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Objekt i Hallands län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009279
1009377
1009385
1009400
1009433
1009438
1009456
1009499
1009507
1009523
1009602
1009641
1009673
1010015
1010133
1010205

268
248
250
252
254
256
246
260
262
264
270
272
274
258
244
266

Storemossen och Färgån (N5)
Klintamossen och Abborrasjöns myrar (N4)
Kolkamossen (N13)
Käringemossarna och Store mosse (N2)
Lunnamossen (N7)
Lyngmosse (N3)
Djurholmamossen (del av L3)
Porsbjärskomplexet (N11)
Rinnamossen (N1)
Rönnömosskomplexet (G6)
Svinamadsbäcken (N14)
Tönnersjöheden (N12)
Yamossen (N6)
Matkroksmossen (del av L3)
Bolgen
Smedjeån

Objektet ligger delvis i Skåne län.
Kronobergsdel överförd till objekt i G län.
Objektet ligger delvis i Kronobergs län.

Objektet ligger delvis i Skåne län.

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009380
1009460
1009649
1009682

X
X
X
X

Kloömossen (N8)
Mogölsmyren (N9)
Vapnö mosse (N10)
Åstarpa mosse (N15)

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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1010133 Bolgen
Kommun
Myrregion

Kungsbacka
A

Totalareal

83ha

Areal land
varav myr

82ha
28ha

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

1ha
0ha
13ha
12ha

Myrtyper
Rikkärr
Mad

Topogent kärr

Beskrivning av området
Bolgen ligger mitt på Onsalahalvön. Det västra
delobjektet Bolgen består av de tre våtmarkerna
Kärremosse, Fnusken och Svensmosse samt omgivande
ängs- och hagmarker.
Våtmarkerna är medelrikkärr som bildats på avlagringar
av glacial lera. Tidigare torvtäkt i Fnusken har blottat
lager av lera och skalgrus. Kalkpåverkan har medfört att
flera för trakten och länet mycket ovanliga växter
förekommer.
Kärremosse och Fnusken domineras av smalkaveldun.
Kärren omges på många ställen av betesmarker där man
kan hitta arter som låsbräken och ormtunga. Säkra
indikatorarter för rikkärren på Onsalahalvön är slokstarr
och trindstarr. Den norra delen av Svensmosse är
bevuxen med sumpskog av björk med inslag av al och
barrträd. Våtmarkerna är annars till större delen helt
öppna, endast bevuxna med spridda individ av gråvide,
jolster m.m. På några ställen vandrar slyvegetation in.
Igenväxningen har varit märkbar de senaste tio åren.
Kärr- och vattenytorna omges av fuktängar, där
merparten betas tillsammans med högre liggande
ängsmark. På en del ställen går betet ut i kärren. I
synnerhet vid Svensmosse finns intressanta och artrika
övergångar mellan våta-fuktiga-friska-torra ängsmarker.

Djurlivet är rikt i hela området med fina biotoper i
strandängar och kärr för våtmarksfågel. Bland häckande
arter märks enl. Kungsbacka naturvårdsplan: vattenrall,
rörhöna, enkelbeckasin, hornuggla, gulärla, näktergal och
sävsångare. Sandödla förekommer vid Svensmosse.
Området är känt för sin artrikedom bland insekterna, med
bl.a. kullerlöpare och guldgrön sammetslöpare.
En stor kraftledning spänner över Fnusken och skämmer
det vackra landskapet. Bäcken mellan Fnusken och
Svensmosse har på 1980-talet grävts ut och rätats. Detta
fick till följd att Fnusken och Kärremosse sänktes något.
Vid bäcken finns också en mindre granplantering.
Svensmosse är relativt starkt påverkad av flera diken
varav ett större.
Området i sin helhet ingår i Kungsbacka naturvårdsplan.
Bolgenområdet ingår i riksintresse för naturvård NN 27.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: historiska kartöverlägg från Onsala socken
1770-1777 anger att inägor länge brukats på östra sidan
om Svensmosse.
Fornlämning: en rund, fylld stensättning finns registrerad
i sydöstra delen av Bolgenområdet.
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Länsstyrelsens bedömning
Våtmarkerna bär på stora botaniska och zoologiska värden, och har betydelse för friluftslivet. Till området hör en
känslig landskapsbild med hagmarker, liksom livsmiljöer för hävdgynnade arter, som blivit alltmer ovanliga.

