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Objekt i Örebro län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn
1009226
1009292
1009383
1009402
1009481
1009585
1009593
1009653
1009667
1009964
1009965
1009980
1010017
1010041
1010042
1010043
1010044
1010046
1010047
1010048
1010138

Sid nr

Bromängen (T8)
Glottrakärret-Venerna (T18)
Knuthöjdsmossen (T4)
Kärnskogsmossen (E3)
Nittenmossen (W32)
Mickelsruds Stormosse (T14)
Ställbergsmossen (T2)
Venakärret (T9)
Västeråsmossen (T1)
Björnhöjdsmossen-Tommossen (ersätter W33)
Römyren-Nittälvsdeltat (T3)
Rankemossen
Dammsjömossen (ersätter T11)
Skagershultsmossen (T15)
Getapulien
Hällabomossen
Örgivsmossen
Dammossen-Röbergshagemossen
Kojemossen
Lannaforskärret
Hallfallsmossen

130
138
144
148
154
152
162
164
166
128
158
156
134
160
136
142
168
132
146
150
140

Objektet ligger delvis i Östegötlands län.
Objektet ligger delvis i Dalarnas 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
1009230
1009327
1009373
1009374
1009412
1009509
1009613

X
X
X
X
X
X
X

Brunstorpskärret (T12)
Hammarmossen (T5)
Kilbergsmossen (T13)
Kindlamossen (T6)
Lejakärret (T7)
Rockebrokärret (T17)
Södra Åsmossen (T16)

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

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

Objekt som utgick 2007:
* Ervalla ängar (T10)
* Trangärdet (T11)
* Malingsbo-Kloten (W33)
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1009964 Björnhöjdsmossen-Tommossen (ersätter W33)
Kommun
Myrregion

Hällefors
E

Totalareal

541ha

Areal land
varav myr

518ha
258ha

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

23ha
0ha
266ha
253ha

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

Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Björnhöjdsmossen-Tommossen består av ett ca 4,5 km
långt stråk av skogsmyrmosaik kring Svalltjärnarna och
Björnhöjdsmossen och Tommossen. Marken är starkt
kuperad med små bergknallar och bergbranter av granit,
samt rik- och storblockig morän. Bl.a. på Björnholmen
finns ett par väldiga flyttblock.
Den dominerande våtmarkstypen är sluttande mossar.
Björnhöjdsmossen består av stora ytor med nästan
trädlösa, ensidigt sluttande mossar. Tre stora dråg löper
fram mellan skogsholmar i östra och nordvästra delen.
Tommossen utgörs av en mosse med lutning mot öster
och sydöst, med ett nästan plant centralparti och
oregelbundet strängformade tuvor och blöta höljor.
Sammantaget är myren omväxlande med olika
välvningstyper, gölar, dråg och flarkar, samt
rikkärrsartade partier.
Vegetationen i fastmattor domineras av flaggvitmossa
och i mjukmattorna av flytvitmossa och rufsvitmossa. I
södra delen av Björnhöjdsmossen finns ett fastmattekärr
med en relativt rik vegetation. Där växer bl.a. flaskstarr,
blåtåtel, pors och dvärglummer i fältskiktet och
mässingmossa och röd glansvitmossa i bottenskiktet.
Skogen domineras av naturskogsartad barrblandskog.
Lövinslaget är sparsamt. På fastmarksholmarna
dominerar äldre tallskog, med spår efter skogsbränder.
Ett 50-tal signalarter och rödlistade arter är noterade i
skogarna. Broktagel är noterad på gran, norsk näverlav
finns flerstädes. Gransotdyna, gränsticka, stjärntagging
och gräddticka förekommer på barrlågor.
Fågellivet är rikt och följande arter häckar med säkerhet i
området: tretåig hackspett, smålom, tjäder, trana,
ljungpipare, tofsvipa, enkelbeckasin, grönbena,
sånglärka, ängspiplärka, gulärla och sävsparv.

Det finns flera små orrspel. Noterade arter som kan antas
häcka är gräsand, knipa och kanadagås. Stora mängder
vadare rastar under sydsträcket och brushane har
misstänkts häcka. Ormvråk, duvhök och tornfalk har setts
jaga och bivråk och berguv uppehåller sig åtminstone
tillfälligt här.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Vid Svalltjärnarna finns en nedgången gammal
slåtterlada, som sannolikt flyttats/byggts om och rests till
som övernattningskoja på nuvarande plats.
Fornlämning: I sydost finns ett antal gruvhål,
Björnhöjdsgruvorna, och i anslutning till dessa en
hästvandring och en källargrund. I branten mot
Bergtjärnen finns en grotta som kallas Bergtjärnskyrkan.
Området har nyttjats för kolning, vilket ett flertal
kolbottnar vittnar om.

Knuttimrad slåtterlada i kanten av en myr nära Svalltjärnarna i objektets
västra del. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Naturvärdena är knutna dels till myrarnas hydrotopografiska mångformighet och vegetation, dels till boreal naturskog
samt till det artrika fågellivet. Myrmarkerna bedömdes i VMI höra till klass 1. De höga naturvärdena motiveras
framförallt av storleken och orördheten, ingreppen är få och små. Skogens höga naturvärden kan inte bevaras om
normalt skogsbruk bedrivs och skogen bör ges strikt skydd i reservat. Fågelfaunan är knuten både till myrmarkerna
och till den äldre skogen och bedömdes höra till skyddsklass 2 i Fågelmyrar i Örebro län.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
rån Växtbiologiska inst., 1978:5.
2. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
3. Länsstyrelsen i Örebro län. 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5 (objekt nr 63:93)
4. Sandgren, L. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Inventering 1981. Närkes Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen i
Örebro. Publ.nr. 1982:1.
5. Sjörs, H. 1948. Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21.
6. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering och nyckelbiotopsinventering.
7. StoraEnsos nyckelbiotopsinventering.
8. Store, K. 2002. Naturvärdesinventering av Svalltjärnsområdet. Länsstyrelsen i Örebro län. Opublicerad rapport.

Skala 1:50 000
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1009226 Bromängen (T8)
Kommun
Myrregion

Nora
D

Totalareal

Areal land
varav myr
19ha

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

19ha
10ha
0ha
0ha
9ha
8ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Platåmosse

Beskrivning av området
Bromängen är ett myrkomplex bestående av små svagt
välvda mossar med mellanliggande topogena kärr och
dråg. Vegetationen varierar från fattig till rik, det senare
framförallt i de dråg som söker sig mot myrens västra
del. I det topogena kärret där drågen samlas ligger
vattennivån tidvis över myrytan och bottenskiktet är
svagt utbildat. Tuvorna har höjt sig över det kalkhaltiga
grundvattnet och har fattigkärrsprägel, medan de delar
som nås av myrens grundvatten har en kalkpåverkad
rikkärrsvegetation.
Objektet ligger omgivet av grandominerad skog på en
berggrund som domineras bl.a. av glimmerskiffer och
urkalksten och jordarten utgörs av en kalkhaltig morän.
Vattentillförseln till kärret kommer från två bäckar. En
mindre bäck kommer från nordväst och mynnar i
Bromängens västra del.

Bromängsbäcken kommer från Tjärnen i nordost och
rinner genom Bromängen och ut i Älvlången.
Fältskiktet är relativt artrikt. Allmänna kärlväxter är t.ex.
trådstarr och blåtåtel. Här finns också flera ovanliga
kalkpåverkade växter samt några nordliga arter som
förekommer vid sin sydgräns nämligen dvärglummer,
vitstarr och trådfräken. Exempel på rikkärrsarter i
området är axag, tagelstarr, näbbstarr, ärtstarr,
kärrknipprot, purpurvitmosssa, guldspärrmossa och
korvskorpionmossa.
Den västra delen är orörd och odikad medan den östra
delen är påverkad av dikning. Hela södra delen av kärret
gränsar till en järnväg. I en av mossarna finns små
torvgravar. En större väg går genom myrens sydvästra
del.

Utsikt över rikkärret Bromängen 1998. Foto: Kjell Store

130

Länsstyrelsens bedömning
Bromängens naturvärden är främst knutna till den rika kalkkärrsfloran. Även skogen har höga naturvärden, bl a med
ytligt rörligt och kalkpåverkat grundvatten. En stor del av objektet utgörs av blandsumpskog och är klassat som objekt
med vissa naturvärden i Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Området är mycket känsligt för förändringar i
hydrologin och bör skyddas som naturreservat eftersom en förändrad markanvändning eller skogsbruk skulle påverka
lokalklimatet och hota naturvärdena knutna till sumpskogen. Reservatsbildning pågår.

Källor
1. Ekholm, E.,1974. Översiktlig naturinventering av Nora kommun. Länsstyrelsen i Örebro län och Nora kommun.
2. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
3. Länstyrelsen i Örebro län, 1984. Naturvårdsöversikt i Örebro län, 1984.
Publ.nr. 1984:5
4. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
5. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
6. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
7. Waldén Henrik.W., 1996. Landmolluskfaunan i rikkärr i sydvästra Västmanland. Länstyrelsen Örebro län och
Naturhistoriska museet i Göteborg. Publ.nr. 1996:25

Skala 1:10 000
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1010046 Dammossen-Röbergshagemossen
Kommun
Myrregion

Nora, Örebro
D

Totalareal

Areal land
varav myr
56ha

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

56ha
54ha
0ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Området är omgivet av branta berg och ligger i det
barrskogsdominerade Kilsbergen. De centrala partierna
av myren täcks av en excentriskt formad mosse.
Strängarna är tydligast i mitten för att försvagas och
övergå till tuvor längre ut mot kanterna. I en diagonal
linje över myren flyter Skymhyttebäcken och öppna och
slutna kärr täcker den sydvästra delen av myren. I det
öppna kärret finns inslag av glasbjörk och tall och i
fastmattegolvet växer rikligt av bland annat trådstarr,
blåtåtel och pors. Smärre träddungar bryter in i kärret
med gott om starr men även en del örter, bland annat
topplösa, ängsvädd och kråkklöver.
Randskogen, som är av skvattram-typ med smärre inslag
av ljung, lutar kraftigt söderut mot bäcken. I sydost
sträcker sig en våtmarksarm söderut som är genomdragen
av ett flertal diken.

