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Objekt i Värmlands län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009207
1009234
1009303
1009368
1009405
1009432
1009466
1009472
1009484
1009503
1009516
1009585
1009607
1009655
1009666
1009681
1009957
1009959
1009966
1009969

84
88
90
92
96
98
102
104
106
108
110
100
114
118
120
122
94
86
116
112

Björntjärnsmyren (S19)
Byamossarna (S15)
Grytingskogen (S23)
Kackerudsmossen (S21)
Kölarna (S7)
Lungälvsmyrarna (S20)
Munkmossarna (S12)
Märramyren (S2)
Nordmarksmyrarna (S18)
Päggonätto (S1)
Rustamossen (S26)
Mickelsruds Stormosse (T14)
Sälsjömossen (S24)
Visnums Stormosse (S25)
Västersjön (S3)
Åskakskölen (S8)
Kusmyren
Blomsterhultsmossen
Vasshäjsgolvet
Sundåsmyren

Numera ligger objektet endast i Värmlands län.

Objektet ligger delvis i Örebro län.

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009220
1009244
1009267
1009273
1009338
1009341
1009360
1009506
1009519
1009584
1009643

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Brattforsheden (S16)
Danshallmyren (S9)
Flatmossen (S13)
Fräkensjömyrarna (S11)
Holmbergsmyren (S5)
Horstomyren (S4)
Ivana (S6)
Riksmossen (S22)
Råda stormosse (S10)
Stormossen (S17)
Ulvsjömyran (S14)

Numera ligger objektet endast i Värmlands län.

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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1009207 Björntjärnsmyren (S19)
Kommun
Myrregion

Filipstad
D

Totalareal

Areal land
varav myr
25ha

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

25ha
23ha
1ha
0ha
1ha
1ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Kring Björntjärnen finns en liten myr som är påverkad av
kalkförekomst i moränen. Detta visar sig vid
Björntjärnens västra sida där det finns ett välutbildat
rikkärr med bland annat trindstarr, slåtterblomma,
gräsull, kärrkammossa, maskgulmossa, myruddsmossa,
gyllenmossa och späd skorpionmossa.
Korvskorpionmossa dominerar i en blöt gungflyzon
närmast tjärnkanten.
Vid tjärnens östra sida förekommer en zonering med
rikkärr - fattigkärr - mosse från tjärnstranden och uppåt.
Mossarna upptar myrens största areal och förekommer i
de norra och centrala delarna.

I myrens södra del finns dels fattigkärr i form av blåtåtelfastmattor, dels mellankärr med bland annat bladvass,
snip, purpurvitmossa, kärrbryum och röd skorpionmossa.
I Björntjärnsflyet förekommer både gul och vit näckros.
Myren påverkas lokalt av kraftledning och dikning.
(Botaniska uppgifter från Fransson 1985).
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Gruvområde.
Gruvhål, 4x3 m (NNV-SSÖ), intill 1,5 m djupt. Kraftigt
skrotstensvarp i öster och söder. Beväxt med sly och
belamrat med skräp.
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Länsstyrelsens bedömning
Björntjärnsmyrens höga naturvärde utgörs av dess mångformighet och artrikedom. Artrik rikkärrvegetation. Hela
skalan mosse-, fattigkärr-, mellankärr- och rikkärrvegetation är representerad. Liksom övriga rikkärr som presenteras i
den reviderade myrskyddsplanen bör det granskas närmare för att avgöra om någon form av skötsel krävs för att
upprätthålla områdets höga naturvärden. Antalet rikkärr i Värmland är lågt varför även detta gör att myren värderas
högt.

Källor
1. Fransson, S. 1972: Myrvegetation i sydvästra Värmland. Acta Phytogeographica Suecica 57, Uppsala.
2. Fransson, F. 1985: Skyddsvärda myrar i sydvästra Värmland. Opublicerad rapport. Länsstyrelsen i Värmlands län.
3. Sjörs, H. 1977: Myrinventering i norra och delar av östra Värmland. Meddelanden från Växtbiologiska
institutionen, Uppsala, 1977:11.
4. Sjörs, H. 1984: Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Opublicerad rapport.
Länsstyrelsen i Värmlands län.
5. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
6. Vegetationsdatabasen Värmland
7. Sumpskogsinventeringen.

Skala 1:10 000
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1009959 Blomsterhultsmossen
Kommun
Myrregion

Kristinehamn
D

Totalareal

Areal land
varav myr
275ha

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

275ha
260ha
0ha
0ha
13ha
11ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse

Beskrivning av området
Blomsterhultsmossen består av två koncentriska mossar en större i norr som är relativt flack och en mindre i
söder. Den stora mossen har mest mjukmattor i höljorna
och ett oregelbundet strängmönster. Den har en
välutvecklad gammal randskog, flera gölar och ett stort
laggkärr. Det östra laggkärret har i inventeringen
avgränsats som ett topogent kärr. Detta kärr domineras
till största delen av flaskstarr och i mindre omfattning av
vattenklöver. Andra förekommande arter är missne,
vitstarr, myggblomster och klyvbladsvitmossa. I mossens
randskog är odon dominerande ris, medan skvattram
förekommer mer sparsamt.
Älvmossen utgörs av en platåformigt välvd mosse där
ljung och rostvitmossa dominerar.

I övergången mellan Blomsterhultsmossen och
Älvmossen finns ett sumpskogsparti. (Botaniska
uppgifter ur Fransson 1985).
I Blomsterhultsmossens nordöstra hörn finns några
myrholmar där den naturskogsindikerande arten tagellav
förekommer (Hallingbäck 1978). Detta område är
naturreservat. Blomsterhultsmossen och Älvmossen är i
stort sett helt orörda. Häckande ljungpipare, m.f.l arter
(Ehrenroth 1979). Den rödlistade arten vedsäckmossa
finns i området.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Fångstgrop för varg, 6 m i diameter och 1.7
m djup. Vallen är 1.5-2 m bred och 0.3-0.5 m hög.

Randskog. Foto: Sebastian Kirppu
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Länsstyrelsens bedömning
Ett mycket värdefullt objekt med mycket höga naturvärden. Orördhet, representativitet. Myrholmar med
naturskogskvaliteter. Våtmarken hyser arter från många olika typer av våtmark- sumpskog och gammelskog. Storleken
och komplexiteten i objekten är mycket värdefull.

Källor
1. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Fransson, F. 1985: Skyddsvärda myrar i sydvästra Värmland. Opublicerad rapport. Länsstyrelsen i Värmlands län.
3. Sjörs, H. 1984: Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Opublicerad rapport.
Länsstyrelsen i Värmlands län.
4. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
5. Vegetationsdatabasen Värmland
6. Sumpskogsinventeringen.
7. Nyckelbiotopsinv.
8. Artdatabankens utdrag för rödlistade arter i Värmland.

Skala 1:30 000
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1009234 Byamossarna (S15)
Kommun
Myrregion

Arvika
D

Totalareal

459ha

Areal land
varav myr

385ha
239ha

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

75ha
0ha
174ha
161ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Natura 2000-området består till hälften av myrkomplexet
Byamossarna och till hälften av skogsmark och tjärnar.
Byamossarna är Arvikatraktens största myrkomplex.
Komplexet omfattar ett tiotal mossar och topogena kärr,
samt tjärnar, strängblandmyr och mosaikblandmyr.
Vegetationen varierar från mosse- till
fattigkärrsamhällen. Insprängt mellan myrmark och
tjärnar ligger fastmarksholmar med skog av
naturskogskaraktär. Området storlek i kombination med
skog/myrmosaik och tillgång på öppet vatten, har
medfört att Byamossarnas Natura 2000-område är av stor
betydelse för fågellivet i trakten. Vidare är området med
sin vildmarkskaraktär av betydelse för friluftslivet och
området är särskilt omtyckt bland skidåkare.
Vad det gäller mänsklig påverkan är Natura 2000områdets västra del, med ett nord-sydligt stråk av tjärnar,
delvis skadat av vattenreglering.

