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Objekt i Västmanlands län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn
1009357
1009391

1009521

1009659
1009831
1009832
1009833

1009835

Sid nr

Höskovsmossen (U9)
174
Krokmossen (U10)
178
.XOÀ\WHQ 8 

Rödmossen (U7)
188
6WRUD)O\WHQ 8 

Vitmossen (U12)
194
Skommarmossen (ersätter W33)
190
Kaxmossen och Dundermossen (ersätter U14) 176
Mariamossen
182
0RUE\PRVVHQ

Orkarmossen
186

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.

Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009221
1009270
1009410
1009520
1009526
1009533
1009550
1009617
1009671

X Bredmossen (U8)
X Fläckebo björksumpskog (U13)
X Lappland (U2)
;5nP\UDQ 8
X Rövalls- & Stingsmossen (U11)
X Silvtjärnskärret (U6)
X Skrikebokärret (U5)
X Tinäset (U15)
X Våtm. ost Färnebofjärden (U17)

Objektet ligger delvis i Dalarnas län.

Objektet ligger delvis i Västmanlands län.
Objektet ligger delvis i Uppsala län.
Objektet ligger numera helt i Uppsala 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.

Objekt som utgick 2007:
* Malingsbo-Kloten (W33)
* Stensjön (U14)
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1009357 Höskovsmossen (U9)
Kommun
Myrregion

Sala, Surahammar
D

Totalareal

657ha

Areal land
varav myr

656ha
397ha

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

1ha
0ha
260ha
227ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Höskovsmossen med angränsande myrar ligger inom ett
större skogsmyrlandskap. Myrkomplexet består av stora
öppna mjukmattekärr och lösbottenområden samt
trädklädda svagt välvda mossar. Vidare finns en
välutbildad koncentrisk mosse och mosaikblandmyr.
Den fattiga kärrvegetationen domineras av trådstarr. På
myren växer bland annat pors, dvärgbjörk, vitag,
myggblomster och Jungfru Marie nycklar.
I angränsning till myren samt på några mindre
myrholmar finns skog med naturvärden. Merparten av
dessa skogsområden utgörs av hällmarkstallskog med
inslag av äldre tallar.
Höskovsmossen är, förutom en mindre dikning i dess
nordöstra kant, tämligen orörd vilket har givit området en
vildmarksliknande karaktär.

Bristen på farbara vägar gör området svårtillgängligt och
sällan besökt av allmänheten. Området har höga
ornitologiska värden, med häckande myr- och
skogsfåglar.
Endast en mycket liten del av myrskyddsobjektet är
sedan tidigare skyddat som naturreservat.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Gamla störar på starrmyren samt namnet tyder på
att myren i gamla tider utnyttjats för höslåtter
(skötselplan för naturreservatet Höskovsmossen, 1960).

Höskovsmossen. Foto: Marit Hedlund.
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Länsstyrelsens bedömning
Området har mycket höga och representativa naturvärden. Det är mångformigt, värdefullt som skogsmyrmosaik och
har ornitologiska värden. Den norra delen av objektet är skyddad som naturreservat. Myrkomplexet är ett av de högst
värderade i region D.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
4. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:50 000
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1009832 Kaxmossen och Dundermossen (ersätter U14)
Kommun
Myrregion

Köping
D

Totalareal

423ha

Areal land
varav myr

423ha
231ha

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

0ha
0ha
168ha
156ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Kaxmossen, Havregärdet och Dundermossen utgör ett
stort skogsmyrkomplex, där myrarna utgörs av mossar
och fattiga kärr. Havregärdet är en excentrisk mosse med
ett 25 m brett dråg i norra delen. Inom området
förekommer också svagt välvda mossar och topogena
kärr. Fältvegetationen är utpräglat fattig och domineras
av olika sorters ris, såsom ljung, skvattram, odon och
dvärgbjörk. Dessutom förekommer olika arter av renlavar
vitmossor. Objektet har en vildmarksprägel vilken på
senare tid har förstärks genom att det i närområdet har
skett vargföryngring.