Mossen med tillhörande skog är nyckelbiotopsklassad
och består av tallsumpskog och lövrik barrnaturskog.
Objektet har rikligt med döda träd och högstubbar, är
mosaikartat och har ett stort inslag av senvuxna träd.
I sluttningen från vägen mot västra sidan av
Röbergshagemossen finns rikligt med ängsvädd i
anslutning till de två bäckar som rinner ut på mossen.
Ängsvädden gynnas av översvämningar som är ett
resultat av bäckens naturliga hydrologi. Här har en
mindre population av väddnätfjärilen noterats under olika
år. Andra rödlistade eller intressanta fjärilar som finns i
objektet är gulfläckig fjädertofsspinnare, vaxgul
lavspinnare och lapsk vintermätare. I Skymhyttebäcken
finns det en stam av öring.

På jakt efter fjärilar på Dammossen-Röbergshagemossen. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
De höga naturvärdena motiveras bl.a. av att flera olika myrtyper ingår och med undantag av ett område längst i söder
så är myren så gott som opåverkad. Objektet är klass I enligt våtmarksinventeringen och av riksintresse för
naturvården. Hela objektet är Natura 2000-område och väddnätfjäril är upptagen i habitatdirektivet. Ett utökat skydd är
önskvärt, bl.a. så att en för naturvärdena anpassad skötsel kan bedrivas. Då väddnätfjärilens livsmiljöer starkt minskat
genom upphört bete och igenväxning finns det ett behov av att förstärka befintliga habitat och återskapa livsmiljöer för
att bygga upp en ekologiskt funktionell metapopulation. Målet med skötseln bör vara att skapa ett kontinuerligt och
varierat nätverk av mindre öppna ytor, med livsmiljöer för ängsvädd som är gynnsamma för väddnätfjärilens larver.
Restaurering av tidigare livsmiljöer är önskvärd och bör genomföras på tidigare kända lokaler i områden vars
metapopulation reducerats.

Källor
1. Backéus, I. 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
2. Eliasson, C.U. 1999. Utvärdering av överlevnadspotentialen för ärenprisnätfjäril (Euphydryas aurinia) för ytterligare
förekomstytor i Örebro län. Opublicerad rapport.
3. Eliasson, C.U. 2002. Rapport om övervakning och inventering av ärenprisnätfjäril, Nora och Lindesbergs
kommuner i Örebro län. Opublicerad rapport.
4. Eliasson, C.U. & Ahlen, J. 2003. Rapport om övervakning och inventering av boknätfjäril och ärenprisnätfjäril,
Nora och Lindesbergs kommuner i Örebro län. Opublicerad rapport.
5. Länsstyrelsen i Örebro. 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5.
6. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9.

Skala 1:20 000
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1010017 Dammsjömossen (ersätter T11)
Kommun
Myrregion

Lekeberg
D

Totalareal

285ha

Areal land
varav myr

278ha
82ha

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

7ha
0ha
197ha
190ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Dammsjömossen är en av Kilsbergens många myrar, den
ligger inte särskilt långt från förkastningsbranten. Den
norra delen av objektet gränsar till ett militärt
skyddsområde. I söder har det kontakt med den lilla
Dammsjön. I det skogsklädda landskapet dominerar
metavulkanit. Med undantag av små kärr i ytterkanterna
består objektet av tallmossar och öppna platåmossar.
Några tjärnar ingår i objektet. Den centrala sluttande
mossen lutar brant vid den större tjärnen i nordväst, i
övrigt är lutningen svagare.
Dvärgbjörken är allmän i risvegetationen. De övriga
fastmattorna domineras av tuvull och olika
vitmossesamhällen (dominans av rubinvitmossa
tillsammans med ullvitmossa respektive praktvitmossa).
Kärren, som inte täcker någon större areal av objektet,
domineras av flaskstarr.
Det omgivande skogsområdet Dunderklintarna är,
tillsammans med det angränsande objektet
Murstenstjärnarna, det största sammanhängande området
med gammelskog som finns kvar i Kilsbergen. Det är ett
skogsområde en bit upp på Kilsbergens höjdplatå av
högst omväxlande karaktär. Högsta punkten når omkring
250 m över havet. Terrängen är allmänt småkuperad och
moränen ofta grund, med enstaka små- till medelstora
stenblock. Senvuxna skogstyper med tall dominerar på
stora ytor. I områdets många sluttningar, och på de lokala
förekomsterna av lättvittrad och kalkhaltig berggrund,
kan man finna grovvuxen granskog med lövträd som bl a
grov asp. I randområdena av Dammsjömossen finner man
ofta tallsumpskog, vilken ibland också uppträder som
solitära bestånd ute i myrmarken.
Mindre sprickdalsbildningar förekommer på flera håll.
Den tydligast utbildade av dem skär genom området i
nordöst med skiftande myrmark och sumpskog på
bottenplanet innan den slutligen längst i norr avslutas i en
tjärn, Södra Murstenstjärnen.
Ett stort tjäderspel finns i objektets norra del och på

Den rödlistade arten norsk näverlav (sårbar) växer på en
klippa i områdets nordligaste del.
Bergslagsleden passerar genom objektet. En vandringsled
löper genom myren och under kraftledningen finns
spänger som underlättar besöket. Intill tjärnarna i mossen
finns gömslen.
Kulturhistoriska värden
Fornminnen: Dammsjömossen ligger i en trakt som
präglats av bergsbruk och som tillhörde Lekebergs
bergslag. Hyttdrift i trakten har med största sannolikhet
kunnat beläggas ända till medeltiden. Flera områden med
gruvhål finns i området. Vid inventeringen av
Dunderklintarna 1999 påträffades ett stort antal
kolbottnar (34 st.) inom objektet. Övriga intressanta
kulturlämningar är en råsten med fyrkantigt bomärke
samt en gammal gränssten.

Kosimssjön i norra delen av Dammsjömossen. Foto: Jim Hellquist
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Länsstyrelsens bedömning
Mosaiken av olika myrtyper samt att myren i det närmaste är helt orörd är två av de faktorer som gör att myren är
skyddsvärd. Även den omgivande naturskogsartade skogen har ett högt skyddsvärde. De höga naturvärdena knutna till
myr och skogsmark, tillsammans med det stora friluftsvärdet, gör att området är lämpligt att skydda som naturreservat.
De skogliga värdena kan endast bevaras genom att skogsbruk avlyses från området. Delar av området är Natura 2000område anmält enligt habitatdirektivet. Reservatsbildning pågår.

Källor
1. Hellquist, J. 1999 Naturvårdsinventering av Dunderklintarna Länsstyrelsen i Örebro län. Opublicerad rapport.
2. Löfgren, L. & Andersson, M. 1998. Kilsbergen, Naturinventering för landskapsplanering. Örebro kommun och
Hopajola. Opublicerad rapport.
3. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Södra delen. Publ.nr. 1998:8.
4. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och sumpskogsinventering.

Skala 1:20 000
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1010042 Getapulien
Kommun
Myrregion

Lindesberg
D

Totalareal

Areal land
varav myr
1 017ha

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

1 015ha
453ha
2ha
0ha
554ha
510ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Platåmosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Soligent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Getapulien utgörs av en större skogsmyrmosaik i ett
barrskogsdominerat och flackt landskap. Berggrunden
domineras av gnejsgranit. Objektet domineras av
Stormossen och Spelmossen.
Stormossen är ungefär utsträckt i nord-sydlig riktning. I
söder övergår den i Spelmossen. Huvuddelen av
Stormossen består av ombrotrofa våtmarker med ett par
större kärr. De sluttande mossarna täcker en ganska stor
yta av objektet. På gränsen mellan den sluttande mossen
och den excentriska mossen norr därom finns en samling
gölar. Bården som omger vattensamlingarna är en
mjukmatta där vitag och ullvitmossa dominerar.
Vegetationstypen återkommer i några av mossens
mjukmattehöljor. I fastmattehöljorna utgörs vegetationen
av flaggvitmosse-typ. Spridda martallar växer på
ristuvorna och rissträngarna. I den skvattramdominerade
randskogen däremot växer tallarna tätt och är höga och
raka. I Stormossen finns ett par platåmossar. Den ena är
glest tallbevuxen och torr medan den andra är så gott som
helt skogstäckt. Kärren har vanligen ett mjukmattegolv
och är artfattiga. Kärret längst i söder är vidsträckt och
nästan helt fritt från träd.
Spelmossens östra sida täcks av en sluttande mosse.
Tallen är koncentrerad till små dungar i söder och till den
mer eller mindre väl utbildade randskogen. Rissträngarna
är glest och jämt fördelade över mossen. Mellan dem
finns fastmattor och höljor med mjukmattor, även enstaka
lösbottnar är representerade. Ett par gölsamlingar finns i
norr och nordost. I sydost sträcker sig en våtmarksarm ut
från resten av objektet. I armen ligger några tjärnar på
rad. Några av dem är grunda och innehåller en del växter,
andra är djupare och nästan fria från vegetation.