I övrigt är myrkomplexets hydrologi intakt. Områdets
skogsmark är delvis påverkad av skogsbruk. Landskapet
kring Natura 2000-området består främst av brukad
skogsmark. Skogsmarken hyser dock på flera ställen
höga bevarandevärden i form av spelplatser för tjäder,
lämpliga födosöksplatser för tretåig hackspett samt
lokaler för naturskogsgynnade kryptogamer. Delar av
kringliggande skogsmark samt ett mindre område i
Natura 2000-området är klassat som nyckelbiotop eller
objekt med naturvärden vid Skogsvårdsstyrelsens
inventering.
Myrfågelinventeringen visar bland annat på häckande
smålom och trana (Ehrenroth 1979).
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Länsstyrelsens bedömning
Natura 2000 område. Orördhet. Mångformighet. Representativitet. Av lokalt/regionalt intresse från ornitologisk
synpunkt. Värdefullt för friluftslivet.

Källor
1. Andersson, R. 1986. Naturvårdsinventering i Värmland, Arvika kommun. Länsstyrelsen i Värmlands län. Karlstad.
2. Fransson, S. och Sjörs, H. 1984. Myrinventering i Värmland. (opublicerad)
3. Naturvårdsverket. Natura 2000. Art- och naturtypsvisa vägledningar. (http://www.naturvardsverket.se)
4. Naturvårdsverket. 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
5. Naturvårdsverket. 2004. Parametrar och metoder för uppföljning i Natura 2000. Version 4: 2004-05-07.
6. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
7. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus. 1997. Opubl.

Skala 1:30 000
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1009303 Grytingskogen (S23)
Kommun
Myrregion

Storfors, Kristinehamn
D

Totalareal

Areal land
varav myr
912ha

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

903ha
789ha
10ha
0ha
99ha
85ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Koncentrisk mosse
Platåmosse

Beskrivning av området
Grytingskogen är ett myrrikt område med tämligen
orörda våtmarker. Den del som avgränsats i
Myrskyddsplanen utgör de mest värdefulla delarna av ett
större myrlandskap. Området utgörs huvudsakligen av
mossar, men även kärr förekommer. Svagt välvda
skvattramstallmossar är vanliga. I den sydöstra delen
ligger Stora mossen, en av Sven Fransson, m.fl. högt
klassad koncentrisk mosse. Mossen har ett femtiotal
gölar, dråg och välutvecklad lagg.

Myrarna är i stort sett opåverkade av ingrepp.
Nyckelbiotop vid norra delen av Juntern med höga
naturvärden.
Enligt den ornitologiska myrinventeringen från 1979
(Ehrenroth) häckar trana, smålom, storspov, ljungpipare
och fiskgjuse i området. Nattskärra finns också angiven
för området.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Torplämningar i varierande storlekar.

Juntern (Grytingskogen) från söder. Foto: Fredrik Wilde.
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Länsstyrelsens bedömning
Grytingskogen är ett område norr om Kristinehamns tätort. Det stora, mer eller mindre sammanhängande, myrområdet
utgör ett viktigt våtmarkskomplex i södra delen av Värmland där myrar annars är tämligen små och få. De
presenterade myrarna är klass 1 objekt. Uppdateringen av Grytingskogens myrområde baseras på de kunskaper vi har
till dags dato (december 2005). Skogen i området är i hög grad påverkad av skogsbruk och flera av de mindre
myrmarkerna i det objekt som redovisas i Myrskyddsplanen från 1994 har valts bort för att istället kunna få fram den
värdekärna vi kan se utifrån det inventeringsunderlag som föreligger idag.

Källor
1. Bohlin, J. 1987. Naturinventering. Kristinehamns kommun.
2. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
3. Fransson, F. 1985: Skyddsvärda myrar i sydvästra Värmland. Opublicerad rapport. Länsstyrelsen i Värmlands län.
4. Länsstyrelsen i Värmlands län, 1988. Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Del 1 3. Rapport
1988:11(2). Bilaga till huvudrapport 1988 10 01.
5. Löfroth, M. 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket 1994.
6. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
7. Vegetationsdatabasen Värmland
8. Sumpskogsinventeringen.

Skala 1:100 000
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1009368 Kackerudsmossen (S21)
Kommun
Myrregion

Säffle
B

Totalareal

Areal land
varav myr
60ha

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

60ha
57ha
0ha
0ha
3ha
2ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse

Beskrivning av området
Kackerudsmossen är en medelstor koncentrisk mosse
med ovanligt tydliga strängstrukturer. Mossens höljor
domineras av mjukmattor med bland annat dystarr,
kallgräs, flytvitmossa och rufsvitmossa (Fransson 1972).
Där finns även sju gölar, varav några har kärrväxter i
form av flaskstarr och näckros. Mossesträngarna
domineras i bottenskiktet av rostvitmossa (Fransson
1972).

Själva mosseplanet på Kackerudsmossen är intakt, men
laggen är på några ställen påverkad av diken. Häckande
ljungpipare och storspov, totalt sex vadararter (Ehrenroth
1979). Mossen är därutöver en plats för orrspel.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Bytomt/gårdstomt.

Koncentrisk mosse. Foto: Dan Mangsbo
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Länsstyrelsens bedömning
Kackerudsmossen kvarstår i MSP. Såsom varande en av de mest tydligt utbildade koncentriska mossarna i Sverige är
denna högmosse mycket skyddsvärd. Representativitet. Synnerligen välutbildat strängmönster. Av regionalt intresse
från ornitologisk synpunkt.

Källor
1. Fransson, S. 1972: Myrvegetation i sydvästra Värmland. Acta Phytogeographica Suecica 57, Uppsala.
2. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
3. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
4. Vegetationsdatabasen Värmland
5. Sumpskogsinventeringen.
6. Nyckelbiotopsinventeringen.
7. Artdatabankens utdrag för rödlistade arter i Värmland.
8. Riksantikvarieämbetets databas.

Skala 1:10 000
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1009957 Kusmyren
Kommun
Myrregion

Torsby
E

Totalareal

Areal land
varav myr
551ha

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

548ha
472ha
3ha
0ha
77ha
73ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse

Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Detta våtmarkskomplex består av en mycket omväxlande
skogsmyrmosaik. Här finns soligena och topogena kärr,
strängflarkkärr med flarkgölar, mossar av nordlig typ och
blandmyr. Över hela ytan finns ett stort antal skogsklädda
fastmarksöar. Hydrologiskt varierar myren från
fastmattor till lösbottenytor. Tjärnar och bäckar bidrar till
mångformigheten. Till våtmarkskomplexet bör även
Piltmyren, på östra sidan av ån Rötan, räknas.
På Kusmyren finns flera torrakor med varglav
(Ehrenroth, 1994).

