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Objekt i Västra Götalands län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009214
1009228
1009231
1009235
1009332
1009333
1009393
1009403
1009415
1009434
1009447
1009469
1009478

280
282
284
286
290
292
296
298 Se nedan tabell.
300
302
304
306
308

Blåduven (O9)
Brunnhemsberget (R12)
Brända mossar (O3)
Bäckängen-Rankås (R10)
Heråmossen (P1)
Hestramossen (P18)
Kroppefjäll (P7)
Kättesjömossarna (P19)
Lilla och Stora Djup (O11)
Lunnebomossen (P6)
Lövömossen (P20)
Myrhulta mosse (R1)
Mörkemossen (O1)

Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009524
1009539
1009545
1009551
1009582
1009625
1009634
1009657
1009662
1009668
1009905
1009907

310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
294
288

Rösjö mosse (R14)
Sjömossen (R7)
Ske mosse (P9)
Skrikemosse (P21)
Storehamnsområdet (O13)
Torödsmossen (O4)
Trone mosse (P8)
Vitamossen (R26)
Vråhålan (R16)
Västgöta fjällar (P14)
Karsmossen
Degermossen

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009200
1009212
1009219
1009222
1009223
1009224
1009229
1009241
1009247
1009294
1009306
1009307
1009309
1009325
1009350
1009355
1009365
1009375
1009376
1009378
1009379
1009381

X Bare mosse (R29)
X Blängsmossen (R8)
X Borgelemossen (P2)
X Bredmossen Kynnefjäll (O5)
X Bredmossen Munkedal (O7)
;%UHGPRVVHQ¿VNO|V 2
X Kallsågsmossen (R13)
X Dalamyrarna (R19)
X Djupasjön (R20)
X Gorsamossen (R25)
X Gröderhamnsängen (O12)
X Gröna mad (R17)
X Gullakrokssjöarna (R4)
X Halle/Hunneberg (P10)
X Hållsungamyren (O14)
X Hökensås (R27)
X Jättenekärret (R15)
X Kinnekulle (R2)
X Klevängen mm (R21)
X Klippan (O18)
X Klockarmossen (O8)
X Klyftamon (R3)

Skyddade objekt
Objekt ID Namn
Se nedan tabell.

1009386
1009409
1009426
1009440
1009449
1009457
1009465
1009492
1009504
1009505
1009508
1009541
1009546
1009555
1009556
Se nedan tabell. 1009560
1009575
1009604
1009648
1009676
1009683
1013287

Se nedan tabell.
X Komosse (P17)
X Lammevadskärret (R23)
X Lomma- Amma- & Hästamossen (P22)
x Lärkemossen (P11)
X Maderna-Haketjärn (O16)
X Melldalakärret (R5)
X Mularpsbäcken (R22)
X Orremossen (O15)
X Ramlamossen (P12)
X Ramsvikslandet (O6)
X Risbohult (O17)
X Sjöängen (R24)
X Skogartorpskärret (R18)
X Skärboområdet (P3)
X Skåningstorpskärret (R9)
X St Tingvallamossen (P4)
X Store mosse (O10)
X Sydbillingen (R11)
X Valle härad kames (R6)
X Ätra-/Hössnadalen (P15)
X Öjemossen (P5)
X Äramossen, Rullamossen (P16)

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.

Objekten Bare mosse, Komosse, Kättesjömossarna och Hökensås ligger delvis Jönköpings län.
Objekt som utgick 2007:
* Våtmarken vid Säveån (P13)
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1009214 Blåduven (O9)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Uddevalla
B

Totalareal

105ha

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

105ha
81ha
0ha
0ha
24ha
22ha

Myrtyper
Excentrisk mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Blåduven är ett stort och tämligen orört mossekomplex
med en svagt välvd och en excentrisk mosse. Laggarna är
välutbildade på många ställen. Det excentriskt välvda
mosseplanet är stort och öppet. Mossarna gränsar bitvis
direkt till omgivande fukthed.
Mossarna påverkas inte i någon större omfattning av
salthaltiga nederbörd och har en mer kontinental
mosseflora till skillnad från andra bohuslänska mossar.

Dråg med intermediär vegetation förekommer. På myren
växer de ovanliga mossorna myrkvastmossa och
skottkvastmossa. Området hyser även vissa ornitologiska
värden.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 1 by/gårdstomt.

280

Länsstyrelsens bedömning
Blåduven är en representativ excentrisk mosse med ett värdefullt fågelliv. Gränsen är finjusterad efter VMI-objektets
avgränsning.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. Fornlämningsregistret

Skala 1:15 000
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1009228 Brunnhemsberget (R12)
Kommun
Myrregion

Skövde, Falköping
B

Totalareal

66ha

Areal land
varav myr

66ha
4ha

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

0ha
0ha
59ha
56ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
I anslutning till Tjuvdalsbäcken och Korstorpsbäcken
mellan Brunnhemsberget och Tovaberget finns tre
mosaikartade våtmarksområden. I de berörda områdena
finns en blandning av översilade barrsumpskogar,
alsumpskog med inslag av ädellövträd som ask och alm,
intermediära kärr, kalkkärr, fuktängar och källor vilket
medför en mycket stor variation av vegetationstyper.
I området växer sumpröksvamp, kransalger, gräsull,
krusfrö, pors, axag, majviva, tagelstarr, flugblomster,
kärrknipprot och ängsnycklar.

