarna förekommer många
av dessa arter liksom bl.a. ängsskära. Tidigare har även
blåtåg observerats.
I den gamla myrskyddsplanen ingick även ett kärr väster
om det aktuella objektet, vilket utgörs eller har utgjorts
av källkärr som är terrasserat på grund av jordflytning.

Detta har dock uteslutits ur myrskyddsplanen p.g.a. en
mycket osäker hävdstatus. Kunskapsunderlag saknas
eftersom det varken finns med i ängs- och
hagmarksinventeringen eller i ängs- och
betesmarksinventeringen. Det vore lämpligt att undersöka
om detta kärr bör ingå i ett framtida skyddsområde.
Diken finns troligen i anslutning till omgivande
åkermark. I öster är det möjligt ett dike förekommer i
närheten av det minsta rikkärret att döma av ortofotot.
Norr om rikkärren går ett dike i öst-västlig riktning. Detta
har kontakt med en granplantering öster om området och
kan utgöra ett hot mot rikkärren.
Kulturhistoriska värden
Gammal åker: Gamla åkrar finns i anslutning till
området. Enstaka stenmurar förekommer.
Spår av hävd: Området har en lång hävdkontinuitet.
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Länsstyrelsens bedömning
Kärren i Ullstorpsdalen visar upp en rik kalkkärrsflora samt har en i huvudsak ej kvävepåverkad vegetation.
Hävdstatusen på rikkärren är relativt god. De höga naturvärdena motiverar behovet av ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
2. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
3. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Ullstorpskärret.
4. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling 2003:21. 5.
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
6. Lunds botaniska förening. Skånes flora.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. Ängs och betesmarksinventeringen 2002-2004.
8. Länsstyrelsen i Skåne län. Åtgärdsplaner.
9. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.
10. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.

Skala 1:10 000
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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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1009650 Varshultamyren (L4)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Perstorp, Klippan
A

Totalareal

168ha

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

168ha
139ha
0ha
0ha
29ha
29ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Varshultamyren är ett myrkomplex bestående av svagt
till tydligt välvda mosseplan, större dråg, gungflykantad
göl, laggkärr och skogbevuxen myr.
Mosseplanet är huvudsakligen öppet och hyser arter som
dystarr, hjortron, kråkbär, ljung, rundsileshår, tranbär,
tuvsäv, tuvull, vitag samt vitmossor av olika arter. En
viss förekomst av lågvuxen tall finns. Mosseplanet i
söder är tydligare välvt än det i norr.
Randskogen domineras av tall och björk med ett visst
inslag av gran.

I norr förekommer en mindre lövsumpskog som utgörs av
ett alkärr.
Laggkärr är sparsamt förekommande. Den tydligast
utvecklade laggen finns i den östra delen av området. På
myren finns två större fuktdråg, ett i norr och ett längre
söderut. I fuktdrågen liksom i laggkärren är myrlilja
vanligt förekommande.
Mossen delas på mitten av en väg. Diken förekommer
främst söder om vägen.
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Länsstyrelsens bedömning
Till följd av att Varshultamyren är ett väl utvecklat myrkomplex med relativt öppna mosseplan och förhållandevis
stora dråg är skydd motiverat.
För att värdefull natur inte ska gå förlorad och för att objektet ska kunna återhämta sig ordentligt från de ingrepp som
gjorts tidigare är Varshultamyren i behov av ett långsiktigt skydd för att bibehålla en fortsatt gynnsam bevarandestatus.

Källor
1. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
2. Lantmäteriet 2002. Ortofoto.
3. Lantmäteriet 2003. Fastighetskartan.
4. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
5. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0420320.
6. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.
7. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.

Skala 1:15 000
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1009663 Vyssle- och Västermyr (L9)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Osby
B, C

Totalareal

698ha

698ha
598ha

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

1ha
0ha
90ha
85ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Vyssle- och Västermyr är det största myrkomplexet i
Skåne. Komplexet består huvudsakligen av svagt välvda
mossar, glest bevuxna med tall och björk. Andra
myrtyper är skogbevuxen myr dominerade av tall,
laggkärr och dråg.
Mosseplanen är uppdelade i tuvor och små höljor och på
några håll dominerar lösbottenhöljor. Förekommande
arter på tuvorna är bl.a. ljung, klockljung, tuvull, tuvsäv,
tranbär, hjortron, odon, blåbär, kråkris, praktvitmossa och
rubinvitmossa. I lösbottenhöljorna tillkommer bl.a.
arterna praktvitmossa och rubinvitmossa.
Svarta ådra är ett stort och vidsträckt dråg i områdets
södra del där det växer myrlilja, ängsull, dvärgbläddra,
dybläddra, uddvitmossa och sotvitmossa. Dråget har
tidigare varit inägomark till en gård. En tjärn och en
höljegöl finns också på myren. I höljegölen växer
kallgräs, dystarr och dvärgbläddra i en matta av
flytvitmossa.
På de centrala delarna av Västermyr finns skogskärr med
björk och asp i trädskiktet samt bl.a. missne, brunven,
sengröe, kärrsilja, strandklo, korallrot och skogsbräken i
fältskiktet.
Andra arter som kan hittas i objektet är sumpstarr,
skvattram, pors, lockvitmossa, fransvitmossa,
snärjvitmossa och hedvitmossa. Lockvitmossa växer
normalt i rikare miljöer och kanske kan växa på
Västermyr tack vare de bränder som dragit fram över
olika delar av myren under 1900-talet.
Myrens fastmarksholmar är talrika. I t.ex. den södra
delen finns fortfarande rester av naturskogslik skog kvar.
Myrens fågelliv är rikt och representeras av ljungpipare,
orre, järpe, tjäder, trana och grönbena. Tidigare har bl.a.
nattskärra och dvärgbeckasin häckat på myren.
Mindre diken påträffas på många delar av myren, varav
många är gamla och igenväxta. En stor del av