I myrfågelinventeringen visade sig området KusmyrenPiltmyren- Fjärhanamyren hysa häckande dalripa,
gluttsnäppa, grönbena, ljungpipare, varfågel, hökuggla,
samt tidigare även trana och videsparv (Ehrenroth, 1979).
Ett dike har grävts över Hettåmyren, men i övrigt är
myren orörd. Violettgrå tagellav och doftskinn finns
angivna för området.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Stort antal järnframställningsplatser med
blästplatser, slaggvarpar, kolningsanläggningar och
fångstgropar.

Mosaik, strängblandmyr mm. Foto: Lars Furuholm.
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Länsstyrelsens bedömning
Mångformighet. Rödlistade arter. Representativitet. Skogsmyrmosaik. Höga botaniska värden. I områdets närhet finns
höga skogliga värden och flera naturreservat för skydd av skog är under bildande. Ett stort sammanhängande
våtmarksområde med höga biologiska värden för främst fågellivet. Området har historiskt även varit av stor vikt med
tanke på de kulturlämningar som finns i anslutning till myrarna. Höga värden för friluftslivet genom det vackra
landskapets mosaik i en ostörd del av Värmland. Ett rikt vildmarksområde!

Källor
1. Ehrenroth, B. 1979. Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Ehrenroth, B. 1994. Fynd av varglav i Värmland. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
3. Sjörs, H. 1977. Myrinventering i norra och delar av östra Värmland. Meddelanden från Växtbiologiska institutionen,
Uppsala, 1977:11.
4. Sjörs, H. 1984. Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Opublicerad rapport.
Länsstyrelsen i Värmlands län.
5. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
6. Vegetationsdatabasen Värmland
7. Sumpskogsinventeringen.
8. Nyckelbiotopsinventeringen.

Skala 1:50 000
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1009405 Kölarna (S7)
Kommun
Myrregion

Torsby
E, G

Totalareal

2 744ha

Areal land
varav myr

2 672ha
1 378ha

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

72ha
0ha
1 285ha
1 151ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Soligent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Natura 2000-området Kölarna utgörs till större del av det
1,5 mil långa myrkomplexet Kölarna, som med sin
nordligaste del når in i Dalarna. Kölarnas myrkomplex
har ett markant inslag av topogena kärr. Kärren
karaktäriseras av en hög andel lösbottnar vilket är
ovanligt i trakten. Kärren är främst av fattigkärrstyp, men
med relativt artrik flora. Vissa kärr har inslag av mer
krävande arter som orkidéer. En ovanlig kärlväxt som
påträffas är strandlummer.
Utöver kärr förekommer myrtyperna excentrisk mosse,
sluttande mosse, nordlig mosse, strängblandmyr,
backkärr och soligena kärr. Gölar och stora områden med
mjukmattor och lösbottnar är vanligt på mossarna. Myren
är oftast grund och järnockrautfällningar är vanliga.
Hela komplexet bildar mosaik med cirka 80 tjärnar och
flarkgölar samt fastmarksholmar som täcks av skog som
här och var är relativt orörd. Fastmarksskogen som
omger myrkomplexet präglas av intensivt skogsbruk. I
norra delen av Natura 2000-området tangerar dock två
nyckelbiotoper (gransumpskog och barrnaturskog) och
ett naturvärdesobjekt (blandsumpskog).

Där finns en stor andel senvuxen gran samt inslag av
senvuxen björk. Områdena hyser ett flertal signalarter
och rödlistade arter, många av dem är beroende av en
jämn och hög luftfuktighet.
Vad det gäller mänsklig påverkan i Natura 2000-området
har delar av myrmarken tidigare utnyttjats som
betesmark. Ute på myren finns spår från två gamla sätrar,
Kulltäppsätern och Brittsätern. En äldre väg sträcker sig
över myrens mellersta del och en nyare bilväg går över
ett mindre myrområde i söder. Ytterligare mänsklig
påverkan är en kraftledning som sträcker sig över
myrkomplexet samt diken i myrens yttre delar.
Huvuddelen av Kölarnas stora myrkomplex är dock orört.
Marken omkring myrkomplexet är, som tidigare påpekat,
delvis påverkad av skogsbruk.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: kolningsgropar, system av fångstgropar,
blästplatser
Spår av hävd: Fäbod och gamla färdvägar

96

Länsstyrelsens bedömning
Genom Natura 2000-områdets förekomst av representativa myrtyper och dess skog/myrmosaik skapas ett område med
höga naturvärden. Områdets mångformighet erbjuder många livsmiljöer för både djur- och växtarter. Myren har utöver
botaniska värden höga ornitologiska värden. Orren är den vanligaste hönsfågeln vid Kölarna. Andra hönsfåglar som
påträffas är tjäder och dalripa. Ett flertal vadare och ugglor trivs och häckar i området liksom en rad småfåglar. En
ovanlig art som kan påträffas i sumpskogarna är videsparven. Kölarnas höga naturvärden har lett till att området är av
riksintresse för naturvård.

Källor
1. Ehrenroth, B. & Schützer, J. 1996. Värmländsk natur, 3:e upplagan. Trio Tryck AB. Örebro.
2. Fransson, S och Sjörs, H. 1977. Myrinventering i Värmland. (opublicerad)
3. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket natura 2000. Naturvårdsverkets förlag.
4. Naturvårdsverket. Natura 2000, art- och naturtypsvisa vägledningar.
(http://www.naturvardsverket.se)
5. Naturvårdsverket. 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
6. Naturvårdsverket. 2004. Parametrar och metoder för uppföljning i Natura 2000
7. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
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1009432 Lungälvsmyrarna (S20)
Kommun
Myrregion

Filipstad, Storfors
D

Totalareal

626ha

Areal land
varav myr

536ha
432ha

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

90ha
0ha
103ha
87ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Topogent kärr

Koncentrisk mosse
Platåmosse

Beskrivning av området
Älven bildar där ett delta som fortfarande är under
bildning. Myrens nordvästra del utgörs av en mycket stor
excentrisk mosse med ett 50-tal gölar. Mossen har höljor
av fastmatte- och mjukmattetyp, samt dråg, randskog och
laggkärr. I mjukmattehöljorna förekommer bland annat
kallgräs, dystarr, flaggvitmossa Sphagnum balticum och
flytvitmossa S. cuspidatum. I fastmattehöljorna finns
tuvull, tuvsäv, rubinvitmossa S. rubellum och
flaggvitmossa S. balticum. Mossesträngarna utgörs av
ristuvsamhällen med ljung, kråkbär, tuvull, rostvitmossa
S. fuscum och spridda tallar. (Botaniska uppgifter från
Fransson 1985).
Myrens sydöstra del består av topogena kärr med små
tallmosseöar. Kärren når fram till deltat med dess
meanderbågar, levéer och korvsjöar. Längs med
Lungälven finns strandskogar. Lungälvsmossen är dikad
och odlad i nordvästra kanten, men är i övrigt orörd.
Myren är av lokalt intresse från ornitologisk synpunkt
med häckande fiskgjuse, storspov och ljungpipare
(Ehrenroth 1979).