Trådstarr, flaskstarr och trådtåg är exempel på arter i
fältskiktet.
Skogarna i väster och söder om myrarna domineras av
tallskog, ofta övergående i hällmarkstallskog. Terrängen
är bitvis småkuperad med inslag av mindre
blocksamlingar, talrikt med urbergshällar, myrar och
skvattramtallskog. Öster om mossarna dominerar
hedartade tallskogar. De flesta tallbestånden är mellan
140 och 170 år, med inslag av enstaka 300-åriga träd.
I området finns flera tjäderlekar, orrlekar samt bl a
häckande ljungpipare, grönbena, skogssnäppa, trana och
enkelbeckasin. Även nattskärra förekommer.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Talrika kolbottnar finns i området.

Vandring över Stormossen i Getapulien-området. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Getapulien har höga värden knutna till den stora sammanhängande arealen av skogs- och myrmosaik. Myrarna
Stormossen och Spelmossen är klass 1 i Våtmarksinventeringen. Den höga naturvärdesbedömningen motiveras bl a av
att myrarna är stora och relativt opåverkade. I Spelmossen finns ett soligent kärr som inte är en så vanlig kärrtyp. De
ingående skogsbestånden inventerades 2003 och bedömdes ha delvis höga naturvärden. Området har ett rikt fågelliv.
Objektet ingår sedan länge i Grimsö viltforskningsstations referensområde för forskning. Det är önskvärt att en stor
del av skogsmarken undantas från skogsbruk.

Källor
1. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
2. Löfgren, R & Henriksson, S. (red.) 2004. Skyddsvärda statliga skogar, Svealand utom Dalarnas län.
Naturvårdsverket. Rapport 5341 (objekt nr 2773)
3. Sandgren, L. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr. 1982:1
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1009292 Glottrakärret-Venerna (T18)
Kommun
Myrregion

Hallsberg
C

Totalareal

Areal land
varav myr
135ha

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

121ha
106ha
14ha
0ha
14ha
12ha

Myrtyper
Topogent kärr
Mad

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Väster om Hjortkvarn ligger ett stort översvämningskärr.
Omgivningarna är dominerade av barrskog och
berggrunden utgörs i huvudsak av granit. Genom kärret
slingrar sig Haddeboån som strax innan sågverket däms
upp till en liten sjö och i den håller ett delta på att byggas
upp.
Den nordvästra delen kallas för Glottrakärret och längre
nedströms byter maden namn till Venerna. Det
vidsträckta översvämningskärret täcker en stor yta.
Kantzonerna är trädbevuxna men i övrigt är kärret så gott
som fritt från träd. Kärrgolvet är huvudsakligen en blöt
mjukmatta. Det är svårframkomligt och på sina håll
olämpligt att beträda.
Venerna är något torrare än Glottrakärret men
vegetationssammansättningen är i stort sett likartad.
Trådstarr och sotvitmossa är de vanligaste arterna.

De mer krävande arterna representeras bl a av hästsvans,
sprängört och källpraktmossa. Väster om Transundet har
en mindre tallrismosse bildats men så gott som alla tallar
har dött.
Översvämningskärret är en av de mest intressanta
fågellokalerna i sydöstra Närke med bl a en stor mängd
tranor. Här finns också ett litet orrspel. Med undantag av
en liten utdikad fuktäng i anslutning till kärret,
tippmassor i sydöst från sågverket och dämmen i
Haddebobäcken är objektet opåverkat.
I objektet ingår några mindre områden som är klassade
som objekt med vissa naturvärden i skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering - en alsumpskog och en
blandsumpskog i sydöstra delen och centralt i objektet
finns två fastmarksöar med tallskog.

Utsikt över Glottrakärret. Foto: Mats Grimfoot.
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Länsstyrelsens bedömning
Den höga naturvärdesbedömningen motiveras främst av det mycket stora översvämningskärret. Området är en viktig
fågellokal, i klass 3 i Fågelmyrar i Örebro län. Det är främst själva våtmarken som behöver skyddas. De skogliga
värdena kring myren är begränsade och därför ingår endast en mycket liten areal produktiv skogsmark i objektet.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
2. Ekholm och Hallin.1980. Översiktlig naturvårdsinventering av Hallsbergs kommun. Länsstyrelsen i Örebro län.
3. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
4. Länsstyrelsen, 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
5. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Södra delen. Publ.nr. 1998:8
6. Sandgren, L. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr. 1982:1

Skala 1:20 000

139

1010138 Hallfallsmossen
Kommun
Myrregion

Lindesberg
D

Totalareal

938ha

Areal land
varav myr

932ha
466ha

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

6ha
0ha
447ha
432ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Koncentrisk mosse
Platåmosse

Beskrivning av området
Ett stort myrkomplex där Hallfallsmossen, Gälsmossen,
Gubbmossen, och Svarttjärnsmossarna ingår. Landskapet
präglas av myrmarker omgivna av barrskog på en
gnejsgranit och granitdominerad berggrund. Gränsen till
Västmanlands län stryker förbi objektets östra sida. En
smal bilväg leder genom objektet och delar det i två
delar. Vägen är i huvudsak byggd på fastmark. I objektet
ingår flera slags mossar och ett par storslagna kärr.
Våtmarksdominansen avbryts av stora och små
fastmarksholmar och inkilade fastmarkstungor som ger
objektet ett mosaikartat intryck.
Hallfallsmosen är en ovanlig mosse som i söder övergår i
ett soligent kärr där vattengenomströmningens tillförsel
av närsalter gett upphov till riklig förekomst av kärrsilja
och ängsvädd som är näringsväxter för makaonfjärilen.
Andelen björk i mossen är sällsynt riklig och kan
möjligen ha samband med en skogsbrand i början av
seklet.
Gälsmossen domineras av fattiga, starrbevuxna
kärrmarker. Den norra delen utgörs av ett blött, mycket
svårgånget mjukmattekärr. Söderut övergår det successivt
till ett fastmattekärr med spridda mossetuvor och
martallar. Mjukmattan är fattig och i fältskiktet växer
rikligt av starr med inslag av bl a kärrsilja och vass.
Kärrspira och den lilla orkidén myggblomster har
påträffats. Mossemattan byggs upp av vitmossor, t ex
uddvitmossa.

I lösbottnarna växer vitag, kallgräs och dybläddra.
Fastmattegolvet är också fattigt där tuvull och
sotvitmossa är de dominerande arterna.
Gubbmossen domineras också av kärr. I norra delen finns
ett mycket stort och blött kärr med bl a vitstarr och
blåtåtel som tillhör myrkomplexets rikaste.
Svarttjärnsmossen är till största delen en excentrisk
mosse där flaggvitmossa, uddvitmossa och flytvitmossa
är dominanta arter. Vid Svarttjärnen, ligger ett fattigt
mjukmattekärr med spridda mossetuvor.
Objektet hyser en intressant fjärlilsfauna med flera
sällsynta arter. Här finns bl a de rödlistade arterna
treuddtecknat aftonfly, väddnattfjäril och vaxgul
lavspinnare, samt en stark population av den i regionen
ovanliga Frejas pärlemorfjäril.

Väddnätfjäril är en av de rödlistade fjärilar som förekommer inom området.
Foto: Claes Eliasson
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Länsstyrelsens bedömning
De höga naturvärdena motiveras bl a av storleken samt att flera olika myrtyper finns representerade. Trots dikningar
på flera håll är stora delar opåverkade. Området är ur fjärilssynpunkt ett av södra Sveriges värdefullaste moss- och
kärrområden. Detta stråk av nästan sammanhängande myrmarker hyser ett antal starka populationer av i landet
sällsynta fjärilsarter som här har sin syd- respektive nordgräns. Väddnätfjäril är upptagen bland Natura 2000-arterna i
habitatdirektivet. Det är främst myrmarken som kräver skydd så att utdikning och exploatering förhindras.
Skogsmarken avses inte ges ett strikt skydd. Däremot kan ett anpassat skogsbruk för att gynna de hotade fjärilsarterna
vara motiverat. Målet med områdets skötsel bör vara att skapa ett kontinuerligt och varierat nätverk av mindre öppna
ytor, med livsmiljöer för ängsvädd som är gynnsamma för väddnätfjärilens larver. En mera utförlig utredning över
vilka delområden som behöver strikt skydd bör göras i samråd med markägaren.