Bland fåglar noteras ett flertal skogs- och
myrmarksfåglar, t.ex. trana, grönbena och storspov.
På nordvästra Kaxmossen och norra Dundermossen syns
raka diken på kartor från idag och 50-talet. Dessa syns ej
på Häradsekonomiska kartan och är ej registrerade inom
dikningsföretag.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: På karta från 1699 över Brattfors är norra
Kaxmossen utmärkt som myrvall. På karta från 1699
över Ullboda är södra Kaxmossen utmärkt som "oduglig
mosse".

Rubinvitmossa och flaggvitmossa är typiska arter på Havregärdets mosseplan.
Foto: Tommy Pettersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Ett stort myrkomplex i länets västra delar där naturvärdena framförallt är knutna till områdets storlek och orördhet.
Området har även vissa ornitologiska värden.

Källor
1. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
2. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
3. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:30 000
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1009391 Krokmossen (U10)
Kommun
Myrregion

Sala, Surahammar
D

Totalareal

Areal land
varav myr
183ha

183ha
116ha

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

0ha
0ha
67ha
65ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr

Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Krokmossen är ett stort orört myrkomplex med väl
utbildade öppna topogena mjukmattekärr, stora öppna
koncentriska högmossar och svagt välvda mossar.
Markvegetationen är representativ och utgörs av
rostvitmossa, tranbär, ljung, kråkbär och rosling. I de
blötare partierna växer rubinvitmossa, flaggvitmossa och
tuvull. De öppna kärren kan huvudsakligen klassas som
fattigkärr men ett medelrikkärr med bestånd av
ängsnycklar och ett flertal mossarter förekommer också.
Ett flertal skogs- och myrfågelarter häckar regelbundet i
området och mården boar årligen. I nära anslutning till
objektet finns även naturskog som höjer områdets totala
värde. Objektets sydvästra delar ligger inom
naturreservatet Fermansbo urskog.

En kraftledning skär igenom objektets västra delar.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: På karta från 1779 över storskifte över
Färmansbo är den sydvästra delen av mossen utmärkt och
beskriven som "en sumpig högmosse" som gav skörd.
Gammal åker: Enligt den häradsekonomiska kartan från
1907 fanns det åkrar i nordvästra och sydöstra delen. I
den södra delen finns det också, enligt kartan, en
hårdvallsäng i anslutning till åkern. Båda åkrarna är på
50-talsekonomen fortfarande kala men är inte utmärkta
som åker. På ortofoto från senare år är åkrarna nästan helt
täckta av skog.
Byggnad: På den häradsekonomiska kartan från 1907
finns ett torp i anslutning till åkern i den nordvästra delen
av området.

De öppna kärrytorna utgörs huvudsakligen av fattigkärr. Foto: Mårten
Berglind.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrens värden ligger främst i mångformigheten och kontakten med naturskog. Myren gränsar till Fermansbo urskog.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Bevarandeplan Natura 2000. Krokmossen SE0250189, Länsstyrelsen 2005.
4. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (Opubl.)
5. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:15 000
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1009394 Kulflyten (U4)
Kommun
Myrregion

Fagersta
D

Totalareal

Areal land
varav myr
126ha

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

126ha
119ha
0ha
0ha
7ha
7ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Kulflyten är ett medelstort mossekomplex dominerat av
en koncentrisk mosse med två krön. Objektet omges av
en smal zon med randskog och typiska laggkärr. Det
stora öppna mosseplanet har ett för Bergslagen
karaktäristiskt drågsystem och ett väl utbildat
gölkomplex. Denna kombination har resulterat i ett rikt
fågelliv med bland annat häckande ljungpipare och
storspov.
Vegetationen är representativt för högmossar med tuvor
av rostvitmossa, renlavar, rosling, ljung och tranbär. I de
blötare höljorna växer bland annat flytvitmossa,
rufsvitmossa och vitag. Tuvull är vanlig och dvärgbjörk
är spridd på mossen.
På mossen finns två fastmarksholmar med skog av
barrblandtyp med förekomst av gamla tallar.
En kraftledning skär igenom objektets västra del.