Längs den meandrande Lungälven finns vidsträckta
myrar av olika typ. En av de mest framträdande typerna
är högmosse med gölar. Objektet Lungälvsmyrarna
omfattar tre störe, tydligt utvecklade högmossar;
Storhultmossen, Lungälvsmossen och Gubbmossen.
Storhultmossen är en synnerligen gölrik och mycket stor
excentrisk mosse som ligger utsträckt intill Lungälven.
Mossen har sitt krön i nordväst från vilket strängarna
ordnar sig solfjäderformigt. Gölarna är cirka 110 till antal
och kantas bland annat av dystarr, kallgräs, rufsvitmossa
Sphagnum majus och björnvitmossa S. lindbergii.
Mjukmattehöljorna domineras ofta av kallgräs,
flytvitmossa S. cuspidatum och rufsvitmossa S. majus. I
fastmattehöljorna dominerar rosling, storsileshår,
hjortron, tuvull, flaggvitmossa S. balticum och
rubinvitmossa S. rubellum. På strängarna växer bland
annat ljung, tuvull och rostvitmossa S. fuscum.
Laggkärret är artfattigt och domineras av flaskstarr och
uddvitmossa S. fallax.
Lungälvsmossen är den myr i Lungälvens myrkomplex
som ligger längst ner, vid älvens mynning i sjön StorLungen.
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Länsstyrelsens bedömning
Representativitet. Orördhet. Gölrikt. Pågående deltabildning. Vissa ornitologiska värden. Lättillgängligt som
strövområde och studielokal.

Källor
1. Fransson, S och Sjörs, H. 1984. Myrinventering i Värmland. (opublicerad) Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Naturvårdsinventering i Värmland, Storfors kommun.
3. Naturvårdsverket. Natura 2000, art- och naturtypsvisa vägledningar, (http://www.naturvardsverket.se)
4. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
5. Naturvårdsverket. 2004. Parametrar och metoder för uppföljning i Natura 2000.
Version 4: 2004-05-07.
6. Våtmarksinventering Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
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1009585 Mickelsruds Stormosse (T14)
Kommun
Myrregion

Kristinehamn, Degerfors
C, D

Totalareal

Areal land
varav myr
358ha

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

358ha
343ha
0ha
0ha
15ha
14ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Koncentrisk mosse
Platåmosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Mickelsruds stormosse är belägen i den allra sydligaste
delen av den naturgeografiska regionen Sydligt boreala
kuperade områden. Denna region sammanfaller i länet till
stor del med Bergslagen. Geologiskt domineras området
främst av gnejs och granit. Den ca 400 hektar stora
mossen är helt omgiven av skog, med undantag av i
nordväst, där järnvägen utgör gräns för objektet. Västra
delen av mossen sträcker sig in i Värmlands län.
Stormossen är ett stort, hästskoformat och obetydligt
påverkat myrkomplex som i södra delen består av en
vackert utbildad koncentrisk mosse. Dessutom finns
topogena kärr, sumpskog, och en ovanligt sydlig
förekomst av sträng-flarkkärr. Ett mindre antal
fastmarksholmar finns insprängda i mossmarken.
Koncentriska mossar täcker hela södra delen av objektet.
De består av glest tallbevuxna rissträngar och ristuvor.
Mellan risen dominerar fastmatta med bl a tuvull och
flaggvitmossa.
I östra delen av objektet ligger ett sträng-flarkkärr. Kärret
är stundtals mycket blött. Det är bredast i öster och
smalnar av mot sydväst. I flarkarna växer bl a dystarr,
flaskstarr, ängsull och småsileshår. Bladvassen är ställvis
beståndsbildande. I mjukmattesträngarna är vitag,
uddvitmossa och sotvitmossa dominanta.
Ett litet björkkärr ligger utmed den nordöstra kanten av
objektet. Mossens randområden håller stora arealer
tallsumpskog. Denna är av skvattram-typ och till stora
delar impedimentartad. Endast fåtaliga spår av skogsbruk
går att finna i den nuvarande skogsgenerationen, något
mer frekvent vid mossens sydöstra del. Tallöverståndare
är bitvis vanliga, med individer upp i 200-årsåldern.

Fastmarksskogen är däremot starkt präglad av skogsbruk
sedan lång tid tillbaka.
Dräneringen av Stormossen sker till viss del genom
slukhål och underjordiska dräneringssystem.
Påverkansgraden av olika dikningsföretag varierar. I
anslutning till gården Mickelsrud och vid mossens
sydvästra delar, löper ett antal yngre dikessystem. I övrigt
är de förekommande dikena i regel av äldre datum och
sträckvis ej funktionella. Järnvägen i norr har
förmodligen haft viss negativ hydrologisk påverkan.
Största delen av mossen kan dock betraktas som intakt,
med inga eller fåtaliga spår av dylika verksamheter.
Kulturhistoriska värden
Torvbrytning: I anslutning till Mickelsrud och
länsgränsen i sydväst finns spår av äldre torvtäkter.

Tranbär Vaccinium oxycoccus är vanlig på våt vitmosstorv på myrar i Örebro
län. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Stormossen har höga representativa värden i de ingående högmossarna. Den är stor, relativt opåverkad av ingrepp och
mångformig. I objektet ingår många olika myrtyper, bl a sträng- flarkärr som är en ovanlig myrtyp i regionen. Skyddet
av området föreslås omfatta den del som ligger söder om järnvägen och som är mest opåverkad. Området har under
hösten 2005 föreslagits ingå i Natura 2000. Bildande av naturreservat pågår.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
2. Hellquist. J., 1998. Naturvärdesinventering av Mickelsruds stormosse. Länsstyrelsen i Örebro län. Opublicerad
rapport.
3. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
4. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Södra delen. Publ.nr. 1998:8.

Skala 1:30 000
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1009466 Munkmossarna (S12)
Kommun
Myrregion

Filipstad
E

Totalareal

544ha

Areal land
varav myr

517ha
372ha

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

27ha
0ha
140ha
127ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Munkmossarna är ett mossekomplex med mycket gölrika
excentriska och sluttande mossar. Där finns även ett
flertal tjärnar, en del topogena kärr samt fastmarksholmar
som bidrar till mångformigheten. Myrens nordligaste del
utgörs av en extremt gölrik sluttande mosse. De cirka 100
gölarna är relativt långsmala och skiljs åt av smala,
tämligen höga, tallbevuxna strängar. Norr om
Mellanbäcken finns en stor excentrisk mosse med
oregelbundna strukturer. Den har mest mjukmattor i
höljorna, men även lösbottnar i centrala delen samt några
gölar. Mossen har så kallade alghöljor, det vill säga
lösbottnar med algväxt (Sjörs, 1977). Söder om
Mellanbäcken finns en stor gölrik excentrisk mosse med
tydligt bågformigt anordnade strängar. Den har många
lösbottenartade höljor och ett 60-tal gölar varav den ena
är över 300 meter lång. Söder om nyss nämnda myr
ligger en inte så stor excentrisk mosse med tydlig
randskog av skvattramtyp.
Munkmossarna är ett myrkomplex med mycket höga
ornitologiska värden där bland annat smålom och
ljungpipare häckar (Ehrenroth, 1979).

Myren berörs av väg och diken, men är till allra största
delen orörd.
Munkmossarna är ett stort mosaikartat mossekomplex
som domineras av excentriska, sluttande och svagt välvda
mossar medan topogena kärr förekommer i mindre
omfattning. Flera av mossarna är gölrika. Mest påtaglig
är gölförekomsten på den näst nordligaste mossen samt
den näst sydligaste mossen. Mellan gölarna förekommer
ofta tallbevuxna strängar. Kantskog förekommer av och
till kring mossarna. I området finns vidare ett flertal
tjärnar och bäckar. Områdets natur- och skyddsvärden
består i ett stort, relativt orört och mångformigt
mossekomplex med höga ornitologiska värden. I landets
myrfågelinventering klassades Munkmossarna till den
högsta värdeklassen. Vidare klassas Munkmossarna till
högsta naturvärdesklass i länets våtmarksinventering.
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Länsstyrelsens bedömning
Representativitet. Orördhet. Mångformighet. Gölrikt. Av riksintresse från ornitologisk synpunkt.