På flera ställen är sumpskogarna rika på lågor och
torrträd.
Stora delar av området har tidigare varit betesmark vilket
gamla stenmurar och andra hägnader vittnar om. Flera
ingrepp finns i våtmarkernas närhet, exempelvis vägar
och Ranstadsverkets avloppsledning. Risk för
igenväxning av öppna kärrytor finns på några ställen.
Områdets värden är knutna till floran och de
naturskogsartade, mångformiga sumpskogarna.
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Länsstyrelsens bedömning
Gränserna justerade efter nyckelbiotopsområden och VMI-objekt.

Källor
VMI
SVS nyckelbiotopsinventering

Skala 1:20 000
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1009231 Brända mossar (O3)
Kommun
Myrregion

Tanum, Munkedal
B

Totalareal

648ha

Areal land
varav myr

624ha
301ha

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

23ha
0ha
320ha
280ha

Myrtyper
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Brända mossar med omgivning är ett stort och
mosaikartat våtmarkskomplex. Det bjuder på flera
västsvenska myrtyper där mossarna är salint påverkade. I
området ingår sumpskog, sluttande och svagt välvda
mossar, kärr och fukthedar.

Talrika fastmarksholmar är insprängda i våtmarkerna
varav stora delar utgörs av hällmarker.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrkomplexets värden ligger i mångformigheten, orördheten och våtmarkstypens representativitet i regionen.
MSP-objektets avgränsning något justerad för att få med hela VMI-objektet.
Värdekärna är VMI-objektet och sumpskogen. Objektsgränsen har ritats ca en trädlängd utanför gränsen mellan
våtmark och fastmark. Denna yta bedöms med nuvarande kunskaper tillräcklig som skyddszon. Eventuella tillägg av
arronderingsskäl får tas upp i en eventuell framtida reservatsprocess.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Fornlämningsregistret

Skala 1:50 000
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1009235 Bäckängen-Rankås (R10)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Tibro
C

Totalareal

158ha

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

153ha
61ha
5ha
0ha
91ha
83ha

Myrtyper
Soligent kärr
Rikkärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse
Topogent kärr

Beskrivning av området
Bäckängen är ett flikigt våtmarkskomplex där strandkärr
utmed Gärebäcken ansluter till tallmossar, sumpskogar,
soligena och topogena kärr. Området ligger inom en
isälvsavlagring där starka grundvattenrörelser, källor och
källbäckar är vanliga. Flera av kärren är källkärr och
järnockrautfällningar är vanliga i området.
Områdets vegetation är omväxlande med alluvialkärr,
gran- och tallsumpskog, tallmossar och fattiga till
intermediära mjukmatte- och lösbottenkärr. I ett av
kärren finns slukhål.

Den talldominerade sumpskogen ligger i en sluttning och
påverkas av översilning av källvatten.
I området finns piprensarmossa, källmossa och en
intressant svamp- och kärlväxtflora.
Ingreppen i området utgörs av skogsbilvägar, mindre
avverkningar, dikningar, en liten torvtäkt och en damm.
Områdets värden ligger i den höga mångformigheten,
hydrologin, de botaniska värden, naturskogarna och
belägenheten i ett geomorfologiskt intressant område.
Området är högt värderat i region C.
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Länsstyrelsens bedömning
Gränsen är justerad efter VMI- och sumpskogsobjekt samt nyckelbiotoper.
I första hand våtmarken och nyckelbiotoperna utgör värdekärna. F.n. är kunskaperna om naturvärden inom
sumpskogar och övrig skog inom området begränsad.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering

Skala 1:20 000
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1009907 Degermossen
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Töreboda, Skövde, Tibro
B, C

Totalareal

1 077ha
1 000ha

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

1 077ha

0ha
0ha
78ha
69ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse

Beskrivning av området
Objektet är den största av mossarna i gränstrakterna
mellan Töreboda Skövde och Tibro kommuner.
Omgivningarna består huvudsakligen av barrskogsmarker
med aktivt skogsbruk. I mossekantskogarna och vid
myrholmarna finns här och där stora block.
Ett så stort objekt är sällan helt opåverkat och objektet
har flera, mestadels små och hydrologiskt betydelselösa
ingrepp. Vägen ut till Degerön, på vilken aktivt
skogsbruk bedrivs, är en vinterkörväg och den har skadat
mossens yta och laggkärren men har ingen hydrologisk
betydelse.

I NV och NO finns dock flera dikningar i laggkärr och
dråg och i V finns gamla myrodlingar. Flera väsentliga
dråg och laggkärr är helt opåverkade, t ex laggen i SV
med en mycket stor vitstarrsförekomst och de tre drågen
som löper från Degerön ut över mosseplanen i VNV, NO
och Ö. Fågellivet är rikt med en av länets största
ljungpipareförekomster. Mosseplanen är förhållandevis
torra och lättgångna.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 3 torplämningar.
Övrigt: 3 kolningsgropar, 1 slaggvarp, 1 plats med
tradition/namn.
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Länsstyrelsens bedömning
Storleken, väsentligen opåverkade mosseplan, flera stora hydrologiskt orörda och botaniskt intressanta laggar och dråg
liksom den stora betydelsen för fågelfaunan renderar högsta naturvärdesklass.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Fornlämningsregistret

Skala 1:50 000
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1009332 Heråmossen (P1)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Dals-Ed
B

Totalareal

1 246ha

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

1 245ha
554ha
1ha
0ha
680ha
584ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Heråmossen är ett mycket stort myrkomplex som är
starkt uppsplittrat av fastmarksholmar. På holmarna
växer äldre hällmarkstallskog med riklig förekomst av
torrakor. Objektet är lång smalt och följer Heråälvens
lopp.
Myrarna utgörs av talrika små kärr och mossar som
omges av fukthedar.