Slåtter: På häradsekonomiska kartan från 1907 är
området i östra kanten markerad som sidvallsäng.
Sidvallsängen löper till större delen längsmed det
vattendrag som löper i östra kanten av mossen. På karta
från 1698 är området vid sidan om vattendraget utmärkt
som äng.
Byggnad: I sydvästra delen av mossen finns på
häradsekonomiska kartan från 1907 en byggnad, som
enligt teckenförklaringen ej är avsedd som boningshus.
Gammal åker: På häradsekonomiska kartan från 1907
återfinns en åker i anslutning till mossen i väster. Åkern
återfinns ej på senare kartor.
Spår av hävd: Bevarandeprogram för odlingslandskapet
för Bastmora-Täcktbyn, angränsar till Kulflyten i norr.

Kulturhistoriska värden:
Kulflyten heter Flytmossan på karta från 1698 och
Kulflyten på generalstabskartan 1859.

På det stora öppna mosseplanet finns ett väl utbildat gölsystem. Foto: Karin
Wiklund.
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Länsstyrelsens bedömning
Kulflyten är en representativ koncentrisk gölmosse med vissa ornitologiska värden.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
4. Bevarandeplan Natura 2000. Kulflyten SE0250188, Länsstyrelsen 2005.
5. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:15 000
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1009833 Mariamossen
Kommun
Myrregion

Norberg
D

Totalareal

5ha

Areal land
varav myr

5ha
2ha

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

0ha
0ha
2ha
2ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Mariamossen utgörs av ett mindre soligent rikkärr.
Objektet ligger inom ett stråk med kalkhaltig berggrund
vilket starkt har bidragit till områdets intressanta
kärlväxt- och mossflora. Bland kärlväxter noteras arter
som fjällskära, tagelstarr, knagglestarr, slåtterblomma,
skogsnycklar, ängsnycklar, stor- och rundsileshår. I
mjukmattorna återfinns typiska rikkärssarter mossor som
mässingmossa, praktflikmossa, röd skorpionmossa
korvskorpionmossa, späd skorpionmossa,
guldspärrmossa och stor skedmossa.

Även ett flertal vitmossarter, t.ex purpurvitmossa,
lockvitmossa, brun glansvitmossa och röd glansvitmossa
har noterats i området. Objektet innehåller också mindre
sumpskogspartier med höga botaniska värden och
källpåverkad vegetation, t.ex. dunmossa.
Kulturhistoriska värden
På en karta från 1698 kallas mossen för
"Högkärrsmossen".

På Mariamossen finns källpåverkad sumpskog med dunmossa. Foto: Tommy
Pettersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Mariamossen är ett mindre rikkärr med höga botaniska värden och källpåverkad vegetation.

Källor
1. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
2. Våtmarksinventering i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1988.
3. Rikkärrsinventering i Västmanlands län, Länsstyrelsen 2005 (opubl.).
kartan, 50-talsekonomen, nutida och ortofoton)
4. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (Opubl.)
5. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska

Skala 1:10 000
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1009834 Morbymossen
Kommun
Myrregion

Fagersta
D

Totalareal

Areal land
varav myr
21ha

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

21ha
14ha
0ha
0ha
7ha
6ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Morbymossen är ett mindre myrkomplex med variation
från svagt välvd mosse till rikkärr. Inom området finns
också en tjärn i igenväxningsstadium. Objektet ligger i ett
stråk med kalkhaltig berggrund varför det till viss del har
rikkärrskaraktär. I södra delen av Morbymossen finns tre
källor med kalkhaltigt vatten. Områdets stora variation i
surhetsgrad har bidragit till en mycket intressant och
omfattande kärlväxtflora. Samtliga tre sileshårsarter har
rikliga förekomster. I övrigt noteras arter som
strandlummer, dvärglummer, gräsull, ängsnycklar,
sumpnycklar och myggblomster.