Källor
1. Sjörs, H. 1984. Myrinventering i Värmland. (opublicerad)
2. Andersson, L. 1984. Naturvårdsinventering i Värmland, Filipstads kommun. Länsstyrelsen i Värmlands län.
Karlstad.
3. Naturvårdsverket. Natura 2000 ? Art och naturtypsvisa vägledningar. (http://www.naturvardsverket.se)
4. Naturvårdsverket. 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
5. Naturvårdsverket. 2004. Parametrar och metoder för uppföljning i Natura 2000.
Version 4: 2004-05-07.
6. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
7. Våtmarksinventering Värmland, Louise Grundéus, 1997. Länsstyrelsen i Värmlands län. Opubl.

Skala 1:50 000

103

1009472 Märramyren (S2)
Kommun
Myrregion

Torsby
G

Totalareal

Areal land
varav myr
2 040ha

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

2 026ha
1 108ha
14ha
0ha
918ha
821ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Märramyren och kringliggande myrar bildar ett mycket
stort och mångformigt våtmarkskomplex. Myren
domineras av topogena och soligena kärr, samt öppna
mossar av nordlig typ. Här finns även strängflarkkärr,
tallklädda mossar av nordlig typ och sumpskogspartier.
De båda Läpplansmyrarna bildar Värmlands största
strängflarkkomplex. Strukturerna är ovanligt väl
utbildade med strängar dominerade av blåtåtel och flarkar
med sparsam vegetation av främst dystarr. Maritslåttern
består främst av soligena kärr med fattiga fastmattor.
Tattarmyren är ett exempel på mosse av nordlig typ med
strängstrukturer. Själva Märramyren består främst av
öppna kärr, både topogena och soligena. Där finns även
strängflarkkärr, strängblandmyr och ett par tjärnar.

Vegetationen är övervägande fattig, medan mellankärr
förekommer i mindre omfattning.
Hela myrkomplexet är vildmarksartat och bildar en
mosaik tillsammans med fastmarksholmar. Märramyren,
Tattarmyren och Rävmomyren hyser häckande
ljungpipare och gluttsnäppa, dalripa och trana (Ehrenroth,
1979). Flera förekomster av varglav finns inom objektet
(Ehrenroth, 1994). Stora delar av myren har
slåtterhävdats, men de hydrologiska ingreppen är få.
Kulturhistoriska värden:
Fornlämning: Slaggvarp, flera järnframställningsplatser
samt ett stort antal kolningsgropar
Spår av hävd: Flera av myrarna har tidigare hävdats
genom slåtter
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Länsstyrelsens bedömning
Mångformighet. Orördhet. Representativitet. Skogs-myrmosaik. Synnerligen väl utbildade strängflarkkärr och höga
botaniska värden. Av regionalt intresse från ornitologisk synpunkt. Våtmarksinventeringens högst värderade objektet.
Myrkomplexet Märramyren är Riksintresse för naturvård (NRO17001), det är en del av EU:s nätverk av skyddad natur
(Natura2000 (SE0610200)) och objektet finns med i tidigare Myrskyddsplan från 1994.

Källor
1. Ehrenroth, B. 1979. Ornitologisk myrinventering i Värmland. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län
2. Ehrenroth, B. 1994. Fynd av varglav i Värmland. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län
3. Sjörs, H. 1977. Myrinventering i norra och delar av östra Värmland. Meddelanden från Växtbiologiska institutionen,
Uppsala univ, 1977:11
4. Sjörs, H. 1984. Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Manuskript. Länsstyrelsen i
Värmlands län
5. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
6. Nyckelbiotopsinventeringen.
7. Riksantikvarieämbetets databas
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1009484 Nordmarksmyrarna (S18)
Kommun
Myrregion

Filipstad
D

Totalareal

244ha

Areal land
varav myr

238ha
113ha

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

6ha
0ha
125ha
118ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr

Excentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Natura 2000-området utgörs till största del av
myrkomplexet Nordmarksmyrarna. Myrkomplexet
innefattar Römossen i väster, Limkullmossen i öster och
däremellan Björnmossen. Myrkomplexet utgörs av svagt
välvda mossar, en excentrisk mosse, sumpskog, öppna
och trädbärande soligena samt topogena kärr.
Berggrunden i tillrinningsområdet innehåller fläckvis
urbergskalk och andra basiska bergarter vilka bidrar till
en mycket varierande vegetation. Där minerogent vatten
når området finns rikkärr och örtrika sumpskogar. På
mossarna, de ombrotrofa partierna, råder en fattigare och
surare miljö dominerad av vitmossor.
Nordmarksmyrarnas naturvärden uppmärksammades i
slutet av 1970-talet i samband med Värmlands
länsomfattande myrinventering. Myrkomplexet klassades
då till högsta värdeklass. De höga naturvärdena grundar
sig på områdets mångformighet, representativitet,
orördhet och förekomst av välutvecklad
rikkärrsvegetation. Rikkärren är troligen de största kända
i Värmlands län och hyser en artrik flora både vad gäller
mossor och kärlväxter. I rikkärren finns flera för
Värmland ovanliga arter exempelvis tagelstarr, ängsstarr,
maskgulmossa och käppkrokmossa. Käppkrokmossan är
en ovanlig art som är rödlistad och fridlyst i Sverige samt
utpekad som en särskilt skyddsvärd art i Europa.

Marken som gränsar till Nordmarksmyrarna domineras
av produktionsskog. Endast ett fåtal skogsbestånd har
undgått avverkning, exempelvis en sumpskog i
övergången mellan Björnberget och södra Björnmossen
och ett bestånd av senvuxen tallskog på Björnbergets
norra del. Sumpskogen och tallbeståndet är klassade som
nyckelbiotoper.
Nordmark är landets näst mineralrikaste område, varför
gruvaktivitet starkt präglar trakten. Nordmarks gruvor
tillhör den värmländska bergslagsbygdens äldsta gruvor
med en kontinuerlig brytning sedan medeltiden och 700
år framåt. Gruvhål förekommer så även vid
Nordmarksmyrarna. På Björnberget beläget i södra delen
av Björnmossen och mellan Björnmossen och
Limkullmossen ligger Ulrika gruvor. I Ulrika gruvor var
järnmalm den främsta mineral som utvanns. Öster om
Limkullmossen ligger ett nedlagt kalkbrott.
Trots mycket aktiviteter i Nordmarkstrakten är
Nordmarksmyrarna i stort sett orörda. Myrarna bär dock
spår från vintervägar i samband med avverkningar och
sannolikt från vintertransporter av timmer och malm från
den tid då gruvorna var i drift. Myrarna hyser vidare ett
fåtal lokala skador på grund av dränering av intilliggande
skogsmark och vissa mindre myrpartier.
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Länsstyrelsens bedömning
Mycket höga botaniska värden. Stort och till artsammansättningen synnerligen välutbildat rikkärr. Representativitet.
Orördhet. Kulturvårdsintressen.