Källor
1. Forslund, M., Rundlöf, S. 1984. Inventering av Våtmarker i Hallands län. Meddelande 1985:1. Länsstyrelsen i
Hallands län.
2. Skisser över våtmarksobjekt i Hallands län. 1983-1995. Opubl.
3. Lantmäteriet, 2005. GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
4. Lantmäteriet, 2005. GSD Översiktskartan, 106-2004/188-N.
5. Lantmäteriet, 2005. GSD Ortofoto, 106-2004/188-N.
6. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
7. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
8. Historiska kartöverlägg, Länsstyrelsen i Hallands län. Opubl.
9. Gärdenfors, U. 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU.

Skala 1:15 000
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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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1009377 Klintamossen och Abborrasjöns myrar (N4)
Kommun
Myrregion

Falkenberg
B

Totalareal

384ha

Areal land
varav myr

378ha
178ha

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

6ha
0ha
198ha
198ha

Myrtyper
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Klintamossen och myrarna vid Abborrasjön är ett
värdefullt myrkomplex. Komplexet utgörs av svagt
välvda och platåformigt välvda samt en sluttande mosse.
Även mindre topogena kärr, soligena kärr, limnogena
våtmarker och sumpskogspartier finns i området.
De olika våtmarkstyperna tillsammans med sjöar och
skogbeklädda fastmarker, ger området en värdefull
mångformighet. I omgivningarna finns även
bokskogspartier som ytterligare höjer områdets värde. I
norr finns alsumpskogar i en ravin och i sluttningar som
delvis är av översilningskaraktär.
Flera av mossarna är välutbildade, framförallt en tydligt
välvd mosse i söder. Den har en ovanligt kraftig välvning
i södra delen.

Den sluttande mossen norr om Abborrasjön delas i två
delar av ett myrliljerikt dråg. Mossen sluttar tydligt åt
nordost.
Området är riksintresse för naturvård NN 42, samt klass
1-objekt i Naturvårdsprogram för Falkenbergs kommun.
Lokal påverkan från några mindre diken, äldre
torvbrytning och en skogsbilväg. Brukad skog i relativt
god mängd finns inom området.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Historiska kartöverlägg från Krogsered
socken 1824 och Askome socken 1846 beskriver
myrkomplexet som ett sammansatt landskap av kärr,
ljungbeten, bokskogsholmar, svedjebruk m.m.

Klintamossen från NNV. Lommasjön i bakgrunden till vänster.
Foto: Örjan Fritz
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Länsstyrelsens bedömning
Klintamossen och Abborsjöns myrar är ett värdefullt myrkomplex i kombinationen svagt välvd och sluttande mosse.
Området har även betydelse som skogs- och myrmosaik, med inslag av värdefull sumpskog.

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

Skala 1:30 000
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1009385 Kolkamossen (N13)
Kommun
Myrregion

Laholm
B

Totalareal

369ha

Areal land
varav myr

365ha
247ha

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

4ha
0ha
119ha
118ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Kolkamossen, Tjuvhyttemossen och myrarna vid
Östersjön bildar ett större sammanhängande myrkomplex
som domineras av mossar. I området finns platåmossar,
svagt välvda mossar och sluttande mossar. Här finns
också ett värdefullt topogent kärr. Några av
myrkomplexets fastmarksholmar är klädda med
naturskog.
Tjuvhyttemossen är en öppen-halvöppen mosse bevuxen
med martallar. Mossen har en ovanlig hydrologi. I den
övre laggkanten finns två tydliga källor som bildar
slingrande bäckar innan de försvinner i ett slukhål under
mossen. På mossen växer bl.a. skvattram. Öster om
Tjuvhyttemossen består våtmarken av sumpskog.
Västerut finns en annan mosse med ett ställvis
välutvecklat trädskikt med tall och de båda skiljs åt av ett
kärrdråg och en mosaik av fastmarksholmar. Holmarna är
bevuxna med naturskog av mest tall. Denna övergår
norrut i delvis gammal blandskog av tall och ek.

Fastmarksholmarna omges ställvis av tallsumpskog.
Kolkamossen är en svagt välvd mosse, till största delen
öppen. I södra delen finns en liten göl, i norra delen ett
område med tallsumpskog.
Kärnan i området vid Östersjön är ett topogent sluttande
kärr. Till största delen är det påverkat av rörligt ytvatten i
form av flera dråg. Närmare sjön övergår drågen i en
bäck som strax före sjön plötsligt försvinner och mynnar
diffust eller underjordiskt i sjön. Kärret har en intressant
växtlighet med bl.a. klockgentiana, samt hyser ett rikt
fågelliv vår och höst. Kärret omges av små ytor av glest
bevuxen mosse.
Området är lokalt påverkat av dikningar, fr.a. i nordvästra
delen, samt i sydost. Granskogen har brukats fr.a. kring
de västra delarna, och något hygge har gjorts på
fastmarksholmar centralt. En kraftledningsgata skär
objektet i nord-sydlig riktning.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrkomplexens höga naturvärden är knutna till den speciella hydrologin och förekomsten av myr kombinerat med
naturskogsklädda fastmarksholmar. De ingående myrtyperna är dessutom representativa för regionen.