Våtmarkerna är tydligt västligt påverkade och
terrängföljande. Ingreppen är få och området är
vildmarksliknande.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 3 st torplämningar.
Övrigt: 3 st stensättningar, 1 st grav och gravplats, 1 st
fångstgrop, 1 st färdväg annan, 1 st röse.

290

Länsstyrelsens bedömning
Heråmossens värden grundas i storlek, mångformighet och den värdefulla skogs-myrmosaiken.
Objektet är utökat och gränsen justerad efter VMI och SVS inventeringar.
I första hand mossen (dvs VMI-objektet och nyckelbiotoperna) bedöms utgöra värdekärna. F.n. finns inga kunskaper
om eventuella värden inom sumpskogar och skog på fastmarksholmarna.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering
4. Fornlämningsregistret

Skala 1:100 000
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1009333 Hestramossen (P18)
Kommun
Myrregion

Svenljunga, Mark
B

Totalareal

3 142ha

Areal land
varav myr

3 080ha
1 465ha

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

62ha
0ha
1 539ha
1 518ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse

Beskrivning av området
Området innehåller ett mycket stort och varierat komplex
av många olika våtmarkstyper. Hela området är dessutom
starkt uppsplittrat av fastmarksholmar.
Den sydvästra delen utgörs av mosaik av sumpskog,
excentriska mossar och fastmark. Sumpskogspartierna
har klassats mycket högt i Sydsverige.
I de centrala delarna finns en åmad som delvis består av
gungflyn med lösbottenkaraktär. På Hålemosse finns
rikare kärrpartier utmed Guttorpsån. I objektets nordöstra
del finns öppna svagt välvda mossar och platåmossar.

Kulturhistoriska värden
Byggnad: 21 torplämningar.
Gammal åker: 8 odlings-/röjningsrösen, 5 röjningsröse/områden, 4 fossil åker.
Övrigt: 15 stensättningar, 8 rösen, 3 domarringar, 3
bebyggelse annan, 2 hålvägar, 1 färdväg annan, 1
fångstgrop, 1 slaggförskomst, 1 plats med tradition/namn,
1 terrassering, 1 hälso/-pilgrimskälla, 1 rest sten, 1
väghållningssten, 1 by/gårdstomt, 1 naturföremål med
bruk/trad/namn.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrkomplexet är värdefullt främst på grund av sin stora mångformighet och värdefulla skogs-myrmosaik. Området är
rikt på kulturhistoriska lämningar.
Gränsen är justerad efter VMI-, sumpskogs- och nyckelbiotopsobjekt.
I första hand VMI-objekten och nyckelbiotoperna bedöms utgöra värdekärna. F.n. finns endast begränsade kunskaper
om värden inom sumpskog och övrig skogsmark.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Fornlämningsregistret

Skala 1:100 000

293

1009905 Karsmossen
Kommun
Myrregion

Mariestad, Gullspång
B, C

Totalareal

830ha

Areal land
varav myr

830ha
535ha

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

0ha
0ha
295ha
267ha

Myrtyper
Topogent kärr

Platåmosse

Beskrivning av området
Karsmossen är ett stort myrkomplex i skogstrakterna på
gränsen mellan Mariestads och Gullspångs kommuner.
Mossen dräneras åt N och V genom flera bäckar.
Mosseplanen är förhållandevis torra och dominerade av
ristuvvegetation. Mosseplanen avbryts av flera
myrholmar. Dessa är delvis bevuxna med äldre skog,
vilket tillsammans med stora orörda asp- och
björkblandade barrskogar i SV ger området en utpräglad
vildmarkskaraktär och medför stort värde för faunan.

Mellan fastmarksholmarna och utmed mossens SO-kant
finns vackra, vidsträckta kärr - delvis av mesotroft slag
med mera krävande växter som snip, nålstarr och vitstarr.
Flera olika ingrepp finns, bl a äldre myrodling och täkt i
S delen. Ingreppen är dock lokala och objektet är i alla
väsentliga delar hydrologiskt opåverkat.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 5 torplämningar.
Gammal åker: 1 röjningsröse/-område.
Övrigt: 1 plats med tradition/namn.
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Länsstyrelsens bedömning
Vildmarksprägeln, de stora kärren med flera olika vegetationstyper, objektets storlek och de orörda mosseplanen är det
som främst ger Karsmossen mycket höga naturvärden.
I första hand våtmarken och nyckelbiotoperna utgör värdekärna. Kunskapen om naturvärden inom sumpskog och övrig
skog inom området är begränsad.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering
4. Fornlämningsregistret

Skala 1:50 000
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1009393 Kroppefjäll (P7)
Kommun
Myrregion

Mellerud, Färgelanda
B

Totalareal

1 596ha

Areal land
varav myr

1 563ha
560ha

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

33ha
0ha
1 002ha
938ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Rikkärr

Beskrivning av området
Kroppefjäll är en högplatå med delvis kalkhaltig
berggrund. På platån finns fukthedar och flera olika
myrar, däribland rikkärr. Mölnetjärnarna har bildats
genom dämning och kantas av mjukmattekärr. En svagt
välvd mosse ansluter till kärret. Smörkullamossarna är ett
starkt uppsplittrat område och utgör en mosaik av mer
eller mindre sluttande kärr och mossar med
mellanliggande fastmark.