Längst i söder finns ett stort, för närvarande dåligt
underhållet dike. Det finns även breda diken längs de
västra kanterna av båda myrarna.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Området ligger i en fornlämningsrik trakt.
En fornlämning i form av ett gränsmärke (femstenarör,
RAÄ: Osby 352:1) är registrerad på gränsen till området i
söder. På Buhrmans karta från 1684 finns en markerad
kavelbro vilket innebär att vägen genom Västermyrs
södra delar har gamla anor.
Torvbrytning: I sydligaste delen av Vysslemyr återfinns
ett flertal gamla torvtäkter vilka idag delvis är
vattenfyllda, delvis igenvuxna med vanlig
fattigkärrsvegetation. Längst i nordöst finns en pågående,
liten torvtäkt där man bryter torv på gammalt vis.

Öppen mosse på Västermyr. Foto: Johan Dahlberg, 2005-08-22.
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Länsstyrelsens bedömning
Områdets naturvärden består i ett rikt fågelliv, i dess botaniska värden, i dess mångformighet och storlek samt i
förekomsten av representativa svagt välvda mossar. Myren är även speciell då den påverkats av bränder i relativt sen
tid. Områden har potential att utvecklas till en värdefull skogsmyrmosaik med ett visst kulturhistoriskt intresse. Dessa
faktorer motiverar ett framtida, långsiktigt skydd.

Källor
1. Sumpskogsinventering. Skogsstyrelsen.
2. Nyckelbiotopsinventering, Skogsstyrelsen.
3. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
4. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
5. Länsstyrelsen i Kristianstads län, planeringsavdelningen. 1983. Myrar i Kristianstads län.
6. Johansson, A. 1989. Våtmarker i Kristianstads län. Länsstyrelsen i Kristianstads län.
7. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Vysslemyr.
8. Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 - område Västermyr.
9. Ekologgruppen. 1985. Vyssle- och Väster myr - en naturinventering. Länstyrelsen i Kristianstads län.
10. Lunds universitet. 1947. Flygbilder.

Skala 1:50 000
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1009688 Örups almskog, kärr och ängar (L17)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Tomelilla
A

Totalareal

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

23ha

23ha
0ha
0ha
0ha
9ha
9ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Örups almskog, kärr och ängar består till största delen av
ett naturreservat med samma namn. Naturreservatet är en
sammanslagning av de äldre naturreservaten Örups
almskog och Örupskärret. Vidare har en fastighet som
Naturvårdsverket äger lagts till det nya reservatet.
Området består av betesmark samt rester av en almskog
som är smittad av holländsk almsjuka.
I betesmarken finns ett stort kalkkärr med små
vattenflöden i sydväst samt ett något mindre kalkkärr i
nordost. I det något mindre rikkärret, vilket till ca 1/3
ingår i naturreservatet, dominerar trubbtåg. Andra arter
som hittats är slåtterblomma, majviva, axag, gräsull,
näbbstarr, nålstarr, St. Pers nycklar, kärrknipprot och
ängsnycklar. Det mindre rikkärret omges av kalkfuktäng i
den del som inte ingår i naturreservatet.

Längs vattenflödena i det stora kalkkärret uppträder
rikligt med såväl knappag som axag, den förra en stor
sällsynthet. Här, liksom i omgivande kalkfuktängar,
växer också en mängd andra skyddsvärda arter som
exempelvis göknycklar. Förekomst av brunmossor bidrar
till att kalk fälls ut från källvattnet och att kalktuff bildas.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: I området finns lämningar efter en kvarn
(RAÄ: Benestad 9:1). Hela almskogen är registrerad som
fornlämning eftersom den är en ursprunglig del av den
park som omgav Örups borg (RAÄ: Benestad 2:1).
Gammal åker: Gamla åkrar förekommer i söder och i
väster. Troligen var dessa dränerade med diken, vilka i så
fall ej syns tydligt på dagens ortofoto. Stenmurar finns i
området.
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Länsstyrelsens bedömning
Örups almskog, kärr och ängar har höga botaniska värden med en artrik kalkkärrsflora. Området är till största delen
skyddat som naturreservat. Dock ingår endast ca 1/3 av det mindre rikkärret i naturreservatet. Resterande del kan ej
betraktas som långsiktigt skyddat, även om det betas i dagsläget eftersom hela kärret ingår i samma betesfålla. Detta
delvis skyddade rikkärr behöver som helhet ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
2. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
3. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.
4. Bendtsen, J. Grahn, J. Rikkärr - en indikator för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Skåne i utveckling 2003:21.
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten.
5. Persson, C. Dahlberg, J. 2005. Nya naturreservat. Länsstyrelsen i Skåne län.
6. Länsstyrelsen i Skåne län. Ängs och betesmarksinventeringen 2002-2004.
7. Lunds universitet. 1940. Flygbilder.
8. Lantmäteriet. 2003. Fastighetskartan.
9. Lantmäteriet. 2004. Ortofoto.

Skala 1:10 000
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