Källor
1. Andersson, M. och Malmstigen, J. 1987. Fågellivet i Lindesbergs sjöar.
2. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
3. Eliasson, C.U., 1992. Riksintressanta fjärilar i Lindesbergs kommun.
4. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
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1010043 Hällabomossen
Kommun
Myrregion

Lindesberg
D

Totalareal

91ha

Areal land
varav myr

91ha
44ha

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

0ha
0ha
48ha
45ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Hällabomossen ligger i ett barrskogsdominerat område
väster om Gränsjön och endast 2,4 km från länets största
naturreservat Kindla. Berggrunden är framförallt
uppbyggd av metavulkaniter. En skogsbilväg stryker
längs med myrens västra kant, strax nedanför en brant
bergshöjd. Flera våtmarkstyper ingår; mosse, kärr och
sumpskog.
Ett par tallbevuxna svagt välvda mossar finns i den västra
halvan av objektet. Två vegetationstyper kan urskiljas. I
den ena dominerar skvattram, i den andra dominerar
framförallt ljung.
Hela den östra halvan av objektet består av en
koncentrisk mosse. Den har distinkt utbildade strängar
samt tuvor, båda strukturerna är mer eller mindre
tallbevuxna. Tallarna är i övrigt företrädesvis
koncentrerade till randskogen. Mjukmattor med
rufsvitmossa och fastmattor av flaggvitmosse-typ finns i
mossens höljor. Det finns också små öppna vattenspeglar
i form av gölar i mossen. En bård av mjukmattor har
utbildats i zonen mellan mossens fastmattor och gölarnas
vattenyta. Laggen som avgränsar den koncentriska
mossen från tallmossen är ett fattigt mjukmattekärr med
enstaka tallar. Starr, flaskstarr och trådstarr, dominerar
fältskiktet och vitmossor i bottenskiktet.
Skogen kring mossen domineras av naturskogsartad
barrblandskog i flack terräng med kärnor av
barrnaturskog. Det finns även inslag av ren granskog,
gransumpskog, tallskog av fattigristyp, asprik granskog
och ett mindre bestånd med stor aspdominans. I objektet
finns gott om överståndare av gamla tallar, björkar och
aspar. De flesta gamla tallarna är i 200-årsåldern, men
enstaka träd är förmodligen äldre. Söder om mossen
växer flera aspkloner inne i de delvis försumpade
barrblandbestånden.

Aspen tycks ha slagit rot på mindre fastmarkspartier i den
annars försumpade skogen. En asp åldersbestämdes 2003
till ca 140 år.
Genom området löper två äldre diken igenvuxna med
vitmossa och delvis täckta av lågor. Tillgången på död
ved är god, bitvis riklig, med inslag av död eller döende
ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier.
Sumpskogen innehåller ett par naturskogskärnor med
rikligt av hänglavar, bl a fertil garnlav. Väster om mossen
sågs 2003 tretåig hackspett, järpe, tjäder och spillkråka.
Fynd av flera rödlistade vedsvampar tyder på
lågakontinuitet, bl a rynkskinn, ullticka och gränsticka.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Ett par kolbottnar finns i södra delen.

Utsikt över Hällabomossen. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Den höga naturvärdesbedömningen grundas bl a på att myren i det närmaste är opåverkad samt att flera myrtyper
ingår. Objektet har även höga skogliga naturvärden, knutna till den naturskogsartade sumpskogen och den gamla
barrskogen. Här finns ett stort lövinslag, en god tillgång på död ved och luftfuktigheten är hög. Objektet har en stor
förekomst av signalarter och rödlistade arter, samt har höga ornitologiska värden. Hällabomossen ligger nära Kindla
naturreservat med skyddad myr- och skogsmark. Skogen och mossen är av högsta skyddsklass och objektet ingår i en
av länsstyrelsen utpekad värdefull barrskogstrakt.

Källor
1. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
2. Löfgren, R & Henriksson, S. (red.) 2004. Skyddsvärda statliga skogar, Svealand utom Dalarnas län.
Naturvårdsverket, rapport 5341, objekt nr 1998:9.
3. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
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1009383 Knuthöjdsmossen (T4)
Kommun
Myrregion

Hällefors
D

Totalareal

Areal land
varav myr
423,5 ha

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

318ha
232ha
8ha
0ha
78ha
73ha

Följdkorrigeringar av ny totalareal (andel
myr, andel vatten etc) har inte beräknats.

Myrtyper
Excentrisk mosse
Mosaikblandmyr och öblandmyr

Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Objektet Knuthöjdsmossen omfattar dels myrmark, dels
skogsmark med höga naturvärden. Topografin är
varierad. I västra kanten höjer sig terrängen och utgör
foten till berget Saxeknut. Här finns branter med lodytor
och stora block, samt ett inslag av urbergskalk som ger
en rikare flora, med t ex blåsippa, sötvedel, vårärt och
ådrig torsklav. I branterna finns ett stort lövinslag, asp,
björk, rönn, sälg, klibbal och gråal, men skogen
domineras av gran. Mossen är belägen på
sandavlagringar i ett isälvsdelta, vilket är orsaken till dels
en talldominerad skog i objektets östra, flackare delar och
dels till en av inlandets största flygsanddyner, Stora
Hälleforsdynen. På dynen finns en intressant
sandmarksfauna med bl a gråmyra, bivarg, bibagge och
vårsidenbi. Dynen är belägen som en månskära kring
norra delen av Knuthöjdsmossen.
Myren omfattar två delar; den norra mossen, som till två
tredjedelar är naturreservat i dag, skiljs från den södra
mossen genom en smal väg, som är byggd på kanten av
sanddynen.
Den norra mossen är en vackert bildad excentrisk mosse
med mängder av gölar spridda på mosseplanet. Gölarna
sträcker sig djupt ner i torvlagren vilket visar att de
funnits en lång tid. Mellan gölarna sträcker sig
tallbevuxna rissträngar. Förutom gölar och strängar
innehåller mossen höljor av fastmatte- respektive
mjukmattetyp. Den norra delen har ett mycket rikt
fågelliv med bl a häckande smålom och änder.

Den södra mossen har utsatts för dikning. En nedlagd
järnväg tvärar över mossen. Trots flera ingrepp finns
många gölar och även här är fågellivet rikt med en litet
annorlunda artsammansättning än på den norra mossen, t
ex ljungpipare, storspov och orrspel samt tranor.
Den norra mossen är lättillgänglig för besökare, med en
parkeringsplats och utmärkta leder med spänger. En
vandringsled korsar den södra mossen.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: I nordost finns en bebyggelselämning, Piteå,
bestående av en husgrund och en jordkällare.
Fornlämning: Södra delen av objektet gränsar till ett stort
område som består av minst sex kolbottnar och ett stort
antal kullar/naturbildningar som också kan vara
fornlämningar.

Knuthöjdsmossen är känd för sina många gölar med häckande smålom. Foto:
Eva Ekholm-Pehrson
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Länsstyrelsens bedömning
Objektet omfattar norra Knuthöjdsmossen som är klass 1 och södra Knuthöjdsmossen som är klass 2 i
våtmarksinventeringen. Endast den mest gölrika delen av norra mossen är skyddad som naturreservat (100 av 176 ha)
(98 ha). Mossens ytterkanter ingår inte i det fredade området. Den södra mossen omfattar samma typer av gölar i
mindre omfattning, men bidrar med andra typer av våtmarksmiljöer. Stora Hälleforsdynen har en intressant fauna av
sandmarksinsekter som är beroende av att dynen vårdas så att lämpliga öppna sandytor bibehålls på lång sikt. Dynen är
bara till cirka hälften skyddad. Huvuddelen av de ur insektssynpunkt mest intressanta biotoperna är belägna utanför
reservatet. Kring mossen finns skogsmark med höga naturvärden som i sig själva är skyddsvärda. Området har
sammantaget så höga naturvärden att naturreservatet bör utvidgas. Det är ett flitigt besökt naturområde intill Hällefors
tätort.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
2. Hallin, G., 2005. Gaddsteklar från Hällefors och Nydalen - en sanddyn i norra länsdelen och en naturbetsmark i
södra. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr. 2005:57
3. Lindström, Å. & Rygne, H., 2004. Övervakning av rödlistade växter och svampar i Örebro län. Årsrapport 2002.
Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr. 2004:10
4. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
5. Länsstyrelsen 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
6. Länsstyrelsen 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
7. StoraEnsos nyckelbiotopsinventering.
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1010047 Kojemossen
Kommun
Myrregion

Laxå
C

Totalareal

593ha

Areal land
varav myr

575ha
381ha

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

18ha
0ha
195ha
183ha

Myrtyper
Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Kråksjöåsenområdet, dit Kojemossen hör, är
variationsartat med sjöar, våtmarker, sumpskogar och
fastmarksskog. Genom det utbredda myrområdet sträcker
sig naturreservatet Kråksjöåsen, som är en tallbevuxen
rullstensås. Kråksjön och Grässjön angränsar till objektet,
medan Abborrtjärnen och Gäddsjön helt ligger inom
avgränsningen. Åsryggen är den högsta punkten i
området, och utgör sedan gammalt gränsen mellan
Götaland och Svealand. På båda sidor om åsryggen
breder vidsträckta mossmarker ut sig.
Orrmossen, Abborrtjärnsmossen, Kojemossen och
Källängsmossen är genomskurna av smala moräntungor.
De svagt välvda mossarna är till största delen
tallbevuxna. Kojemossen är den större av mossarna med
flera fastmarksholmar.
Myren är omgiven av barrskog som också växer på
holmarna och berggrunden domineras av granit.

Mossarna är relativt artfattiga med en vegetation som är
typisk för denna del av Tiveden. En av moränöarna delas
mitt itu av Höljebäcken, som har sina källflöden på
mossen och slutligen rinner ut i sjön Unden.
Enstaka äldre och kvarlämnade tallar står i blockig
terräng eller på torvmark. En provborrad tall med
brandljud vid basen är cirka 300 år gammal. Stubbar och
lumptoppar från äldre dimensionsavverkningar finns i
flera av tallbestånden längs åsryggarna. Området har
varit brandfrekvent och spår av skogsbränder finns på de
flesta håll.
Fågellivet med bl a god tillgång på orre och tjäder är
värdefullt.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Fortfarande går det att skönja hästvägar i
mossarnas trädbevuxna randområden.