Källor
1. Forslund, M., Rundlöf, S. 1984. Inventering av Våtmarker i Hallands län. Meddelande 1985:1. Länsstyrelsen i
Hallands län.
2. Skisser över våtmarksobjekt i Hallands län. 1983-1995. Opubl.
3. Lantmäteriet, 2005. GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
4. Lantmäteriet, 2005. GSD Översiktskartan, 106-2004/188-N.
5. Lantmäteriet, 2005. GSD Ortofoto, 106-2004/188-N.
6. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
7. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
8. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
9. Erlandsson, J. 2000. Områden av riksintressen för naturvård i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.

Skala 1:30 000
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1009400 Käringemossarna och Store mosse (N2)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kungsbacka
A, B

Totalareal

234ha

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

234ha
159ha
0ha
0ha
63ha
62ha

Myrtyper
Topogent kärr
Soligent kärr

Platåmosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Området består av den östra och västra Käringemossen
samt Store mosse. Mossarna omges av urbergshöjder och
Göteborgsmoränen i nordost.
Längst i väst finns en mosaik av blåtåteldominerad kärroch hedvegetation, med stora, vattenfyllda höljor. Kring
mossen här växer vass. Den östra Käringemossen
domineras av mossevegetation, med en flytande gräns
mot kärrvegetation och lösbottenhöljor. En
översilningsskog finns mot sjön i nordväst, och en
mosseskog dominerad av glasbjörk och al finns här
centralt.
Store mosse består av två stora, öppna, platåformigt
välvda mossar.

Klockljung och pors finns rikligt och berghällar går i
dagen på flera ställen.
Norra delen av Store mosse i öster är utdikad, starkt
påverkad av torvbrytning och igenvuxen med björk.
Norra delen av östra Käringemossen är påverkad av
dikning.
Området ingår i riksintresse för naturvård NN 31.
I blockrika bergbranter mellan Käringemossarna i NV
finns två nyckelbiotoper med botaniska värden. På Store
mosse har hittats torvbägarlav och komossa.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är till stor del opåverkat, har ostörd, delvis vildmarkspräglad, kustnära, saltpåverkad belägenhet och är av en
naturtyp som förr varit långt mer vanlig i Västsverige.

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

Skala 1:30 000
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1009433 Lunnamossen (N7)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Hylte
B

Totalareal

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

135ha

135ha
94ha
0ha
0ha
41ha
41ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Lunnamossen är ett myrkomplex som ligger mindre än en
km nordost om Södra Unnaryds samhälle. Området ingår
i riksintresse för naturvård NN 45. Det består av
topogena kärr, svagt välvda mossar och
naturskogsbevuxna fastmarksholmar. Myren är öppen
och relativt blöt och har både höljor och dråg. Mossen
har en kantskog som på några ställen har krokiga och
låga martallar. Ett litet bokskogsområde ingår i objektet.
Större delen av myren utgörs av plan-svagt välvd mosse
av tuvduntyp. I myrens perifera delar finns tallmosse och
i laggzonen även stora arealer tallsumpskog. Topogena
kärrytor genomkorsar objektet i sydväst-nordostlig
riktning tillsammans med kraftiga bäckdråg. Här finns
framför allt fast- och mjukmattor med starr och blåtåtel
samt rik förekomst av myrlilja.
Ett band av fastmarksöar löper genom myrens centrala
delar, förmodligen toppen av en rullstensås. På öarna
växer naturbarrskog, sedan länge orörd och med gamla
väldiga tallar på de flesta öarna.