I rikkärren växer bl.a. axag, tätört, dvärglummer, gräsull,
sumpnycklar och ängsnycklar. Området är rikt på tjärnar
och i flera småsjöarna växer ag.
Kulturhistoriska värden
Övrigt: 3 stensättningar, 2 färdväg annan, 2 naturföremål
med bruk/trad/namn, 1 offerkast sten, 1 röse.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrarna på Kroppefjäll har unika naturvärden knutna till rikkärren, dess flora och områdets vildmarkskaraktär.
Gränsen är justerad efter VMI-, sumpskogs- och nyckelbiotopsobjekt samt rikkärrsinventeringen.
I första hand VMI-objekten bedöms utgöra värdekärna. F.n. finns endast begränsade kunskaper om värden inom
sumpskog och övrig skogsmark.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering
4. Rikkärrsinventering P-län
5. Fornlämningsregistret

Skala 1:50 000
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1009403 Kättesjömossarna (P19)
Kommun
Myrregion

Tranemo, Gislaved
B

Totalareal

774ha

Areal land
varav myr

769ha
561ha

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

5ha
0ha
204ha
201ha

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

Platåmosse
Mad

Beskrivning av området
Området är ett komplex av stora, väl utbildade sluttande
till excentriska mossar, svagt välvda mossar, platåmossar
och topogena kärr. Västra och Östra Kättesjömossen har
rikligt med bågformiga strängtuvor och höljestrukturer
och kantas av väl utvecklade laggkärr.
Utmed Västerån finns väl utvecklade åmader. Kärren
består delvis av sumpkärr med rikare starr-örtvegetation
och delvis av fattig kärrvegetation.

På fastmarksholmar och omgivande fastmark finns äldre,
bitvis naturskogsliknande skog. Genom myren ringlar en
rullstensås.
Området är huvudsakligen orört, perifert finns dock viss
påverkan från diken och torvtäkter. Delar av myren ligger
i Jönköpings län.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 4 torplämningar.
Övrigt: 1 vägmärke, 1 minnesmärke, 2
väghållningsstenar, 3 vägmärken, 2 stensättningar, 1
stenkrets.
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Länsstyrelsens bedömning
Kättesjömossarna har höga representativa värden och utgör en värdefull skogs-myrmiljö.
Delar av det ursprungliga objektet har tagits bort och gränsen har preciserats med utgångspunkt i VMI- och
sumpskogsobjekt.
I första hand våtmarkerna utgör värdekärna. F.n. är kunskaperna om naturvärden inom sumpskogar och övrig skog
inom området mycket begränsade.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Fornlämningsregistret

Skala 1:50 000
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1009415 Lilla och Stora Djup (O11)
Kommun
Myrregion

Uddevalla
B

Totalareal

9ha

Areal land
varav myr

8ha
4ha

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

1ha
0ha
4ha
4ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Sjön Lilla Djup omges av näringsrika topogena kärr.
Delar av de topogena kärren har en kalkkrävande flora.
Här växer bland annat tätört, myggblomster, kärrbräken,
knagglestarr, tagelsäv, gräsull och ängsstarr. I
bottenskiktet växer skedvitmossa, lockvitmossa,
maskgulmossa och gyllenmossa.

I sjön växer ag på en av sina få fastlandslokaler i
Bohuslän. I anslutning till den öppna myren finns också
väl utvecklade alkärr med inslag av björk och tall samt
bindvide.
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Länsstyrelsens bedömning
Objektet har flera för trakten ovanliga vegetationstyper, på grund av kärrets rika näringsförhållanden. Rikkärren vid
Lilla Djup har en rik och för trakten ovanlig flora.
Gränsen är justerad efter VMI-objektet.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. Fornlämningsregistret

Skala 1:10 000
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1009434 Lunnebomossen (P6)
Kommun
Myrregion

Bengtsfors, Mellerud
B

Totalareal

881ha

Areal land
varav myr

857ha
284ha

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

24ha
0ha
568ha
552ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Lunnebomossen är en väl utbildad platåmosse. Mossen är
mångformig och den centrala delen är mycket blöt och
hyser en mosaik av stora mjukmatte- och lösbottenhöljor
samt ett stort antal höljegölar. I den västra delen finns ett
topogent kärr med pors och myrlilja. På myren häckar
smålom och ljungpipare.
På flera ställen i omgivningarna finns botaniskt rika
kalkkärr med ag, axag, klubbstarr, kärrbräken,
myggblomster, kärrknipprot och sumpnycklar.