Vy över den frostnupna Kojemossen. Foto: Eva Ekholm-Pehrson
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Länsstyrelsens bedömning
Såväl Kojemossen som Abbortjärnmossen ingår som klass 1 och Orrmossen ingår som klass 3 i
Våtmarksinventeringen. Kojemossen med tillhörande mossar är det största myrområdet mellan Kråksjön och norra
Unden som inte utsatts för hydrologiska ingrepp. Det sammanhängande myrområdets storlek och den orörda
hydrologin, den delvis naturskogsartade skogen, samt det rika fågellivet gör området skyddsvärt. En stor del av
området är Natura 2000-område och Kråksjöåsen är skyddad som naturreservat. Vid reservatsbildning bör en stor del
av skogsmarken lämnas för fri utveckling.

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. 1997. Inventering av nyckelbiotoper i Kråksjöåsenområdet. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr.
1997:15
3. Kjellström, M. 1972. Översiktlig naturvårdsinventering av Norra Tiveden. Tivedskommittén.
4. Länsstyrelsen i Örebro. 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
5. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Södra delen. Publ.nr. 1998:8
6. Löfgren, R & Henriksson, S. (red.) 2004. Skyddsvärda statliga skogar, Svealand utom Dalarnas län.
Naturvårdsverket, rapport 5341.
7. Sandgren, L. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, Naturvårdsenheten. Publ.nr. 1982:1

Skala 1:30 000

147

1009402 Kärnskogsmossen (E3)
Kommun
Myrregion

Hallsberg, Askersund, Motala
C

Totalareal

Areal land
varav myr
1 494ha

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

1 429ha
851ha
65ha
0ha
574ha
525ha

Myrtyper
Topogent kärr

Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Kärnskogsmossen är ett stort och mångformigt
myrkomplex med mossar och topogena kärr på gränsen
mellan Östergötland och Örebro län. I myrens ytterkanter
finns det gott om fastmarksholmar. Centralt i objektet
ligger en i våtmarksinventeringen högt klassad sluttande
mosse.
Mossens strukturer är tydligt utbildade men dess
kantskog är nästan obefintlig. Nedanför den sluttande
mossen går ett dråg. Mossen omges av vidsträckta, öppna
topogena kärr med blöta vegetationstyper. I kärren ligger
små tallmosseytor. Myrens östra del är mycket
uppsplittrad och bildar en mosaik av kärr, tallmossar och
fastmark.
I objektet växer bland annat snip, kallgräs, brunag,
dystarr, supstarr, taggstarr, grönstarr, myggblomster,
tätört, kärrspira och de tre sileshårsarterna.

Fågellivet är rikt och i området förekommer kricka,
bivråk, fiskgjuse, stenfalk, hökuggla, storlom,
ljungpipare, grönbena, orre och storspov. Blå kärrhök,
brun kärrhök, mindre strandpipare och småspov har
observerats under sträcktid. På myren finns spelplatser
för orre.
Ingrepp förekommer i form av en torvtäkt i den västra
kanten, vattenfyllda bombkratrar och i öster stora
kalhyggen i myrkanten samt i norra delen diken.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Rester av en gammal knuttimrad slåtterlada
finns på en udde strax nordväst om Gällsjökärret. Ladan
består i dag endast av de nedersta stockvarven. På
Kransön, en större holme i Orrkullmossen, finns
kojugnen efter den koja som ska ha byggts av "Store
Johan" omkring 1840.

Storsileshår Drosera anglica växer på Kärnskogsmossen. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Kärnskogsmossen är en mångformig och representativ myrmark med ett rikt fågelliv. Myren är ännu inte formellt
skyddad även om stora delar (men inte all) av marken i Östergötland numera ägs av Naturvårdsverket. Den del av
skogs- och myrmosaiken som ligger i Örebro län saknar skydd. Skogen i denna del av objektet har inte särskilt höga
naturvärden. Därför finns inte skäl att i någon större utsträckning inskränka skogsbruket i Örebro läns-delen.
Kärnskogsmossen ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.

Källor
1. Hellquist, J., 1998. Naturvärdesinvetering av Kärnskogsmossen. Länsstyrelsen i Örebro län. Opubl. rapport.
2. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
3. Länsstyrelsen i Östergötland, 1993. Våtmarksinventering.
4. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering. 5. Motala kommun, 2003. Naturvårdsprogram Motala.
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1010048 Lannaforskärret
Kommun
Myrregion

Örebro
D

Totalareal

46ha

Areal land
varav myr

45ha
3ha

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

0ha
0ha
42ha
38ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Objektet är beläget i Kilsbergens förkastningsbrant 1,5
km sydväst om Garphyttans samhälle. Vegetationen är
omväxlande och karaktäriseras av förekomsten av kalk
och äldre kulturpåverkan (gruvdrift, slåtter och bete).
Hydrologin är ostörd och det rörliga markvattnet längs
sluttningen samlas upp i det stora rikkärret vid
sluttningens fot. Rikkärret har givits olika namn av
besökande botanister: Lannaforskärret, Hagalundskärret
eller Limbergskärret. Det karaktäriseras av sin
starrvegetion. Rika förekomster har bl a ängsstarr,
klubbstarr och hartmanstarr. Brunmossor är helt
dominerande i bottenskiktet. Kärret har trots upphörd
hävd bevarat sin öppenhet i de centrala delarna.
Vattenståndet är förhållandevis högt under vår och
försommar, vilket förmodligen bromsar igenväxningen. I
nordöstra och norra delarna håller kärret på att växa igen
med vass, vide, tall, björk och ask.
Väster och nordväst om rikkärret finns en stor
nyckelbiotop som utgörs av barrskog och blandskog på
kalkgrund. Skogen utgörs till stor del av sumpskog.
Skogen är olikådrig och har troligen varit slåtter- eller
betesmark. Inslag av träd med hög ålder och grova träd är
allmänt förekommande. Det finns mycket död ved och
rikligt med vedsvampar. Hydrologin är ostörd och det
finns gott om källor och små rännilar. Marken är tuvig
och träden står på socklar.
Området har en hög och jämn luftfuktighet och är en rik
svamp-, moss- och kärlväxtlokal.

Bland förekommande arter kan bl a nämnas
blomkålssvamp, kamjordstjärna, blek fingersvamp,
dropptaggsvamp, skarp dropptaggsvamp, orange
taggsvamp, gul taggsvamp, brandtaggsvamp, violgubbe,
gul lammticka, kopparspindling, kryddspindling,
olivspindling, blånande lökspindling, svartfjällig
musseron, brandmusseron, veckticka, barkticka, stor
revmossa, späd hårgräsmossa, nordtuffmossa, liten
trumpetmossa, blå säckmossa och dunmossa,
kalkkällmossa, idegran, skogstry, hassel, trolldruva,
sårläka, underviol, tandrot, brudborste, kärrfibbla,
gräsull, kärrbräken, loppstarr, rankstarr, knagglestarr och
skärmstarr, samt korallrot, nästrot, ängsnycklar och
tvåblad. Kärret har även en värdefull molluskfauna, t.ex.
kalkkärrgrynsnäcka.

Dråg i Lannaforskärrets norra del. Foto: Michael Andersson
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Länsstyrelsens bedömning
Lannaforskärret är ett av länets största och artrikaste rikkärr som sådant mycket skyddsvärt. Det stora rikkärret,
artrikedomen och det stora sammanhängande beståndet av gammal sumpskog och kalkpåverkad skog, gör området
unikt för länet. Objektet ingår i ett riksintresseområde för naturvården och har högsta naturvärdesklass i såväl
våtmarksinventering som rikkärrsinventering. Rikkärret kräver sannolikt hävd för att bibehålla naturvärdena på längre
sikt. Igenväxande delar av kärret bör restaureras. Ett dike som avvattnar kärret bör läggas igen. Skogens naturvärden
bevaras bäst om den lämnas för fri utveckling, möjligen med undantag för att idegranar kan behöva friställas. Skogen
bör därför undantas från normalt skogsbruk.

Källor
1. Andersson, M., 2003. Lannaforskärret-området, Örebro kommun - en preliminär redovisning av naturvärden.
Länsstyrelsen i Örebro län. Opubl. rapp.
2. Länsstyrelsen 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
3. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Södra delen. Publ.nr. 1998:8
4. Pettersson, T., 2005. Rikkärrsinventering i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län. Opubl. databas.
5. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
6. Waldén, H.W., 1996. Landmolluskfaunan i rikkärr i sydvästra Västmanland. Länstyrelsen Örebro län och
Naturhistoriska museet Göteborg. Publ.nr. 1996:25
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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.
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1009481 Nittenmossen (W32)
Kommun
Myrregion

Ludvika, Ljusnarsberg
E

Totalareal

109ha

Areal land
varav myr

88ha
65ha

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

22ha
0ha
23ha
21ha

Myrtyper
Excentrisk mosse

Koncentrisk mosse

Beskrivning av området
Nittenmossen (även kallad Stormossen) är belägen dels i
Ljusnarsbergs kommun, Örebro län och dels i Ludvika
kommun, Dalarnas län. Nittenmossen ingår i Natura
2000-nätverket. Mossen studerades av Sjörs (1948) och
har även beskrivits och bedömts av Backéus (1978).
Nittenmossen är belägen på ett flackt sandplan som utgör
ett avbrott i den rullstensås som fortsätter söderut längs
Nittälven. Därav kommer att sandavlagringar återfinns
norr, väster och söder om mossen. I öster finns däremot
storblockig morän. Mossen delas i två delar av en bäck
som löper mellan Hedtjärnen och Furubergs-Mosstjärn.
Väster om bäcken ligger två koncentriska mossar.