Graninslaget är yngre. Miljön är urskogsartad med många
torrakor, lågor och vindfällen. Här växer kattfotslav. Den
orörda skogsprägeln gäller även tallsumpskog, med
mycket gamla övervuxna tallågor, och bitvis fastmarkens
kantskog med gran och tall. Mängden död ved är god.
Ljungpipare, tjäder och orre häckar. De omgivande
sumpskogarna har de kvalitéer som tjädern kräver, och
det finns mosseytor som är tillräckligt öppna för
ljungpiparen. Trana rastar på platsen och duvhök har
observerats i spelflykt.
Lunnamossen är endast svagt påverkad av dikningar och
några angränsande relativt sentida avverkningar.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Utanför objektet i nordväst finns flera
rester av byggnader och gamla torp. Sydost om objektet
finns en stenkammargrav av döstyp jämte en övergiven
landsväg och en milsten.
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Länsstyrelsens bedömning
Området utgör en ovanligt orörd och värdefull skogsmyrmosaik som har representativa myrtyper och inslag av
naturskog.

Källor
1. Forslund, M., Rundlöf, S. 1984. Inventering av Våtmarker i Hallands län. Meddelande 1985:1. Länsstyrelsen i
Hallands län.
2. Skisser över våtmarksobjekt i Hallands län. 1983-1995. Opubl.
3. Lantmäteriet, 2005. GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
4. Lantmäteriet, 2005. GSD Översiktskartan, 106-2004/188-N.
5. Lantmäteriet, 2005. GSD Ortofoto, 106-2004/188-N.
6. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
7. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
8. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
9. Erlandsson, J. 2000. Områden av riksintressen för naturvård i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.

Skala 1:15 000
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1009438 Lyngmosse (N3)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kungsbacka
B

Totalareal

103ha

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

103ha
95ha
0ha
0ha
7ha
7ha

Myrtyper
Excentrisk mosse

Beskrivning av området
Lyngmossen är belägen i Löftaåns dalgång, och utfyller
nästan hela dess bredd. Mossen omges av ett kuperat
landskap med relativt branta, skogklädda sluttningar. En
smal remsa med odlad mark ligger i öster inklämd mellan
mossen och bergen. Mossen avvattnas av Löftaån med
biflöde i väster.
Lyngmossen är som typ en relativt stor, kupolformad
mosse av excentrisk uppbyggnad. Mossen är öppen,
endast glest klädd med småvuxna martallar. Stora höljor,
ofta bevuxna med flytvitmossa, bildar ett tydligt
bågformigt mönster utifrån den högsta punkten i söder.
Centralt i mossen finns en stor mängd djupa,
vegetationslösa gölar omgivna av gungflyliknande
mjukmattor.

Ängsull och flaskstarr är typiska arter. Ett dråg dränerar
området åt nordväst. Från berget i söder har man en
vacker utsikt över mossen.
Laggkärren är dikade till stora delar. Löftaån och dess
biflöde, vilka båda rinner genom laggzonen, har
kanaliserats. Mosseytorna i väst är påverkade av dikning,
torvtäkt och väg. En kraftledning sträcker sig över
mosseplanet. Torvbrytning i form av några mindre
torvgravar finns i östra delen.
Väster om den öppna mossen finns mosseskog av klass 1,
dominerad av tall och glasbjörk. Skogen är lokalt starkt
påverkad av väg, dikning och anslutande avverkning.
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Länsstyrelsens bedömning
Lyngmosse är en representativ kustnära excentriskt välvd mosse. Det är en av de mest kustnära excentriska mossarna
på västkusten.

Källor
1. Forslund, M., Rundlöf, S. 1984. Inventering av Våtmarker i Hallands län. Meddelande 1985:1. Länsstyrelsen i
Hallands län.
2. Skisser över våtmarksobjekt i Hallands län. 1983-1995. Opubl.
3. Lantmäteriet, 2005. GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
4. Lantmäteriet, 2005. GSD Översiktskartan, 106-2004/188-N.
5. Lantmäteriet, 2005. GSD Ortofoto, 106-2004/188-N.
6. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
7. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
8. Kungsbacka naturvårdsplan. 2003. Kungsbacka kommun.
9. Erlandsson, J. 2000. Områden av riksintressen för naturvård i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande 2001:20.

Skala 1:10 000
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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.