Lunnebomossen och omgivande myrar ligger i anslutning
till den mellansvenska israndzonen och området har även
höga geovetenskapliga värden. Myrarna är i stort sett
opåverkade bortsett från något enstaka dike och
omgivningarna har vildmarksprägel.
Kulturhistoriska värden
Övrigt: 7 st kolningsgropar, 1 st offerkast sten.
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Länsstyrelsens bedömning
Området kring Lunnebomossen har naturvärden knutna till representativitet, mångformighet, rikkärr och flora samt
geovetenskap och skogs-myrmiljöer.
Gränsen är justerad efter VMI- och sumpskogsobjekt samt nyckelbiotopsinventeringen.
I första hand VMI-objekten samt nyckelbiotoper och rikkärr bedöms utgöra värdekärna. F.n. finns inga kunskaper om
eventuella värden inom sumpskogar och och övrig skogsmark.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Rikkärrsinventering P-län
4. SVS nyckelbiotopsinventering
5. Fornlämningsregistret

Skala 1:50 000
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1009447 Lövömossen (P20)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Tranemo
B

Totalareal

295ha

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

295ha
208ha
0ha
0ha
86ha
86ha

Myrtyper
Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Objektets västra del är ett stort sluttande mosseplan,
medan den östra delen domineras av öppna, svagt
sluttande kärr. Vegetationen består främst av typiska
ristuvesamhällen och höljor där kallgräs, vitag och
flytvitmossa är karaktärsarter.

Området är huvudsakligen orört utom diken i
avrinningsstråket och i andra kantzoner.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 1 torplämning
Övrigt: 6 kolningsgropar, 1 slaggvarp, 1 slaggförekomst.
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Länsstyrelsens bedömning
Lövömossens naturvärden är knutna till de representativa myrtyperna och fågellivet.
En mindre del av området är skyddad.
Gränsen har justerats så att hela VMI-objektet ingår.
I första hand våtmarken utgör värdekärna. F.n. är kunskapen om naturvärden inom sumpskogarna och övrig skog i
området mycket begränsad.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Fornlämningsregistret

Skala 1:20 000
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1009469 Myrhulta mosse (R1)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Töreboda, Karlsborg
B, C

Totalareal

1 365ha

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

1 356ha
1 002ha
10ha
0ha
336ha
294ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Platåmosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Myrhulta mosse ligger i ett flackt område och är ett stort
och relativt orört myrkomplex. Platåmossar, excentriska
och sluttande mossar bygger upp myren. Därutöver finns
ett soligent kärr med flarkliknande bildningar, topogena
kärr och flera små svagt välvda mossar. Myren bildar
mosaik med fastmarksholmar i söder och med gölar i
norr. Vegetationen utgörs huvudsakligen av fattiga typer
men intermediära kärr förekommer också med bl a
myggblomster, snip, brunag och brunmossor. På myren
finns ett antal nordliga arter som björnvitmossa, klotstarr
och vitstarr.

Antalet västliga arter på myren är påfallande få,
klockljung har inte hittats och tuvsäven är fåtalig. Myren
har en mycket rik vitmossflora. Flertalet av
fastmarksholmarna har intakt skog vilket ger en värdefull
vildmarksliknande skogs-myrmosaik. Området är allt
väsentligt hydrologiskt intakt, diken och avverkningar
finns endast i utkanten av området. Sjön i den centrala
delen har troligtvis sänkts.
Myrhulta mosses naturvärden är knutna till komplexets
mångformighet, den värdefulla skogsmyrmosaiken,
floran och faunan.
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Länsstyrelsens bedömning
Objektgränsen har preciserats.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering

Skala 1:100 000
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1009478 Mörkemossen (O1)
Kommun
Myrregion

Strömstad
B

Totalareal

80ha

Areal land
varav myr

77ha
53ha

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

3ha
0ha
24ha
22ha

Myrtyper
Excentrisk mosse

Beskrivning av området
Mörkemossen är en excentrisk mosse med ett stort inslag
av mjukmattor och lösbottnar på mosseplanet. I den södra
delen finns små gölar och mossen övergår successivt i ett
blött fattigkärr, i den norra delen finns tallsumpskog. I
anslutning till det topogena kärret finns rika sumpskogar
med rörligt grundvatten.
Sumpskogen är botaniskt intressant med förekomst av
korallrot, missne och klyvbladvitmossa.

Myren är hydrologiskt orörd och störs endast av några
avverkningar i anslutning.
Mörkemossens naturvärden är främst kopplade till den
representativa excentriska mossen och floran.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 3 boplatser utan synlig anläggning.
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Länsstyrelsens bedömning
Skyddsvärdena är knutna till den botaniskt intressanta sumpskogen, den hydrologiska orördheten och våtmarken som
en representativ excentrisk mosse i regionen.
Myren omfattas av förordnande om landskapsbildsskydd men saknar i övrigt skydd.
I första hand mossen (dvs VMI-objektet) bedöms utgöra värdekärna. Det ursprungliga MSP-objektet har utökats med
ett sumpskogsobjekt. F.n. finns inga kunskaper om ev. värden inom sumpskogen.
Objektsgränsen har ritats ca en trädlängd utanför gränsen mellan våtmark och fastmark. Denna yta bedöms med
nuvarande kunskaper tillräcklig som skyddszon. Eventuella tillägg av arronderingsskäl får tas upp i en eventuell
framtida reservatsprocess.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. Fornlämningsregistret