Mossfloran uppvisar ett flertal rikkärrsarter, t.ex.
myruddmossa, käppkrokmossa, piprensarmossa och
maskgulmossa.
En järnväg går längs områdets östra gräns, men detta
tycks endast ha en mycket begränsad effekt på områdets
hydrologi.
Kulturhistoriska värden
Morbymossen heter Lysdahlsmossen på kartor från 1698
och 1788. Lustjärnen ligger inom objektområdet.
Gammal åker: Morbymosse har haft åker enligt
häradsekonomiska kartan, så även på karta över Laga
delning 1788.
Spår av hävd: En vinterväg går över Morbymosse på
karta från 1698 och 1740.

Strandlummer är en ovalig art som förekommer på Morbymossen. Foto:
Tommy Pettersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Morbymossen är ett objekt med mycket höga botaniska värden. Områdets stora variation från sur mosse till rikkärr har
resulterat i en omfattande och speciell flora.

Källor
1. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
2. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
3. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (Opubl.)
4. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:10 000
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1009835 Orkarmossen
Kommun
Myrregion

Norberg
D

Totalareal

Areal land
varav myr
11ha

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

11ha
6ha
0ha
0ha
5ha
4ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Orkarmossen utgörs av ett kärrkomplex bestående av två
topogena kärr av rikkärrskaraktär. Objektet ligger i ett
stråk med kalkhaltig berggrund vilket starkt har bidragit
till området mycket intressant flora. I området har bland
annat skogsnycklar, ängsnycklar, tvåblad, gräsull,
dvärglummer och slåtterblomma påträffats. Mossfloran
uppvisar ett stort antal rikkärrsindikatorer, t.ex.
guldspärrmossa, piprensarmossa, späd skorpionmossa,
röd skorpionmossa och korvskorpionmossa.

Dessutom är ett flertal vitmossarter noterade.
En mindre bilväg har anlagts mellan de båda kärren.
Kulturhistoriska värden:
Orkarmossen heter Hårkarmossen och Horkarmossen på
kartor från 1698, 1728, 1770 och 1775.
Slåtter: På karta från 1775 över Västra Djupkärra by, är
myren beskriven som oduglig.
Hägnad: Det finns ett röse utmärkt som Håkarröset på
karta från 1698.
Spår av hävd: En vinterväg till Norberg går över mossen
på kartor från 1698, 1728 och 1775.

Spår efter tidigare hävd. Foto: Karin Wiklund.

186

Länsstyrelsens bedömning
Orkarmossen ligger inom ett stråk av kalkhaltig berggrund och har höga botaniska värden.

Källor
1. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
2. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
3. Våtmarksinventering i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1988.
4. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (Opubl.)
5. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004 (Opubl.)
6. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:10 000
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1009521 Rödmossen (U7)
Kommun
Myrregion

Norberg
D

Totalareal

22ha

Areal land
varav myr

22ha
12ha

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

0ha
0ha
10ha
10ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Rödmossen består av en blandsumpskog och ett mindre
extremrikt källkärr. Inom området finns många
rikkärrsarter, bl.a. tagelstarr, knottblomster, ängsnycklar,
gräsull och snip. Även mossfloran är rik, med förekomst
av bl.a. kärrkammossa, mässingmossa, käppkrokmossa,
gyllenmossa och samtliga tre skorpionmossor. Ett dike
går längs den norra delen av objektet. På 50talsekonomen syns diken/vattendrag med 90gradersviklar. Dessa diken återfinns ej på tidigare eller
senare kartor.