258

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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1009499 Porsbjärskomplexet (N11)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Halmstad
B

Totalareal

1 159ha

1 150ha
698ha

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

9ha
0ha
442ha
438ha

Myrtyper
Topogent kärr
Platåmosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Mosaikblandmyr och öblandmyr
Soligent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Porsbjärsmyren med omgivningar utgör ett stort och
mångformigt myrkomplex. Sluttande mossar med väl
utbildade höljor och dråg samt enstaka bäckdråg
dominerar myrkomplexet tillsammans med platåmossar
och svagt välvda mossar. I komplexet ingår även
betydande arealer med topogena och soligena kärr.
Därutöver finns inslag av fukthed i anslutning till
fastmarksholmarna och limnogena våtmarker efter
vattendragen.
Inom området växer bl.a. klockgentiana och dvärgbjörk.
Stora kärr med rikliga inslag av myrlilja följer några av
avvattningsdrågen.
Myren bildar mosaik med tjärnar och naturskogsbeklädda
fastmarksholmar. Stora delar av skogen är
naturskogsartad. Tall och gran dominerar helt, oftast som
barrblandskog, bitvis med grandominans. Torrträd och
lågor förekommer måttligt. Visst inslag av asp.
Skogen är naturligt inväxt ur gammal ljunghed och inslag
av kvardröjande betesgynnad flora finns, som mosippa,
cypresslummer och kambräken.
Fågellivet är rikt och representativt för en
skogsmyrmosaik.

Här förekommer mindre hackspett, spillkråka,
sparvuggla, trana, ljungpipare, orre, tjäder och grönbena.
Myrkomplexet är i stora delar hydrologiskt intakt. Vägar
och diken förekommer. Dikningar finns speciellt i de
yttre norra delarna av objektet. Avverkningar på flera av
fastmarksholmarna har gjorts på senare tid och längre
tillbaka i tiden.
Myren går in i Kronobergs län och gränsar där till
våtmarker i området kring Hunnsberget.
Myrskyddsobjektet följer dock länsgränsen. I
Hallandsobjektet är 543 hektar skyddade som
naturreservat.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: uppgift om en kvarnlämning i västra delen
och en byggnad (kallmurad jordkula) centralt i området.
Spår av hävd: kvardröjande betesgynnad flora.

Esmån rinner genom södra delen av Naturreservatet Porsbjär. Foto:
Bergslagsbild.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrkomplexet hyser stora naturvärden genom den värdefulla skogsmyrmosaiken, livsmiljöerna för hotade arter, och
genom att vara representativt för regionen. De centrala delarna av Porsbjärsmossen, Ingärdsäng, myren kring Gallagöl
och Örasjön är skyddade som naturreservat.

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

Skala 1:50 000
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1009507 Rinnamossen (N1)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Kungsbacka
B

Totalareal

135ha

129ha
52ha

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

6ha
0ha
75ha
75ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Rinnamossen är ett terrängföljande kustnära myrkomplex
av västlig typ. I området förekommer svagt välvda
mossar, topogena kärr, fuktiga och torra hedtyper samt
övergången mellan dessa.
I de svagt välvda mosseytorna finns små gölar.
Våtmarkerna är mosaikartat fördelade med stor andel kalt
berg. Vegetationen är typisk för västliga och
näringsfattiga förhållanden. Fuktheden utgörs av rished
av pors-blåtåteltyp. Områden av den här typen var
vanliga förr men huvuddelen av dem har växt igen.

Ett större naturvärdesobjekt med granskog finns i norra
delen av området. Sumpskogar av klass 1 finns med tall
och glasbjörk.
Ett antal mindre hyggen har gjorts kring de skogsklädda
kullarna, centralt och i västra delarna. En väg löper
genom området centralt. I övrigt är våtmarken endast
svagt och lokalt påverkad av dikning.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: En urholkad ekstock har hittats i sjön.
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Länsstyrelsens bedömning
Rinnamossen är en mångformig och sällsynt opåverkad representant för västliga våtmarkskomplex med stor andel
fukthed.

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

Skala 1:15 000
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1009523 Rönnömosskomplexet (G6)
Kommun
Myrregion

Ljungby, Laholm, Markaryd
B

Totalareal

657ha

Areal land
varav myr

655ha
331ha

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

1ha
0ha
320ha
317ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

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

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

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

Skala 1:50 000
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1010205 Smedjeån
Kommun
Myrregion