Källor
1. Beskrivning till kartor över Värmlands län. Beskrivning över Färnebo härad (1897).
2. Fransson, S 1980. Myrinventering i Värmland. (opublicerad)
3. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverkets förlag.
4. Naturvårdsverket. 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
5. Naturvårdsverket. 2003. Natura 2000, art och naturtypsvisa vägledningar, käppkrokmossa. Uppdaterat: 03-04-03.
(http://www.naturvardsverket.se) 6. Naturvårdsverket. 2003. Natura 2000, art- och naturtypsvisa vägledningar, rikkärr.
Uppdaterat: 03-05-22. (http://www.naturvardsverket.se)
7. Naturvårdsverket. 2004. Parametrar och metoder för uppföljning i Natura 2000. Version 4: 2004-05-07.
8. Sundberg, S. 2004. Fältmanual för uppföljning av rikkärr (7230) inom Natura 2000. Version: 2004-07-01.
Avdelningen för växtekologi, Evolutionsbiologisktcentrum, Uppsala Universitet.
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1009503 Päggonätto (S1)
Kommun
Myrregion

Torsby
G

Totalareal

Areal land
varav myr
341ha

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

341ha
254ha
0ha
0ha
87ha
62ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Svagt välvd mosse eller plan mosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Päggonätto, Smal- och Stormyren är ett mycket
mångformigt myrkomplex som har höga representativa
värden. Här finns bland annat soligena och topogena kärr,
mossar av nordlig typ samt blandmyr. Myren bildar
tillsammans med fastmarksholmar en mosaik och är i
stort sett opåverkad av ingrepp. Största delen av myren
utgörs av mosse- och fattigkärrvegetation. I de lägre
delarna finns även inslag av rikkärrvegetation.
Myrkomplexet har en hydrologisk variation från de
dominerande fastmattorna till mjukmattor, lösbottnar,
dråg och gölar. Det finns också inslag av bäckar,
sipperkällor och slukhål.
Smalmyren består till största delen av soligena kärr med
varierande branthet. Dominerande arter är växlande
ängsull, tuvsäv, blåtåtel, tuvull och flaskstarr. De södra
delarna har rikare vegetation och i ett område söder om
själva Smalmyren finns verklig rikkärrvegetation med
snip och gräsull (Sjörs, 1984).

I små björkbevuxna kärr mellan Smalmyren och
Aspberget finns sipperkällor och bäckstråk med snip,
dytåg och ett tiotal vitmossearter, bland annat
hornvitmossa, brun glansvitmossa, röd glansvitmossa och
purpurvitmossa (Sjörs, 1984).
Huvuddelen av Päggonätto utgörs av ett fattigkärr som
domineras av flaskstarr. Där finns talrika lösbottnar och
gölar. Söder om kärret ligger två stora mossar av nordlig
typ, varav den ena har ett antal gölar. Päggonätto hyser
bland annat häckande trana och tidigare ljungpipare
(Ehrenroth, 1979). Stormyren är mosaikartad med
kärrytor, mossar av nordlig typ och blandmyr.
Myrkomplexet fortsätter in i Norge. Det heter där
Vidmyran och består främst av strängblandmyr.
Reservatsbildning pågår för hela området.

Havda, i östra delen av Päggonätto. Foto: Johan Bohlin
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Länsstyrelsens bedömning
Mångformighet. Orördhet. Representativitet. Skogs-myrmosaik. Förekomst av rikkärr. Variationsrik hydrologi med
sipperkällor och slukhål. Av lokalt intresse från ornitologisk synpunkt. Flertalet av skogsbestånden på myrholmar och
i fastmarkskanter har höga naturvärden, och många är klassade som nyckelbiotop.

Källor
1. Sjörs, H. 1977. Myrinventering i norra och delar av östra Värmland. Meddelanden från Växtbiologiska institutionen,
Uppsala 1977:1
2. Ehrenroth, B. 1979. Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript, Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Sjörs, H. 1984. Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Opublicerad rapport,
Länsstyrelsen i Värmlands län
3. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
4. Nyckelbiotopsinventeringen

Skala 1:30 000
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1009516 Rustamossen (S26)
Kommun
Myrregion

Säffle
B

Totalareal

Areal land
varav myr
211ha

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

211ha
200ha
0ha
0ha
10ha
9ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Rustamossen är en mycket stor koncentrisk mosse som i
sin centrala del utgörs av en vidsträckt plan mosseyta.
Mot kanterna övergår denna ostrukturerade yta i tydliga
strängar och höljor. Strängarna domineras av ljung,
hjortron, tuvull, rostvitmossa och rubinvitmossa.
Fastmattehöljorna domineras av rosling, tuvull och
ullvitmossa (Fransson 1985). Myren skiljer sig från
övriga stora mossar i södra Värmland genom att
lösbottnar och mjukmattor spelar liten roll på
mosseplanet. Värt att nämna är även att mossen ligger på
södra delen av Värmlandsnäs, som har för värmländska
förhållanden låg humiditet (Fransson 1985).
I mossens södra del finns ett relativt stort laggkärr
bevarat, vilket i inventeringen har avgränsats som ett
topogent kärr. I kärret växer bland annat vattenklöver,
flaskstarr, ängsull, rufsvitmossa och sotvitmossa
(Fransson 1985).

Mossens norra del gränsar till åkermark och har troligen
också haft en lagg som nu är bortdikad. Kärrvegetation
förekommer även vid de båda fastmarksholmarna.
Rustamossen har några diken i norra och sydvästra
kanten, men är till största delen orörd. Myrens
häckfågelfauna är relativt artfattig, men här häckar
ljungpipare och trana. Dessutom finns det mycket gott
om sånglärkor och ängspiplärkor (Ehrenroth 1979).
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Stensättning, närmast rund, röseliknande
och ca 7 m i diameter och 0.3 m hög. Fyllningen, delvis
övermossad med i ytan talrika, 0.1-0.3 m stora stenar. I
stensättningens kant ett fåtal klumpstenar, 0.4-0.5 m
stora. Stensättningen är bevuxen med ett par tallar.

Hjortron växer på Rustamossens strängar. Foto: Sebastian Kirppu.
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Länsstyrelsens bedömning
Rustamossen kvarstår i MSP som representant för en ovanlig mossetyp i regionen. Storlek, orördhet och ornitologiska
intressen gör att mossen har höga bevarandevärden.

Källor
1. Fransson, F. 1985: Skyddsvärda myrar i sydvästra Värmland. Opublicerad rapport. Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
3. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
4. Vegetationsdatabasen Värmland
5. Sumpskogsinventeringen.
6. Nyckelbiotopsinventeringen.
7. Artdatabankens utdrag för rödlistade arter i Värmland.
8. Riksantikvarieämbetets databas.

Skala 1:20 000

111

1009969 Sundåsmyren
Kommun
Myrregion

Torsby
E

Totalareal

Areal land
varav myr
250ha

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

246ha
186ha
5ha
0ha
58ha
46ha

Myrtyper
Topogent kärr
Nordlig mosse

Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Sundåsmyren och myren söder om Abborrtjärnen utgörs
främst av mossar av nordlig typ. På Sundåsmyren intas
hela mossens centrala del av stora, delvis nästan
gölartade lösbottenhöljor, skiljda åt av relativt smala
strängar. Andra element på mossen är mjukmattehöljor,
fastmattor och dråg. I myrkomplexet ingår även en stor
areal tallklädda mossar av nordlig typ.