Öster om bäcken ligger en excentriskt uppbyggd
högmosse med ett gölkomplex. Nittenmossen är enligt
Sjörs (1973) ett "unikt exempel på två allsidigt
koncentriskt välvda mossar och en åt tre håll välvd,
exentriskt utbildad mosse inom samma myrkomplex".
Nittenmossens skogliga kantzoner i de båda länen
inventerades av Länsstyrelsen i Örebro län 1998 och
naturvärdena bedömdes vara höga, vilket motiverar att en
zon med äldre skog inkluderas i objektet. Skogen utgörs
av boreal barrnaturskog med förekomst av bl a de
rödlistade arterna violettgrå tagellav, dvärgbägarlav,
garnlav, vitgrynig nållav, tretåig hackspett och slaguggla.

Stora mjukmattor och gungflyn kantar Nittmossens gölar. Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
Nittenmossen och anslutande skog har höga naturvärden knutna dels till mossens hydrotopografi och vegetation och
dels till boreal naturskog med lång skoglig kontinuitet. Den i objektet ingående skogsmarken bör undantas från
skogsbruk.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5.
2. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
3. Länsstyrelsen 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
4. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
5. Sjörs, H. 1948. Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21.
6. Sjörs, H. (och medarbetare) 1973. Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3. Uppsala
universitet.
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1009980 Rankemossen
Kommun
Myrregion

Laxå
C

Totalareal

Areal land
varav myr
279ha

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

270ha
195ha
9ha
0ha
75ha
67ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Rankemossen, väster om sjön Toften, är en stor
välutvecklad mosse omgiven av barrskog. Stora
Rankemossen i norr avgränsas från Lilla Rankemossen i
söder av stora trädbevuxna fastmarksholmar.
Berggrunden domineras av sedimentgnejs. Våtmarken är
företrädesvis uppbyggd av mossar. Öppna vattenytor
finns i form av en samling gölar i norr och en tjärn i
söder.
Mossen i norr är svagt sluttande med strängar och tuvor
av risvegetation. Hela mossen är glest tallbevuxen. På
mosseplanet dominerar fastmattor med bl a tuvull,
flaggvitmossa och rubinvitmossa. Längst i norr finns en
samling distinkt avgränsade gölar vars kantzoner är
uppbyggda av ristuvor. Nordväst om den största
fastmarksholmen ligger ett fattigt kärr med fastmattegolv.
Flaskstarren uppträder sporadiskt bland tuvull och
sotvitmossa. Något längre söderut finns ett bestånd
klockljung.
Mossen i gränsen mellan Stora och Lilla Rankemossen är
något platåformig. Här dominerar så gott som uteslutande
ristuvor och hela mossen är mer eller mindre tallklädd. I
mitten finns ett smalt dråg som sträcker sig i en sydvästnordostlig riktning. Drågets golv är en fastmatta med
dominans av tuvull och sotvitmossa.
Lilla Rankemossen är en svagt välvd mosse där så gott
som hela mosseytan täcks av ristuvor och tall.

I öster gränsar mossen till en liten tjärn, Gäddsjön. Från
sjön och västerut över mossen löper ett dråg uppbyggt av
mjukmattor. Flaskstarr och rufsvitmossa dominerar,
bland övriga arter kan den nordliga vitstarren nämnas.
I objektets nordöstra del finns ett litet hällmarksområde
med senvuxen barrskog. I denna del har signalarter som
dropptaggsvamp, långflikmossa, kantvitmossa och
vitmosslav påträffats. Myrholmarna och de flesta av de i
objektet ingående äldre skogsbestånden har av
markägaren bedömts ha höga naturvärden och är frivilligt
skyddade. Holmarna föreslogs redovisas i
Urskogsinventeringen i slutet av 1970-talet, men arealen
ansågs då för liten.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: I nordost finns ett gruvområde.

Orrspel förekommer på Rankemossen. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Mossens stora naturvärden beror på storleken och att den är helt oexploaterad. Myren har dessutom ett rikt fågelliv
med bl a orrspel och bedömdes tillhöra klass 3 i Fågelmyrar i Örebro län. Största delen av skogsmarken har höga
naturvärden och kombinationen med myrens naturvärden ger området ett högt helhetsvärde. Myren bör skyddas som
naturreservat. Eftersom skogsmarken till stor del är frivilligt skyddad av Sveaskog, är det i dagsläget inte motiverat
med strikt skydd för all ingående skogsmark. Om det frivilliga skyddet skulle upphöra bör all skog inom objektet ges
strikt skydd mot skogsbruk.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
2. Länsstyrelsen, 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
3. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län, södra delen, publ.nr. 1998:8
4. Sandgren, L. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, publ nr 1982:1
5. Sveaskogs beståndsdata (uppgifter erhållna separat för detta objekt av Sveaskog under 2005).
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1009965 Römyren-Nittälvsdeltat (T3)
Kommun
Myrregion

Ljusnarsberg, Hällefors
D

Totalareal

991ha

Areal land
varav myr

952ha
589ha

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

39ha
0ha
376ha
343ha

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

Koncentrisk mosse
Platåmosse
Mad

Beskrivning av området
Objektet utgörs av ett sammansatt landskap av olika
naturtyper. Dels ingår ett myrkomplex som omfattar
Römyren, Salbomossen, Rostamossen och Bjurmossen,
dels Nittälvens meandrande lopp med sumpskogar och
översvämningsmader. I objektet finns flera typer av
glacifluvila bildningar, t ex långsträckta fossila dyner.
Norr om myrarna vidtar flacka sandhedar bevuxna med
tallskog. En ås är avsatt i Nittälvens dalgång och omges
av stora mängder finkornigt material. Det är en av länets
största isälvsavlagringar och den är i det närmaste
oskadad.
Römyren består huvudsakligen av mossar som skiljs åt av
antingen topogena kärr, dråg eller fastmark. Den norra
delen av myren är en koncentriskt välvd mosse med
tallbevuxna rissträngar och ristuvor. Söder om de fossila
sanddynerna finns en relativt blöt sluttande excentrisk
mosse. Römyren har förutom flera höljesystem ett antal
gölar på mosseplanen. Vegetationen är fattig till
intermediär och i de rikare drågen växer bland annat snip
och röd skorpionmossa. Utfällningar av järnockra är
vanliga i de rikare partierna. I mosseplanen växer flera
vitmossor typiska för högmossar såsom flaggvitmossa,
ullvitmossa, rufsvitmossa, rostvitmossa och
rubinvitmossa. Bland typiska kärlväxter kan nämnas
rosling, rundsileshår, dystarr och tuvull.
Salbomossens norra del består av två mosseområden
åtskiljda av ett dråg. Den västra delen är en flackmosse.
Mellan mossen och Nittälven ligger en smal
fastmarkssträng av sand. Mossen delas av en järnväg,
men är för övrigt opåverkad.
Bjurmossen är till största delen en platåformigt eller
svagt välvd mosse. I anslutning till Nittälven finns en
översvämningsmad. Centralt i myren ligger Bjurtjärnen.
Väster om denna finns en skvattramdominerad tallmosse
med inslag av dvärgbjörk. Strax norr om tjärnen har ett
rikare kärr utbildats.
Nittälven är en av få helt oreglerade älvar i länet och

Tidigare slogs svämzonerna kring älven och bredbladiga
gräs och starr dominerar i fältskiktet.
Strandskogarna vid Nittälven är den del av skogsmarken
som har högst naturvärden. Där finns gott om grova,
gamla björkar samt gammal gran. Bävern har givit
upphov till många döda och döende björkar. Spår av utter
sågs vid älven 2005 och i anslutande bäckar finns öring.
Hela myrområdet är av stor betydelse för fågellivet.
Römyren är länets viktigaste häckningslokal för vadare. I
området häckar bl a trana, ljungpipare, enkelbeckasin och
grönbena.
En vandringsled med en gångbro över Nittälven löper
över Bjurmossen.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Längst i öster på Grötudden finns en
fyndplats för arbetad flinta.

Nittälven vid Römyren. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Römyren-Nittälvsdeltat utgör ett sammansatt, komplext landskap med höga naturvärden knutna till myrar, skog,
geologi och fågelliv. Nittälvsdalen är i sin helhet riksintresse för naturvården (RNT 76). Såväl Römyren-Rostamossen,
Salbomossen som Bjurmossen är till största delen orörda och komplexa myrar som getts högsta klass i
våtmarksinventeringen. Just den stora sammanhängande myren gör att området har ett högt skyddsvärde. Römyren
ingår även i Natura 2000-nätverket och har högsta skyddsklass i Fågelmyrar i Örebro län.
De skogliga värdena är knutna till Römyrens kantzoner och sumpskogarna omkring Nittälven. I övrigt omges myrarna
till största delen av ungskog, varför endast delar av den produktiva skogsmarken fordrar strikt skydd.
I Nittälvsdalen finns flera naturreservat. Römyren-Nittälvsdeltat utgör en viktig byggsten i denna värdefulla
barrskogstrakt.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
2. Carlsson, T. 2000. Fågelinventering av Römyren. Hällefors Ornitologiska Förening. Opublicerad rapport.
3· Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
4. Länsstyrelsen i Örebro län. 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
5. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
6. Påhlsson, I., 1972. Naturinventering i Nittälvsdalen. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten.
7. Sandgren, L. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Inventering 1981. Närkes Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen i
Örebro län. Publ.nr. 1982:1
8. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
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1010041 Skagershultsmossen (T15)
Kommun
Myrregion

Lekeberg, Laxå
C

Totalareal

Areal land
varav myr
407ha

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

404ha
381ha
2ha
0ha
26ha
24ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Platåmosse
Mad