Laholm
A, B

Totalareal

263ha

Areal land
varav myr

190ha
97ha

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

73ha
0ha
102ha
98ha

Myrtyper
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Mad

Beskrivning av området
Området kring Smedjeån är mångformigt, med intressant
landskapsbild och ornitologi. En platåformigt välvd
ristuvsmosse finns i öster. Mossen är lokalt och svagt
påverkad av dikningar, fr.a. i östra delen, och skogs- och
jordbruk har länge pågått runt om. Smedjeån meandrar
genom mossens norra del, ner i Oxhultasjön. Mellan
mossen och sjön sträcker sig en getryggsås beväxt med
äldre tall och ädellöv.
En stor del av objektet består av Smedjeåns lopp med
kvillar och sammanhängande sumpskogsbårder.
Vattendraget i sig hyser mycket höga naturvärden. Sedan
en rad vandringshinder åtgärdats i sen tid kan lax åter
vandra upp och reproducera sig långt upp i vattendraget, i
dagsläget upp till Oxhult. Grönling noteras också
tämligen rikligt. På hårdbottnarna förekommer en
intressant och artrik bottenfauna. Här har hittats insekter
som svartbent bäckbroms, skalbaggen Normandia nitens
och dagsländan Rhithrogena germanica. Årliga
undersökningar av bottenfaunan utförs vid Tormarp och
av fisk vid Ränneslöv, Tormarp och Skråmered. Ett
återskapande av meandrande åfåra planeras nedströms
objektet.
På ett tiotal platser i vattendraget bildas kvill-områden,
dvs. åfåran delas upp i flera fåror för att längre nedströms
återförenas. I kvillområdena finns fina forssträckor och
smärre fastlandsbildningar, ofta bevuxna med senvuxen
lövskog, främst ask, klibbal, ek och björk.

Dessa för länet unikt många kvillar hyser flera hotade
arter. Skirmossa har här sina främsta förekomster i länet.
Örlav, atlantsäckmossa, safsa, mussellav och öring är
andra organismer som kan nämnas. I trakterna vid
Horsabäck har den halländska vildsvinsstammen ett av
sina starkaste fästen.
Norra delen av objektet ingår också i Skyddsvärda
statliga skogar. Här finns kontinuitet av ädellövskog med
ek och bok, och artrika sumpskogar kring kvillar i ån.
Tidvis översvämmade strandängar förekommer längs
åfåran, förr säkerligen hävdade genom bete och slåtter.
Välbetade torrängar finns norr om ån centralt i objektet.
Värdefulla mader vid vattendraget breder ut sig fr.a. i
områdets sydvästra delar. Här finns också höga botaniska
värden med förekomst av bl.a. vildris, safsa och
hampflockel.
Kulturhistoriska värden
Byggnad/Fornlämning: bebyggelselämning, bestående av
ruinerna efter Sjöboholms sätesgård. Fem husgrunder
återstår, fyra på den utskjutande udden i Oxhultasjön och
en på den med vallgravar avsnörda ön. Ytterligare en
mindre bebyggelselämning finns S Ekegården.
Fornlämning: En slaggvarp i N objektet, samt enl. RAÄ
ej verifierade uppgifter om ytterligare fornlämningar efter
järnframställning i S objektet.
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Länsstyrelsens bedömning
Områdets orördhet och intressanta hydrologi gör det unikt för södra Halland. Artrika kvillbildningar i vattendrag och
mader samt forssträckor bidrar till höga zoologiska och botaniska värden.

Källor
1. Forslund, M., Rundlöf, S. 1984. Inventering av Våtmarker i Hallands län. Meddelande 1985:1. Länsstyrelsen i
Hallands län.
2. Skisser över våtmarksobjekt i Hallands län. 1983-1995. Opubl.
3. Lantmäteriet, 2005. GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
4. Lantmäteriet, 2005. GSD Översiktskartan, 106-2004/188-N.
5. Lantmäteriet, 2005. GSD Ortofoto, 106-2004/188-N.
6. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
7. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
8. Ängs- och betesmarkinventeringen. Jordbruksverket.
9. Fornminnesregistret. Riksantikvarieämbetet.

Skala 1:100 000
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1009279 Storemossen och Färgån (N5)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Hylte
B

Totalareal

480ha

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

400ha
306ha
80ha
0ha
71ha
70ha

Myrtyper
Mad
Topogent kärr

Excentrisk mosse

Beskrivning av området
Store mosse är en ca 300 ha stor kupolformad mosse med
excentrisk uppbyggnad. Den centrala delen är rik på stora
lösbottenhöljor, medan tuvsträngar bildar ett bågformigt
mönster i periferin. Mossens höjdpunkt är förskjuten åt
nordost. Mossen är helt öppen med undantag för de
tallbevuxna kantzonerna.
I nordvästra delen ansluter Nissan som här skurit sig
igenom grus- och sandavlagringar och bildar en serie
meandrar och avsnörda korvsjöar längs denna sträcka. De
av korvsjöar bildade öarnas form anges av deras slående
namn: Hästakroken, Hästskoveken och Kolapåsen.
Sumpskog av tall och framför allt klibbal överväger på
den rena mosanden, som stundtals är översvämmad,
björk och ek tillkommer på högre väldränerad mark.
Från söder rinner Färgån ut i Nissan. Regleringen av
Nissan vid Hyltebruk har höjt Färgåns vattennivå
avsevärt, varvid mader och strandängar dränkts och en
mosaik av vassar och öppna vattenytor har bildats.
Vegetationen utgörs till största delen av starrkärr och
starrvassar. I mossen har hittats kornknutmossa och
komossa.