Skala 1:15 000

309

1009524 Rösjö mosse (R14)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Skara, Falköping, Vara
B

Totalareal

2 189ha

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

2 085ha
1 768ha
105ha
0ha
310ha
274ha

Myrtyper
Topogent kärr
Mad

Platåmosse

Beskrivning av området
Rösjö mosse utgörs huvudsakligen av högt klassade
platåmossar. I myrkomplexet ingår även topogena kärr,
sumpskog, mader och sänkta sjöar. Myren har flera stora
öppna mosseplan med ristuvvegetation som korsas av
vidsträckta dråg exempelvis det kilometerlånga Flyet.
I myrkomplexets nordöstra del finns stora arealer
mjukmattevegetation med dystarr, kallgräs och vitag.
Flera av myrens fastmarksholmar är bevuxna med
tallskog med ädellövinslag och i den södra delen på
Storöjan finns naturskogspartier.
Myren har höga ornitologiska värden med stora
populationer av häckande ljungpipare, grönbena och
storspov. Sångsvan och trana häckar också på myren och
även varfågel de senaste åren.
Våtmarken vid Mårbysjön utgörs av den resterande delen
av sjön som sänktes i slutet av 1800-talet och dess
blottlagda botten. Den gamla sjöbottnen utgör nu
kalkfuktängar och extremrikkärr dominerade av axag och
i övrigt bl a majviva, hårstarr, slokstarr, ängsgentiana och
blåsäv.

Mossfloran är artrik med bland annat kärrmörkia,
svartknoppmossa, guldspärrmossa och olika krokmossor.
På flera ställen finns kalkutfällningar. Ängarna och
kärren omges av vassar och sumpskog.
Dikningsverksamheten i mossens kantzon har varit
omfattande och en stor myrareal har odlats upp. I den
södra delen av myren har delar av mosseplanet börjat
växa igen på grund av dikningarna. Flera
fastmarksholmar och vissa omgivningar är avverkade och
Rösjön har utsatts för sänkningsföretag, dock utan större
resultat. Myrkomplexet är högt värderat i region B.
Områdets naturvärden är knutna till det stora
mossedominerade myrkomplexet, dess rika fågelliv och
Mårbysjöns botaniskt intressanta rikkärr.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 2 torplämningar.
Övrigt: 2 gränsmärken, 2 stensättningar.
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Länsstyrelsens bedömning
Gränsen är finjusterad efter VMI-objektet.
I första hand våtmarken utgör värdekärna. Kunskapen om naturvärden inom sumpskogar och övrig skog inom området
är begränsad.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckebiotopsinventering
4. Fornlämningsregistret

Skala 1:100 000

311

1009539 Sjömossen (R7)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Skövde, Skara
B

Totalareal

117ha

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

117ha
83ha
0ha
0ha
33ha
28ha

Myrtyper
Rikkärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Sjömossen är en långsmal, huvudsakligen öppen våtmark
på Nordbillingens platå med myrtyper som sluttande
mosse, topogent kärr och sumpskog. Laggen till mossen
är väl utbildad och i kärren finns väl utvecklade dråg,
slukhål och vidsträckta gungflyn.
Kärren är huvudsakligen av rikkärrstyp med förekomst
av bl a maj viva, axag och vitstarr. Ett stort
korvskorpionmossekärr ingår också i myrkomplexet.

Även ett torrare trädbärande rikkärrsparti finns i området.
Omgivande fastmark domineras av hyggen och
ungskogar. Myrens hydrologi är dock opåverkad av
skogsbruket, bortsett från några diken i den nordligaste
delen.
Sjömossens naturvärden är knutna till mångformigheten
och den rika floran i rikkärren.
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Länsstyrelsens bedömning
Gränsen är finjusterad och sumpskogsobjekt har lagts till.
I första hand våtmarken utgör värdekärna. F.n. är kunskapen om naturvärden inom sumpskogarna och övrig skog i
området mycket begränsad.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering

Skala 1:30 000
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1009545 Ske mosse (P9)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Vänersborg
B

Totalareal

462ha

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

Myrtyper
Koncentrisk mosse

Beskrivning av området
Den södra delen av Ske mosse är en väl utvecklad
koncentrisk mosse med strängstrukturer och höljor i stor
rikedom. Höljorna är bitvis vegetationslösa.
Mosseplanet kantas av en tät randskog som har ett
relativt stort lövinslag och bitvis väl utvecklade laggkärr.
Myren är orörd i de centrala delarna medan de södra
delarna är påverkade av smärre diken och torvtäkter.

Fågellivet är rikt med förekomst av kricka, trana,
ljungpipare, grönbena och storspov.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 3 st torplämningar.
Övrigt: 2 st gränsmärke, 1 st milstolpe.

314

462ha
386ha
0ha
0ha
68ha
64ha

Länsstyrelsens bedömning
Myrens naturvärden ligger främst i den mycket väl utbildade koncentriska mossen och det rika fågellivet.
Gränsen är justerad efter VMI-objektet samt kringliggande sumpskogsobjekt.
I första hand mossen bedöms utgöra värdekärna. F.n. finns inga kunskaper om eventuella värden inom sumpskogarna.
Norra delen av det ursprungliga myrskyddsobjektet är borttagen då den numera omfattas av koncession för brytning av
energitorv.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. Fornlämningsregistret

Skala 1:30 000
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1009551 Skrikemosse (P21)
Kommun
Myrregion

Tranemo
B

Totalareal

812ha

Areal land
varav myr

802ha
468ha

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

10ha
0ha
322ha
320ha

Myrtyper
Soligent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse
Excentrisk mosse

Beskrivning av området
Skrikemosseområdet består av ett komplex av olika
mytyper och fastmark. I områdets södra del finns ett så
gott som orört komplex och väl utbildade excentriska
mossar och mellanliggande topogena kärr av
sotvitmossa-typ.
I områdets sydvästra del finns en vacker kärrmosaik av
svagt sluttande kärr som utgör tillrinningsområde för
Brusabäcken. Kärret har en säregen utformning med
mängder av bäckdråg som löper samman.
Vegetationen är här intermediär till rik med arter som
nålstarr, vitstarr, strängstarr, hirs starr och bunkestarr.