Dessutom förekommer en hel del topogena kärr, bland
annat ett tidigare slåtterkärr i norr. I kärret vid Kanada
finns en gammal myrodling, men i övrigt är myren i stort
sett opåverkad av ingrepp. Rödlistade skalbaggar och
lavar förekommer i södra delen av våtmarken.
Kulturhistoriska värden
Gammal åker: Myrodling.
Spår av tidigare hävd: Myrslåtter

Fastmattemyr, nordlig typ. Foto: Peter Andersson
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Länsstyrelsens bedömning
Sundåsmyren ligger i ett mycket intressant topografiskt område med mycket komplex och mosaikartad natur. Stora
vildmarksområden med rikt djur och fågelliv innebär mycket höga naturvärden. Myren ansluter i söder till objekt där
reservatsbildning pågår. Sundåsmyren och området däromkring är hydrologiskt opåverkat och ett våtmarksområde
med höga biologiska värden. Kulturpåverkan härrör sannolikt från den tid sätervallar utnyttjades. Området är
lättillgängligt och ligger i ett flackt och myrrikt område där andra våtmarker är påverkade av olika ingrepp.
Sundåsmyren kan anses vara representativ för den typ av våtmark som förekommer i nordöstra Värmland.

Källor
1. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Sjörs, H. 1977: Myrinventering i norra och delar av östra Värmland. Meddelanden från Växtbiologiska
institutionen, Uppsala, 1977:11.
3. Sjörs, H. 1984: Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Opublicerad rapport.
Länsstyrelsen i Värmlands län.
4. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
5. Vegetationsdatabasen Värmland
6. Sumpskogsinventeringen
7. Nyckelbiotopsinventeringen
8. Artdatabankens utdrag för rödlistade arter i Värmland.

Skala 1:50 000
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1009607 Sälsjömossen (S24)
Kommun
Myrregion

Kristinehamn
D

Totalareal

Areal land
varav myr
165ha

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

161ha
149ha
4ha
0ha
12ha
11ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Sälsjömossen utgörs till största delen av två excentriska
mossar som ligger på varsin sida av Sälsjöbäcken. Intill
Sälsjötjärn är de båda mossarna kraftigt välvda. Där finns
också några egenartade långsträckta gölar. Mossarnas
höljevegetation består mest av mjukmattor. Den norra
mossen är störst och har sju små spridda gölar. Utmed
denna mosses norra och västra sida ligger ett stort
laggkärr (i inventeringen avgränsat som ett topogent
kärr). I laggkärret är flaskstarr, trådstarr, ängsull,
rufsvitmossa, sotvitmossa och drågvitmossa
framträdande arter.
I laggkärrets nordvästra hörn, från vilket en lång
myrtunga sträcker sig norrut, finns ett litet
strängflarkkärr.

Detta kärr har strängar som domineras av flaskstarr och
sotvitmossa. Flarkarna består dels av mjukmattor med
rufsvitmossa och drågvitmossa som dominanter, dels av
lösbottnar med ängsull och vitag. I kärret har även
myggblomster påträffats. (Botaniska uppgifter från
Fransson 1985).
I myrens sydvästra del finns ett litet sumpskogsparti med
en bäck (Fransson 1985). Sälsjömossen korsas av en
kraftledning, men i övrigt är myren orörd. Häckande
ljungpipare, storspov och trana enligt Ehrenroth 1979.
Skogsduva enl. rödlistan.

Strängflarkkärr. Foto: Peter Andersson
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Länsstyrelsens bedömning
Sälsjömossen kvarstår i MSP tills ett långvarigt skydd kan ges området. De höga naturvärdena utgörs främst av
myrens orördhet, mångformighet och välbevarade laggkärr. Sydlig utpost för strängflarkkärr. God representant för sin
myrtyp och av lokalt intresse ur ornitologisk synpunkt.

Källor
1. Ehrenroth, B. 1979: Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Fransson, S. 1985: Skyddsvärda myrar i sydvästra Värmland. Opublicerad rapport. Länsstyrelsen i Värmlands län.
3. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
4. Vegetationsdatabasen Värmland
5. Sumpskogsinventeringen
6. Nyckelbiotopsinventeringen
7. Artdatabankens utdrag för rödlistade arter i Värmland.
8. Riksantikvarieämbetets databas.

Skala 1:20 000
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1009966 Vasshäjsgolvet
Kommun
Myrregion

Torsby
E

Totalareal

Areal land
varav myr
135ha

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

135ha
118ha
1ha
0ha
16ha
14ha

Myrtyper
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Nordlig mosse

Beskrivning av området
Vasshäjsgolvet, Elovsslon och Gärdsslon är ett delvis
mosaikartat myrkomplex med ett stort inslag av
fastmarksholmar. Myren består i huvudsak av kärr, men
där finns också både öppna och tallklädda mossar av
nordlig typ.
Vasshäjsgolvet utgörs i söder och väster av sluttande
öppna mossar av nordlig typ med ett visst inslag av kärr.
Myrens norra och centrala del består av ett gytter av små
strängflarkkärr, tallmossar, öppna mossar av nordlig typ,
släta kärr av olika lutning samt fastmarksholmar. I kärren
förekommer fläckvis mellankärrvegetation. Vid den östra
bäcken finns blandskog med ängsartad kärrvegetation.
Där växer bland annat ekorrbär, ängskovall, skogsstjärna,
blodrot, brakved, trådtåg, grenrör, brunven och blåtåtel
(Sjörs, 1984).

Elovsslon är ett starkt sluttande, terrasserat
strängflarkkärr. Myren är så grund att stenar sticker upp
och på varje terrass finns en flarkgöl med järnockra. På
ett ställe är nivåskillnaden mellan två flarkgölar 1,5 m
och mellan terrasserna är myren i bland backkärrartad
(Sjörs, 1984). Strängarna domineras av blåtåtel och
sotvitmossa. I flarkgölarna finns ovanligt många
växtarter bland annat löktåg, dvärgigelknopp, plattbladig
igelknopp och vit näckros (Sjörs, 1984). Flertal rödlistade
arter i området.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Kolbottnar.
Spår av tidigare hävd: Tidigare slåtter.

Strängflarkkärr. Foto: Peter Andersson
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Länsstyrelsens bedömning
En mångformigt mosaikartad våtmark med höga biologiska värden, som ansluter till ett blivande reservat i norr.
Området är inte utsatt för påverkan eller skador, vilket gör att området är värdefullt att skydda. Hydrologiskt
intressanta strängflarkkärr. I området har även myrslåtter bedrivits. Fornminnen i form av kolbottnar finns i området.
Strax söder om Vasshäjsgovet finns ett naturreservat och på anslutande marker norrut pågår reservatsbildning.

Källor
1. Sjörs, H. 1984: Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Opublicerad rapport.
Länsstyrelsen i Värmlands län.
2. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
3. Vegetationsdatabasen Värmland
4. Sumpskogsinventeringen.
5. Nyckelbiotopsinventeringen.
6. Artdatabankens utdrag för rödlistade arter i Värmland.
7. Riksantikvarieämbetets databas.

Skala 1:30 000
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1009655 Visnums Stormosse (S25)
Kommun
Myrregion

Kristinehamn
B, C

Totalareal

Areal land
varav myr
385ha

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

382ha
354ha
3ha
0ha
28ha
25ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Visnums stormosse är en stor, välutbildad koncentrisk
mosse. Mossen utgör ett av de största myrobjekten i
Värmland som i stort sett är oskadat. Stormossen är
vidare en av länets största gölmossar med ett hundratal
relativt små gölar. Majoriteten av gölarna, cirka 90
stycken, ligger i norr vid mossekrönet. Stora, breda
laggkärr omger den östra och västra delen av mossen
vilka avvattnas i ett gemensamt avlopp i sydost.
Vegetationen i laggarna är av
intermediär- och fattigtyp. Här påträffas arter som
myggblomster, småsileshår, vitstarr och röd
parasollmossa. Randskog finns runt större delen av
mossen. Vid övergången mot laggen i sydost saknas dock
randskog nästan helt. Stormossens östra laggkärr är
vattenrikt. Laggen har tillflöde från Lillmossens lagg
samt från ett relativt stort tillrinningsområde i norr,
tillflödet
sker via ett dike som löper en bit ut i kärret.