Fågellivet är rikt enligt 1994 års myrskyddsplan: I
Färgåns översvämningsmarker häckar bland annat
bläsand, rörhöna, knölsvan och grönbena och området är
en viktig rastplats för änder, gäss, sångsvan och vadare.
På Store mosse finns bl.a. spelplats för orre och häckande
ljungpipare, storspov och grönbena.
Området är lokalt påverkat av torvbrytning och mindre
diken i V kring Nissan före 1976. Lokal påverkan i
mossens södra del före 1991 och i norr före 1995.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Historiska kartöverlägg från Långaryds
socken 1813 anger i väster att mossen varit inäga åt
Gassljunga och Träppja. Här har kärren troligen länge
varit hävdade av slåtter, och ett område är registrerat i
ängs- och betesmarksinventeringen.
Byggnad/Fornlämning: Längst i norr ligger Nissaryds
skans, en befästningsanläggning uppförd på 1600-talet
för att försvara Sveriges gräns mot Danmark. Skansen är
restaurerad och skyddad som fornminne.
Fornlämning: Utefter Nissan och vid Färgåns utlopp
finns stenåldersboplatser och gravar.
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Länsstyrelsens bedömning
Store mosse är en högt värderad och representativ excentrisk mosse. Våtmarkerna längs Nissan bidrar till en mycket
mångformig våtmarksmiljö.

Källor
1. Forslund, M., Rundlöf, S. 1984. Inventering av Våtmarker i Hallands län. Meddelande 1985:1. Länsstyrelsen i
Hallands län.
2. Skisser över våtmarksobjekt i Hallands län. 1983-1995. Opubl.
3. Lantmäteriet, 2005. GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N.
4. Lantmäteriet, 2005. GSD Översiktskartan, 106-2004/188-N.
5. Lantmäteriet, 2005. GSD Ortofoto, 106-2004/188-N.
6. Nyckelbiotopsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
7. Sumpskogsinventering. Skogsvårdsstyrelsen.
8. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
9. Länsstyrelsen i Hallands län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000 SE0510175, Opubl.

Skala 1:50 000
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1009602 Svinamadsbäcken (N14)
Kommun
Myrregion

Laholm
A

Totalareal

198ha

Areal land
varav myr

198ha
86ha

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

0ha
0ha
110ha
108ha

Myrtyper
Rikkärr

Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Svinamadsbäcken och dess omgivning utgörs av ett
ovanligt stort våtmarkskomplex. Våtmarkerna är grunda,
terrängföljande och består av fukthedar, fuktängar,
mossar och kärr. I området finns en bäck med ett
slingrande och relativt oskadat lopp. Bäcken spelar en
central roll för områdets hydrologi och vegetationen
längs den är rik. Där växer bland annat ängsnycklar,
gökblomster och krokvitmossa.
Spår av hävd är tydliga. Stora delar av området har betats
och kärrspira, stagg och slåttergubbe växer i de hävdade
partierna. Området ingår i ett ålderdomligt landskap, en
rest av det gamla hedlandskapet på Hallandsåsen med
fäladsmarker, såväl torra, fuktiga som blöta.

Det är viktigt att hävden i området fortsätter.
Myrskyddsområdet avvattnas via Truedfällsbäcken via en
markerad ravin.
I lövskogarna kring kärret i nordost förekommer kvistlav.
Våtmarkerna är ovanligt lite påverkade av ingrepp. I
myren finns endast några äldre ägogränsdiken.
Fastmarker är till stora delar planterade med gran.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Stensättningar, samt stenar med jättegrytor
finns i området.
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Länsstyrelsens bedömning
Svinamadsbäcken är en viktig representant för de hävdpåverkade sydvästsvenska våtmarker som blivit ovanliga
genom att många av dem har fått växa igen. Området har höga naturvärden, bland annat botaniska värden.