Väster om Höljabosjön finns en stor svagt sluttande
mosse medan myrarna öster om sjön förstörts genom
uppodling. I objektets norra del finns ett komplex av
sluttande mosse med tydliga strukturer, bäckmader,
topogena kärr och tallmossar.
Områdets fågelliv är rikt med flera häckande vadare och
skogshöns, även trana förekommer.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 3 torplämningar.
Övrigt: 2 kolningsgropar, 1 slaggvarp, 1 gränsmärke.
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Länsstyrelsens bedömning
Det säregna området är både mångformigt och representativt, det är dessutom en ovanligt ostörd skogsmyrmosaik.
Ett mindre område är biotopskyddat.
Gränsen är preciserad efter ingående VMI-, sumpskogs- och nyckelbiotopsobjekt.
I första hand våtmarken och nyckelbiotoperna utgör värdekärna. F.n. är kunskapen om naturvärden inom
sumpskogarna och övrig skog i området mycket begränsad.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering
4. Fornlämningsregistret

Skala 1:50 000
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1009582 Storehamnsområdet (O13)
Kommun
Myrregion

Orust
A

Totalareal

319ha

Areal land
varav myr

293ha
26ha

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

27ha
0ha
216ha
200ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Storehamnsområdet är ett stort mosaikartat
våtmarkskomplex nära havet. Terrängen är ett typiskt
sprickdalslandskap med igenväxande ljunghedar.
Fukthed, sumpskog och topogena kärr dominerar
områdets våtmarker. I anslutning till Hjortsbacken och
öster om Djupvatten finns kalkpåverkade kärr där det
växer gräsull, tagelstarr, kärrknipprot och kalkgynnade
mossor.

I övrigt domineras området av fattigkärrsvegetation.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 3 st boplatser utan synlig anläggning, 1 st
boplatslämning, 1 st by/gårdstomt.
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Länsstyrelsens bedömning
Storehamnsområdet utgör en viktig representant för västkustens våtmarker. Botaniskt intressant.
Gränsen är justerad efter VMI och sumpskogsobjekt. I första hand mossen (dvs VMI-objektet) bedöms utgöra
värdekärna. F.n. finns inga kunskaper om eventuella värden inom sumpskogen.
Objektsgränsen har ritats ca en trädlängd utanför gränsen mellan våtmark och fastmark. Denna yta bedöms med
nuvarande kunskaper tillräcklig som skyddszon. Eventuella tillägg av arronderingsskäl får tas upp i en eventuell
framtida reservatsprocess.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Ädellövskogar i Orust kommun
4. Fornlämningsregistret

Skala 1:30 000
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1009625 Torödsmossen (O4)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Tanum
B

Totalareal

136ha

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

136ha
73ha
0ha
0ha
63ha
58ha

Myrtyper
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Torödsmossen är en representativ öppen sluttande mosse
med väl utvecklade strängar och höljor. Ett brett dråg går
över mosseytan och på den östra delen av objektet finns
gungflyn och myrliljedominerade kärrstråk.

På myren växer brunag, kallgräs och den östliga arten
skvattram. Laggen är bitvis av rikkärrstyp med rankstarr,
snip, gyllenmossa och röd skorpionmossa. Myren har en
rik och representativ myrfågelfauna.
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Länsstyrelsens bedömning
Torödsmossens naturvärden ligger i den välutbildade representativa sluttande mossen och till viss del i ornitologiska
värden.
Gränsen för MSP-objektet har justerats så att hela VMI-objektet samt kringliggande sumpskogsobjekt ingår.
F.n. finns inga kunskaper om ev. värden inom sumpskogen.
Objektsgränsen har ritats ca en trädlängd utanför gränsen mellan våtmark och fastmark. Denna yta bedöms med
nuvarande kunskaper tillräcklig som skyddszon. Eventuella tillägg av arronderingsskäl får tas upp i en eventuell
framtida reservatsprocess.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. Fornlämningsregistret

Skala 1:20 000
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1009634 Trone mosse (P8)
Kommun
Myrregion

Färgelanda, Vänersborg, Uddevalla
B

Totalareal

1 315ha

Areal land
varav myr

1 315ha
763ha

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

0ha
0ha
551ha
518ha

Myrtyper
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Trone mosse är en mycket stor platåmosse. Mossen
kantas bitvis av en svagt välutvecklad lagg och har en
bred randskog som successivt övergår i ett glest
martallskikt. Den centrala delen är öppen och
differentierad i tuvor och höljor. Ett stråk av trädklädda
fastmarksholmar löper i nordsydlig riktning.
Myren har en svagt oceanisk prägel med bla ängsull och
pors ute på mosseplanet.