Beskrivning av området
Skagershultsmossen är ett av Sveriges största
myrområden och länets största mosse. Den är en typisk
högmosse och består av gölrika excentriska mossar.
Bergrunden i landskapet domineras av metavulkanit,
granodiorit och granit. I anslutning till myren finns
långsträckta moränformationer - drumliner.
Myren kan grovt indelas i tre områden. Den norra - som
upptar störst yta, den centrala och den södra - som är
flikig och uppsplittrad. I komplexet ingår fattiga och
intermediära dråg och gungflyn, där bl a ängsnycklar,
trindstarr och källpraktmossa växer.
Den norra delen är en stor platåmosse med ett stort
gölkomplex i väster. Randskogen är välutvecklad och av
skvattram-typ. I öster finns svagt utbildade strängar med
risvegetation. Mosseplanet är rikt differentierat i tuvor,
fast- och mjukmattor samt lösbottnar. I de talrika
mjukmattorna växer bl a flytvitmossa. Lösbottenhöljorna
är mer eller mindre vegetationsfria, ibland kan de ha en
bård av dystarr och vitmossor. De tuvulldominerade
fastmattorna är vanligen av flaggvitmosse-typ.
I nordöst löper en grävd kanal som bildar yttre gräns.
Strax väster om kanalen sträcker sig en tallskogsbeväxt
kantzon med ett stort inslag av björk och ett fältskikt
dominerat av skvattram. Randskogen har
naturskogsprägel. Tallarna är till stor del senvuxna och
bland björkarna finns gott om högstubbar. Väster om
kantzonen utbreder sig mosseplanet med en mosaik av
gölar.
Centrala delen: En stig - "Likvägen" - delar den norra
delens platåmosse från den centrala delens excentriska.
Söder om Likvägen finns ett björkkärr. Starr, med ett
stort inslag av tuvull och vattenklöver, dominerar
fältskiktet medan vitmossor, främst granvitmossa, täcker
bottenskiktet. Myggblomster växer i kärret. Den
excentriska mossen centralt i myren antar svagt formen
av en halvmåne. Dess strängstruktur är tydlig.
Södra delen är till största delen en koncentrisk mosse.

Kärren i objektet är oftast fattiga, men ett kärr med en
rikare vegetation ligger i söder på ömse sidor om
Gropakärrsbäcken. I fältskiktet växer här rikligt med bl a
bunkestarr. I mossemattan finns t ex sotvitmossa och
penselkrokmossa.
Myren har ett rikt fågelliv med bl a länets största antal
tranpar. I området häckar också bl a smålom, fiskgjuse,
ljungpipare och grönbena. Storspov och småspov rastar
regelbundet i området. Bästa överblicken får man från det
höga fågeltornet i reservatets västra del.
Kulturhistoriska värden
Innan Skagershults kyrka byggdes år 1647 var man
tvungen att bära de döda till jordfästningen i Tångeråsa
kyrka. Man gick då "Likvägen" över mossen, en stig som
finns kvar än idag och ibland används.

Smålommen är en av häckfåglarna på Skagershultsmossen. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Med sin imponerande storlek av drygt 1900 hektar är objektet det största i länet. En betydande del (c a 600 hektar) har
dock varit, och är fortfarande, utsatt för industriell torvtäkt. Mossen är klassad som riksintresse för naturvården och har
högsta klass i Våtmarksinventeringen. Området är en referenslokal för svensk och internationell torvmarksforskning.
Områdets största naturvärden består i den stora gölrika mossen som ger förutsättning för ett rikt fågelliv med flera för
trakten sällsynta arter. Den har i Fågelmyrar i Örebro län bedömts höra till den högsta skyddsklassen.
Den del av norra mossen som inte nyttjats för torvtäkt är nästan i sin helhet skyddad som naturreservat. Skydd för den
södra mossen och den återstående orörda delen i nordost ger reservatet en ekologiskt bättre motiverad avgränsning.
Dessa delar av mossen är huvudsakligen opåverkade. Reservatsbildning pågår.

Källor
1. Backeus, I., 1971. Vegetationen och dess förändringar på Skagershultamossen i Närke. Växtbiol. Inst., Uppsala,
stencil.
2. Backeus, I., 1972. Bog vegetation re-mapped after sixty years. Studies on Skagershultamossen Central Sweden.
Oikos 23: 384-393.
3. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
4. Bengtsson, A-M. 1974. Översiktlig naturinventering av Laxå kommun. Länsstyrelsen i Örebro län.
5. Furuholm, L., Nettelbladt, M. & Karlsson, B. 1973. Översiktlig naturinventering av Örebro kommun. Länsstyrelsen
i Örebro län.
6. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
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1009593 Ställbergsmossen (T2)
Kommun
Myrregion

Hällefors
E

Totalareal

329ha

Areal land
varav myr

324ha
199ha

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

5ha
0ha
125ha
117ha

Myrtyper
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

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

Beskrivning av området
Ett myrkomplex där Ställbergsmossen, Hjortronmossen
och Palammossen ingår. Det ligger i ett
barrskogsdominerat område där berggrunden utgörs av
leptit, leptitgnejs och hälleflinta. Myren sluttar kraftigt
söderut mot Nordsjön, som den också har kontakt med.
Längs den sydvästra sidan rinner Vithavsbäcken.
Ställbergsmossen domineras av kärr med inslag av små
platåmossar. I södra delen av objektet ligger ett
strängflarkkärr. Strängarna är fattiga med starr och
vitmossor. Flarkarnas storlek är varierande, det finns
både breda och smala. Några av dem är helt
vegetationslösa medan det i andra bl a växer ängsull,
vattenklöver och vitag. I den sydvästra spetsen finns en
tallsumpskog med bl a grenrör och skogsfräken i
fältskiktet. I bottenskiktet växer björnmossa och
granvitmossa. Där bäckarna rinner samman har ett
sluttande, vitmossdominerat blåtåtelkärr bildats. Bland
blåtåteln växer den lilla dvärglummern. Centralt i myrens
östra kant sluttar kärret svagt mot nordost. Kärrgolvet är
av fastmattetyp med blåtåtel och sotvitmossa som
dominanter. Bland övriga arter kan ängsnycklar nämnas.
Hjortronmossen och Palammossen ger ett spretigt intryck
med våtmarksarmar som kilar iväg åt olika håll.
Palambäcken, rinner svagt genom myren. Den breder
ibland ut sig och tjärnliknande formationer har bildats. I
anslutning till objektet finns två småsjöar, båda med
namnet Ställbergstjärnen.

Skogen som till största delen består av barrskog med
varierande dominans av gran eller tall är ovanligt
opåverkad och gammal. Flera tallar är över 200 år.
Överallt finns spår av skogsbränder genom de
karaktäristiska tallstubbarna med kolrester efter
skogsbrand. Vissa stubbar har även flera brandljud.
Ringlav växer på granar i en gransumpskog i nordvästra
delen av objektet. Några andra rödlistade arter i området
är violettgrå tagellav, veckticka, brunpudrad nållav,
stjärntagging, gräddticka och gammelgransskål.
Området har ett rikt fågelliv med bl a häckade smålom
och knipa. Även trana, tjäder och tretåig hackspett finns.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: Ett flertal gruvhål finns i objektet.

Skogs- och myrmosaik i sydöstra delen av Ställbergsmossen. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Ställbergsmossen, Hjortronmossen och Palammossen har alla bedömts tillhöra skyddsklass 1 i Våtmarksinventeringen.
Området är i det närmaste helt opåverkat av ingrepp och det förekommer mindre ytor med relativt rika miljöer.
Ställbergsmossen och Palammossen ingår i Natura 2000-nätverket. Den gamla barrskogen har höga naturvärden
knutna gamla träd, död ved, lång skoglig kontinuitet, ett stabilt fuktigt och ljust lokalklimat och till brandpåverkan.
Länsstyrelsen bedömer att de äldre skogsbestånden i objektet hör till de värdefullaste i anslutning till myrmark i länet.
Naturvärdena bevaras bäst om skogen undantas från kalhyggesbruk.

Källor
1. Backéus, I. 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län, naturvårdsenheten. Meddelanden
från Växtbiologiska inst., Uppsala univ., 1978:5
2. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
3. Länsstyrelsen i Örebro. 1984. Naturvårdsöversikt Örebro län. Publ.nr. 1984:5
4. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
5. Sjörs, H., 1948. Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21.
6. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering och sumpskogsinventering.
7. Store, K. 1998. Naturvärdesinventering av skog vid Ställbergsmossen. Länsstyrelsen i Örebro län. Opublicerad
rapport.
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1009653 Venakärret (T9)
Kommun
Myrregion

Nora
D

Totalareal

65ha

Areal land
varav myr

58ha
35ha

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

8ha
0ha
23ha
19ha

Myrtyper
Rikkärr
Mad

Topogent kärr

Beskrivning av området
Venakärret, som kantar ömse sidor av Venaån, är ett av
Svealands största rikkärr. I berggrunden finns
företrädesvis urkalksten och glimmerskiffer. Både
skogsmark och jordbruksmark omger det förr
slåtterhävdade kärret. Ån är i de centrala delarna mycket
bred. Vattenståndet regleras via en damm uppströms.
Kärret är i stort sett öppet, det är främst i kantzonerna
som träd och buskar slagit rot. Större delen av området är
fullkomligt täckt av bladvass, som långsamt tränger
undan kvarvarande hävdgynnad vegetation. I områden
där vassen ännu inte koloniserat växer ett flertal arter
som trivs i hävdade rikkärr. Ett exempel är i den
nordvästra delen av maden. Vattenklöver dominerar med
ett stort inslag av starr. Bottenskiktet utgörs av
brunmossor t ex korvskorpionmossa. I samma region
finns tuvade fastmattepartier med riklig växtlighet. Här
växer bl a kärrspira, tätört, axag, dvärglummer
klubbstarr, ängsstarr och kärrknipprot. Brunmossor finns
i mängder, späd skorpionmossa och gyllenmossa är två
exempel. Kärrets karaktär förändras närmare fastmarken i
väster. Inslaget av träd och buskar ökar och det sker en
gradvis övergång till fuktäng. Söder om Venaån, med
dragning åt öster, har de vassfria områdena ett annat
utseende. Det förekommer rikkärrsindikerande
brunmossor i bottenskiktet, men med inslag av vitmossor.