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

Skala 1:30 000
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1009641 Tönnersjöheden (N12)
Kommun
Myrregion

Halmstad, Laholm
A, B

Totalareal

7 246ha

Areal land
varav myr

7 172ha
4 572ha

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

74ha
0ha
2 472ha
2 416ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Soligent kärr
Mad

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

Beskrivning av området
Tönnersjöheden ligger i Sydsveriges mest humida
område vilket skapat för landet unika myrkomplex. Stora
högmossar blandas med välutbildade topogena kärr och
åmader. Inom området finns platåmossar, excentriska och
sluttande mossar som klassats som några av de mest
värdefulla i landet. Formelement som gölar och dråg är
vanliga. Komplexet innehåller även övergångszoner mot
fastmarken bestående av soligena kärr och fukthedar.
Delar av myren är terrängföljande. I området växer bland
annat klockgentiana och skaftslamkrypa. I några delar av
komplexet finns sumpskogar och annan naturskog. Ett
antal hedklädda rullstensåsar finns i området. Större
delen av objektet ingår i riksintresse för naturvård NN 18.
Myrarna och den ingående fastmarken har en
mosaikartad utbildning. Vid Viltrabygget finns ett öppet
hed- och myrlandskap inom militärt skjutfält. Området
om ca 230 hektar skyddsavbränns i stort sett årligen
sedan 50 år och är unikt genom storlek, hävdens
kontinuitet och genom ett rikt växt- och djurliv. Det
genom hävden rika inslaget av blottad jord och sand är
gynnsamt för många marklevande organismer, t.

ex. guldsandbi, som här har landets största kända koloni.
Andra mosaikartade områden är Söderängarna och Norra
Ängarna vid Gårdshult, Mölleryggen och Hönekulla vid
Roshult, samt Stälehult vid Långhultamyren.
Vid revideringen av myrskyddsplaneobjektet tillades
värdefulla skogsmyrmosaiker vid Stughultabäcken,
Ladbacken, Rävshult och Bonnabygget inom Mästocka
skjutfält. Delar av området är skyddat inom
naturreservaten Långhultamyren och Söderängarna.
Merparten av området ingår i Ramsarområdet
Tönnersjöheden-Årshultsmyren.
Bland fågelarter nämns i myrskyddsplanen från 1994:
häckande orre, ljungpipare och grönbena.
Inom området växer, bland andra hotade arter,
cypresslummer, mosippa, hårginst och granspira.
Ingrepp finns i form av diken och torvbrytning, i
synnerhet i de sydöstra delarna. Påverkan är lokalt stark
av aktiviteter inom militära skjutfält. Brukad skog är
vanlig i området. De orörda markerna dominerar dock
objektet.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: En flintpilspets har påträffats vid
Lassabygget och en grund efter byggnad för
rödfärgframställning söder om skjutfältet.
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Länsstyrelsens bedömning
Tönnersjöheden visar exempel på flera representativa myrtyper och har en rik flora och fauna. Ställvis unik
hävdkontinuitet gör området extra värdefullt. Komplexet utgör även en värdefull skogsmyrmosaik.

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

Skala 1:200 000
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1009673 Yamossen (N6)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Hylte
B

Totalareal

147ha

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

139ha
86ha
8ha
0ha
55ha
54ha

Myrtyper
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse

Beskrivning av området
Yamossen ligger strax sydost om sjön Jällunden. Den är
ett i nord-sydlig riktning utsträckt mosaikartat
myrkomplex som i söder domineras av ett ovanligt stort
och orört topogent fastmattekärr som är helt täckt av
myrlilja. I komplexet ingår också små trädklädda svagt
välvda mossar och sumpskogspartier, där tall dominerar.
På platåmossen i norr har hittats kornknutmossa. Källor
och dråg förekommer. Dessutom finns mader i
angränsning till Lillsjön i den norra delen av myren.
Öster om själva myren finns den bokdominerade
nyckelbiotopen Bokeberget, rik på död ved och med
värdefull kryptogamflora.
Fastmarksholmar finns främst i det mellersta partiet av
myrkomplexet.

Några av fastmarksholmarna är avverkade och några
vägar angränsar till myren. Skog huggen för några år
sedan i södra spetsen och nyligen på en holme mitt i
mossen. Ännu återstår öar med gammal orörd barrskog.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning/Byggnad: en byggnadslämning i form av ett
murverk, ska enligt sägnen ha varit ett brännvinsbränneri
under förbudstid.
Spår av hävd: enligt historiska kartöverlägg från
Jälluntofta socken 1730 ska skogarna i sydväst ha varit
hagar och utmarker. Mossen hade då troligen ungefär
samma utbredning som i dag.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrkomplexet har mycket höga värden genom sin storlek, mångformighet och relativa orördhet. Myren har även vissa
botaniska värden.

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

Skala 1:20 000
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