Fågellivet representeras av häckande ljungpipare,
storspov, rödbena och grönbena. Mossen påverkas på
sina håll av smärre dikningar och mindre torvgravar.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 1 boplats.
Övrigt: 2 stenkammargravar, 1 röse, 1 stensättning.
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Länsstyrelsens bedömning
Områdets värden ligger i den stora och representativa platåmossen och i en värdefull skogs-myrmiljö.
Gränsen är preciserad och justerad efter VMI- och sumpskogsobjekt.
I första hand mossen (dvs VMI-objektet) bedöms utgöra värdekärna. F.n. finns inga kunskaper om eventuella värden
inom sumpskogen och skog på fastmarksholmar.
Objektsgränsen har ritats ca en trädlängd utanför gränsen mellan våtmark och fastmark. Denna yta bedöms med
nuvarande kunskaper tillräcklig som skyddszon. Eventuella tillägg av arronderingsskäl får tas upp i en eventuell
framtida reservatsprocess.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering
4. Fornlämningsregistret

Skala 1:100 000
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1009657 Vitamossen (R26)
Kommun
Myrregion

Tidaholm
C

Totalareal

59ha

Areal land
varav myr

57ha
27ha

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

2ha
0ha
31ha
30ha

Myrtyper
Topogent kärr
Rikkärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Vitamossen består av en plan till svagt välvd mosse med
små topogena kärrytor och sumpskogspartier. På myren
finns ett antal kraftiga källflöden och bäckdråg. Källorna
har inom ett av områdena eroderat ut ett antal små bäckar
som sammanstrålar i Jungfrukällan där det växer mycket
Jungfru Marie nycklar. Ördagölen är en annan stor källa
där det växer vippstarr, ängsnycklar och trindstarr.

Vegetationen i de källrika områdena innehåller både
kalkkrävande och surhetsfördragande växter. I
bottenskiktet växer bland annat kamtuffmossa,
bäckblekmossa, källmossa, källgräsmossa och många
vitmossarter.
I myrens norra del finns ett antal dikningar och två
uppdämda dammar med fiskodling.
Kulturhistoriska värden
Övrigt: 1 plats med tradition/namn.
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Länsstyrelsens bedömning
Vitamossen är framför allt hydrologiskt och botaniskt värdefull.
Gränsen justerad efter sumpskogs-, nyckelbiotops- och VMI-objekten.
I första hand våtmarken och nyckelbiotoperna utgör värdekärna. Kunskapen om naturvärdena i sumpskog och övrig
skog är begränsad.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering

Skala 1:15 000
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1009662 Vråhålan (R16)
Kommun
Myrregion

Falköping
B

Totalareal

73ha

Areal land
varav myr

73ha
1ha

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

0ha
0ha
72ha
66ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
På Mössebergs sydsida finns en kilformig dalgång som
slutar en bäckravin. Markabäcken rinner genom området.
Områdets inre delar består delvis av stora örtrika
sumpskogar, mest björkdominerade, men vid bäckarna
finns även alsumpskog. I anslutning till sumpskogarna
finns urskogsartade barr- och blandskogar. Även ädellöv
växer i branterna.
Nedanför västbranten finns grunda steniga kalkpåverkade
källkärr där det växer axag, gräsull, majviva,
kärrknipprot, flugblomster, vaxnycklar, ängsnycklar och
sumpnycklar.

Andra växter som finns i området är vippstarr,
skogsbräsma, dvärghäxört, blågrönt mannagräs och
källört.
Området har betats tidigare och delar av dalbottnen har
varit uppodlad. På några enstaka ställen finns
angränsande byggen och granplanteringar.
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Länsstyrelsens bedömning
Området har en mycket värdefull och sällsynt kombination av stora sumpskogar, urskogsliknande fastmarksskogar och
kalkpåverkade källkärr.
Objektet är utökat med värdefulla nyckelbiotoper.
Våtmarken och nyckelbiotoperna utgör värdekärna.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS nyckelbiotopsinventering
3. Fornlämningsregistret

Skala 1:20 000
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1009668 Västgöta fjällar (P14)
Kommun
Myrregion

Vårgårda, Borås, Bollebygd
B

Totalareal

1 976ha

Areal land
varav myr

1 919ha
868ha

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

57ha
0ha
1 023ha
1 008ha

Myrtyper
Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Västgöta fjällar är en sprickdalsrik högplatå med en karg
och ödslig karaktär. Det vildmarksliknande området
karaktäriseras av en mosaik av sumpskogar, myr och
fastmarksholmar med stora arealer äldre skog. Myrarna
utgörs av topogena kärr, svagt välvda och sluttande
mossar. Det är gott om gölar, höljor, dråg och väl
bevarade laggkärr.

Vegetationen på myrarna präglas av västliga arter som
klockljung, myrlilja och klockgentiana. Området har stor
betydelse för myrfåglar som enkelbeckasin, orre, trana
och ljungpipare.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: 1 byggnad annan.
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Länsstyrelsens bedömning
Västgöta fjällar är en stor, värdefull skogsmyrmosaik med västligt präglade myrar.
Gränsen är justerad efter VMI-, sumpskogs- och nyckelbiotopsobjekt.
I första hand VMI-objekten och nyckelbiotoperna bedöms utgöra värdekärna. F.n. finns endast begränsade kunskaper
om värden inom sumpskog och övrig skogsmark.

Källor
1. Våtmarksinventeringen VMI
2. SVS sumpskogsinventering
3. SVS nyckelbiotopsinventering
4. Fornlämningsrsgistret

Skala 1:100 000
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