Från äldre kartmaterial framgår att ängsslåtter har
förekommit på Visnums Stormosse. Den inre delen av
mossen var allmänning medan de yttre delarna av mossen
var uppdelade mellan olika gårdar. Åkrar och ängar fanns
även i anslutning till mossen och än i dag kan spår från
bete skönjas i skogen i myrens närhet. Idag utgörs större
delen av marken kring mossen av
trivial skogsmark, men i väster och i söder gränsar
mossen till mindre partier med lövrik barrnaturskog med
betespåverkan, barrskog med riklig förekomst av död
ved, lövsumpskog
och blandsumpskog. Flera av dessa delar är klassade som
nyckelbiotoper.
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Länsstyrelsens bedömning
Visnums stormosses bevarandevärden är främst knutna till mossens naturmiljö och dess värde som livsmiljö för ett
flertal fåglar. Mossen har länge varit känd för sitt rika fågelliv och utgör
en viktig lokal för fågellivet i Kristinehamns kommun. Här häckar flera mindre vanliga och störningskänsliga arter t ex
trana, ljungpipare, grönbena, storspov och enkelbeckasin. Mossen
utgör även spelplats för orre.

Källor
1. Fransson, S och Sjörs, H. 1977. Myrinventering i Värmland. (opublicerad)
2. Länsstyrelsen i Värmlands län, Naturvårdsenheten. 2004. Områdesbeskrivning Visnums Stormosse. Karlstad.
(opublicerad)
3. Löfroth, M m.fl. 1997. Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverkets förlag.
4. Naturvårdsverket. Natura 2000, Art- och naturtypsvisa vägledningar. Uppdaterat: 03-05-22.
(http://www.naturvardsverket.se)
5. Naturvårdsverket. 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
6. Naturvårdsverket. 2004. Parametrar och metoder för uppföljning i Natura 2000. Version 4: 2004-05-07.
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1009666 Västersjön (S3)
Kommun
Myrregion

Torsby
G

Totalareal

Areal land
varav myr
1 421ha

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

1 339ha
862ha
81ha
0ha
476ha
397ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Nordlig mosse
Strängflarkkärr

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

Beskrivning av området
I myrkomplexet finns finns mossar av nordlig typ med
strängstruktur. De förekommer bland annat i Västersjöflå,
på Vintervägsmyren och Mossesjömyren. Myren består
även av ett stort antal strängflarkkärr med tydliga
strukturer, exempelvis norr om Västersjön och i
Båtstadsmyren. Strörsta delen av myrentäcks av
vidsträckta topogena kärr och mer eller mindre tallklädda
mossar av nordlig typ. Utmed den meandrande Halån
finns galleriskog på levéer, kärrängspartier samt en
korvsjö.
Ett område med bitvis mycket artrik och värdefull
sumpskog finns mellan Västersjöflå och skogsbilvägen
söder därom. I öst-västlig led begränsas det i väster av
bäcken söder om Västersjön och hynndammen i öster.Här
finns bl a gräsull, gullpudra, fjälldunört och källört. I
bottenskiktet finns t ex purpurvitmossa, källpraktmossa,
källmossa och bollvitmossa.
Vid myrfågelinventeringen (Ehrenroth 1979) visade sig
Västersjöarna-Hynndammen vara av högsta värde, med
bla häckande bläsand, vigg, lärkfalk, dalripa, trana,
ljunpipare, storpsov, gluttsnäppa, brushane och
videsparv.

Myren är också en värdefull rastlokal.
Myrarna kring Västersjön och Östersjön utgör ett mycket
stort och variationsrikt våtmarkskomplex. En värdefull
skogs-myrmosaik bildas av våtmarken och ett otal
skogsklädda fastmarksholmar. Vid
myrfågelinventeringen (Ehrenroth 1979) visade sig
området vara länets mest fågelrika myrkomplex både vad
gäller arter och individer. Därutöver finns höga botaniska
värden i området. Myren har vissa ingrepp, bland annat i
form av dämning och dikning, men den är till
övervägande del orörd. Delar av myrarna har hävdats
med slåtter, vilket bl a rester av ängslador vittnar om.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Rester av ängslador.
Fornlämning: Fångstgropar.
Spår av hävd: Tidigare slåtter.
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Länsstyrelsens bedömning
Mångformighet, orördhet, representativitet och en skogs-myrmosaik med höga värden. Därutöver källor med
järnockrautfällning, höga botaniska värden, artrika sumpskogar och riksintressant ur ornitologisk synpunkt. Många
nyckelbiotoper på fastmarken.

Källor
1. Ehrenroth, B. 1979. Ornitologisk myrinventering i Värmlands län. Manuskript. Länsstyrelsen i Värmlands län
2. Sjörs, H. 1977. Myrinventering i norra och delar av östra Värmland. Meddelande från Växtbiologiska institutionen,
Uppsala universitet, 1977.
3. Sjörs, H. 1984. Inventerade myrar i norra och delar av centrala och östra Värmland. Manuskript. Länsstyrelsen i
Värmlands län.
4. Våtmarksinventeringen Värmland, Louise Grundéus, 1997. Opubl.
5. Nyckelbiotopsinventeringen. 1998. Skogsstyrelsen.
6. Riksantikvarieämbetets databas
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1009681 Åskakskölen (S8)
Kommun
Myrregion

Torsby
E

Totalareal

Areal land
varav myr
1 309ha

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

1 297ha
751ha
12ha
0ha
540ha
472ha

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

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Åskakskölens Natura 2000-område ligger på en flack
platå med dödisterräng vilket lägger grunden för en
varierad och intressant hydrologi. Området domineras av
ett stort myrkomplex som även inkluderar Buslokölen.
Norra delen av Åskakskölen gränsar till det ännu större
myrkomplexet Kölarna med
liknande skog-/myrmosaik. Åskakskölens Natura 2000område består av sluttande mossar, svagt välvda
tallmossar, sluttande kärr, stora topogena kärr och
strängflarkkärr.

Gränsen mellan mosse och kärr är ofta flytande och
tydliga laggkärr saknas. Vegetationen utgörs främst av
mosse- och
fattigkärrssamhällen.
Inom området förekommer talrika fastmarksholmar av
varierande storlek. Här och var täcks holmarna av relativt
orörd skog medan andra holmar samt stor del av den
kringliggande fastmarksskogen är påverkad av
skogsbruk. Ett flertal småvatten och tjärnar förekommer.
Dessutom finns två sätrar; Munkebolsätern och
Kölsätern.
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Länsstyrelsens bedömning
Genom sin mångformighet, märkliga hydrologi, representativa myrtyper och värdefulla skog-/myrmosaik hyser
Åskakskölen höga skyddsvärden. De höga naturvärdena har bidragit till att
Åskakskölarnas myrkomplex är klassat som riksintresse för naturvård samt att området tagits med i EU:s Natura 2000nätverk.
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