I fältskiktet, som inte är lika artrikt, samdominerar pors
och tuvull. Bland övriga arter kan kärrsälting, brunag och
snip nämnas.
Skogen i området har tack vare kalkpåverkan och en hög
och jämn fuktighet ett högt naturvärde. Större delen av
kärret är en myr- och skogsmosaik som klassats som
objekt med vissa naturvärden i skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering. I objektet ingår en
kalkbarrskog, norr om kärret, som klassats som
nyckelbiotop och har spärrgreniga grova träd och rikligt
med död ved.
Sumpäggsvamp, myrstarr och rikkärrsskapania är
exempel på rödlistade arter som har hittats i kärret.
Stjärtmes, pärluggla, mindre hackspett och spillkråka är
några fågelarter som finns i området.

Sumpskog vid Venakärret. Foto: Astrid Andersen
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Länsstyrelsens bedömning
Venakärret är en stor och viktig representant för regionens kalkkärr och mader. Venakärrets naturvärden är knutna till
kalkkärrsvegetationens rika flora. Även de skogliga naturvärdena är höga. Större delen av objektet är anmält till
Natura 2000 enligt habitatdirektivet. Området har tidigare hävdats och fuktängarna som kantar myren är stadda i
igenväxning. Hävd bör återupptas på en del av ytorna för att förhindra igenväxningen. För att kunna upprätta en
skötselplan för området med aktiv skötsel är naturreservat den bästa skyddsformen.

Källor
1. Ekholm, E., 1974. Översiktlig naturinventering av Nora kommun, Länsstyrelsen i Örebro län.
2. Ekholm, E., 1974. Naturinventering av Älvhytteområdet i Nora kommun, Länsstyrelsen i Örebro län.
3. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
4. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län, norra delen. Publ.nr. 1998:9
5. Löfgren, L., 1997. Venakärret, Nora kommun, Botanisk inventering. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr. 1997:07.
6. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
7. Waldén, H.W., 1996. Landmolluskfaunan i rikkärr i sydvästra Västmanland. Länstyrelsen Örebro län,
naturhistoriska museet Göteborg. Publ.nr. 1996:25
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1009667 Västeråsmossen (T1)
Kommun
Myrregion

Hällefors
E

Totalareal

376ha

Areal land
varav myr

367ha
237ha

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

9ha
0ha
129ha
116ha

Myrtyper
Topogent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Västeråsmossen är ett treflikigt myrkomplex som
genomkorsas av två stora moränryggar med branta sidor
och med inslag av klippväggar. Höjdryggarna är
utsträckta i nord-sydlig riktning. Bergrunden utgörs av
granit. Myren är komplext uppbyggd med flera myrtyper,
t ex topogena kärr och en svagt sluttande ostrukturerad
mosse. Det finns flera tjärnar och en bäck. Växtligheten
är i huvudsak fattig, men det finns inslag av rikare
miljöer, bland annat ett rikkärr vid Västeråsflyna. I
fältskiktet dominerar ljung och dvärgbjörk. I kärr och
mjukmattor växer starr, säv och vitmossor. Myren är till
stor del glest bevuxen med tall.
Skogarna i och omkring myrarna utgörs till största delen
av talldominerad barrskog. Spår av skogsbrand syns mer
eller mindre överallt på gamla tallstubbar.

Stora delar av skogen uppvisar olika grad av
skogsbrukspåverkan från olika tidsperioder. Kring
Björntjärnen i sydöst finns dock ett par skogsbestånd med
höga naturvärden. Där växer bl a de rödlistade lavarna
broktagel och norsk näverlav på stora flyttblock i gammal
barrskog.
Västeråsmossen har en tämligen rik häckfågelfauna med
gräsand, duvhök, trana, ljungpipare, enkelbeckasin,
ängspiplärka, korp, sävsparv, tjäder, sparvuggla och tre
orrspel. Åtminstone som förbisträckare ses ormvråk och
bivråk.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: I västra delen, nära sjön Bodagen, finns ett
stenblock med naturbildningar bestående av ett 30-tal
fördjupningar.

Utsikt över nordvästra delen av Västeråsmossen. Foto: Kjell Store
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Länsstyrelsens bedömning
Västeråsmossen som är ett av länets största myrområden bedömdes i våtmarksinventeringen tillhöra klass 1. Det
motiverades utifrån att myren är komplext uppbyggd med flera myrtyper, inklusive rikare miljöer, och att den är i det
närmaste orörd. Den har också viss betydelse för fågellivet och har bedömts tillhöra skyddsklass 3 i Fågelmyrar i
Örebro län. Västeråsmossen ingår i Natura 2000-nätverket.
Ur skoglig naturvårdssynpunkt utgör randzonerna till mossen och bestånden på moränryggarna ett visst bidrag till
skyddet av skog i en trakt med flera värdefulla barrskogsobjekt. De delar av skogsmarken som har naturvärden knutna
till naturskogsartad skog bör undantas från skogsbruk.

Källor
1. Backéus, I., 1978. Skyddsvärda myrar i Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län. Medd. fr. Växtbiologiska inst.,
Uppsala univ., 1978:5
2. Lonnstad, J. & Löfroth, M. (red) 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, Solna.
3. Länsstyrelsen i Örebro län, 1998. Våtmarker i Örebro län. Norra delen. Publ.nr. 1998:9
4. Sandgren, L. 1982. Fågelmyrar i Örebro län. Inventering 1981. Närkes Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen i
Örebro län. Publ.nr. 1982:1
5. Sjörs, H. 1948. Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeographica Suecica 21.
6. Skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering.
7. Store, K. 1999. Naturvärdesinventering av skog vid Västeråsmossen. Länsstyrelsen i Örebro län. Opublicerad
rapport.
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1010044 Örgivsmossen
Kommun
Myrregion

Karlskoga, Degerfors
D

Totalareal

213ha

Areal land
varav myr

184ha
87ha

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

28ha
0ha
100ha
94ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Objektet ligger strax öster om sjön Örgiven i ett
barrskogsdominerat område. Berggrunden utgörs
huvudsakligen av granit. En smal skogsbilväg stryker
längs myrens östra kant. Myren består av två olikstora
delar, sammanbundna av en smal kärrarm. Den västra
delen är trattformig och domineras av en mosse med ett
kärrparti centralt. Den östra består i huvudsak av en
tallmosse med en liten tjärn.
Över hela den excentriska mossen som täcker den västra
delen av objektet finns rissträngar och ristuvor, men
strängarna är vagt utbildade. Tuvorna flyter ibland
samman till en vid matta. Blötare partier är insprängda
bland risen. I mjukmattehöljorna växer främst
rufsvitmossa och flytvitmossa. Vitag och dystarr är
dominerande bland kärlväxterna. I de fastmattor som inte
riset har koloniserat är tuvull den vanligaste i fältskiktet
och flaggvitmossa och ullvitmossa i bottenskiktet.
I väster finns en stor, trädbevuxen fastmarksholme. Strax
sydväst om denna ligger ett litet, relativt rikt, kärr där
låga glasbjörkar dominerar det mer eller mindre slutna
trädskiktet. Bland kärlväxterna är trådstarren vanligast
men här växer även storsileshår, snip, jungfru Marie
nycklar och några exemplar av den lilla orkidén
myggblomster. Bland mossorna kan sumpvitmossa,
uddvitmossa och den mindre allmänna kärrpraktmossan
nämnas.

Den omgivande skogen, "Fasaskogen", består av äldre
flerskiktad granskog med inslag av äldre tall, framför allt
längs sjö- och myrkanterna där enstaka tallar är mycket
gamla. Lövinslaget, björk och asp, är mycket stort och
med många grova träd. Det är gott om död ved i form av
lågor och torrträd av både gran, asp och björk. Stora delar
av skogen är kuperad med fuktiga sänkor som är
storblockiga och med hög luftfuktighet.
Skogen hyser flera rödlistade arter, t ex tretåig hackspett,
broktagel, violettgrå tagellav, dvärgbägarlav, västlig
njurlav och kandelabersvamp.
Genom delar av Fasaskogen löper ett omfattande nätverk
av väl markerade och flitigt nyttjade strövstigar.

Jungfru Marie nycklar förekommer i stor mängd på Örgivsmossen. Foto: Kjell
Store
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Länsstyrelsens bedömning
Örgivsmossen är helt opåverkad av hydrologiska ingrepp och är komplext uppbyggd med flera myrtyper. Myren har
ett intressant fågelliv. Den har i Fågelmyrar i Örebro län (1982:1) bedömts höra till skyddklass 3.
Örgivsmossen/Fasaskogen utgör ett stort och värdefullt skogs- och myrmosaikområde, med naturskogsartad barr- och
lövbarrskog. Skogen har bedömts ha höga naturvärden i inventeringen av statlig skogsmark 2003. Skogsmarken bör
undantas från skogsbruk och ett varaktigt skydd av området krävs för att naturvärdena ska bevaras. Området är ett
populärt besöksobjekt i Karlskoga och Degerfors kommuner.
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