Rödmossen ligger precis nedom högsta kustlinjen.
Kulturhistoriska värden:
Slåtter: På karta från 1698 över Flängan i Norbergs
socken, är delar av norra Rödmossen utmärkt med
beskrivningen: några raningar/mader av myren. Området
som angränsar till östra myren är utmärkt äng.
Spår av hävd: Hela området kring Flängan är av
betydelse för hyttans drivkraft och bönderna. Hyttan
användes under drygt 200 år, från 1500- till mitten på
1700-talet.

Mässingmossa är en av många intressanta mossor som förekommer på
Rödmossen. Foto: Tommy Pettersson.
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Länsstyrelsens bedömning
Rödmossens naturvärden är knutna till den botaniskt rika kalkkärrsmiljön och förekomst av hotade arter. Kalkkärret är
ett av de bäst utbildade i östra Bergslagen.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Våtmarksinventering i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1988.
4. Inventering av rikkärr i Västmanlands län 2002-2004, Länsstyrelsen (Opubl.)
5. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:10 000
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1009831 Skommarmossen (ersätter W33)
Kommun
Myrregion

Skinnskatteberg
D

Totalareal

Areal land
varav myr
127ha

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

124ha
64ha
2ha
0ha
59ha
51ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Skommarmossen och Stensjömossen utgör, tillsammans
med fastmarksholmarna, en värdefull skogsmyrmosiak.
Myren består av svagt välvd mosse och topogena kärr.
Inom området finns också tre mindre tjärnar. På
myrholmarna finns skog med höga naturvärden. På den
stora centrala holmen är skogen brandgenererad med ett
lövdominerat trädskikt.

Kombinationen av myrmark och ett relativt orört
skogsområde borgar för ett rikt växt- och djurliv.
Objektet finns upptaget i Naturvårdsverkets rapport (nr.
5341) över "Skyddsvärda statliga skogar".
Kulturhistoriska värden:
Inga uppgifter om kulturhistoriska lämningar.
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Länsstyrelsens bedömning
Skommarmossen är skyddsvärd skogsmyrmosaik där även skogen har höga naturvärden.

Källor
1. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
2. Skyddsvärda statliga skogar, Naturvårdsverket 2004.
5. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:15 000
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1009573 Stora Flyten (U3)
Kommun
Myrregion

Skinnskatteberg, Surahammar
D

Totalareal

958ha

Areal land
varav myr

930ha
534ha

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

28ha
0ha
382ha
365ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Soligent kärr

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Stora Flyten och Stormossen bildar ett stort mosaikartat
myrkomplex som ligger i en sjörik och småkuperad del
av länet. Myrkomplexet som i det närmaste är opåverkat
av dikning utgör ett av de största sammanhängande i
regionen. Stora öppna myrytor och mindre våtmarker
bildar en mosaik med fastmarkspartier som delvis klassas
som naturskog.
De myrtyper som finns representerade i området är
topogena och soligena kärr, små svagt välvda mossar
samt en väl utbildad excentrisk mosse. Inom området
finns också ett antal tjärnar.
Mossfloran är artrik och hyser ett flertal vitmossarter,
t.ex. brun glansvitmossa, rufsvitmossa, björnvitmossa
och knoppvitmossa. En mängd källflöden har även
bidragit till en mycket intressant kärlväxtflora med inslag
av krävande örter såsom myggblomster, slåtterblomma
och kärrsilja. I ett parti med järnockrautfällningar finns
även rikligt med sumpnycklar, ängsnycklar,
guldspärrmossa och gyllenmossa.
Skogsmarken inom och runt myren består som regel av
storblockig moränmark. Mindre myrholmar och vissa
delar av omgivande skog har höga naturvärden, men en
stor andel av skogarna är påverkade av sentida
skogsbruksåtgärder. Trots detta har de ändå en betydelse
för det djurliv som förekommer i området.
Fågellivet är tämligen rikt med häckande arter som trana,
storlom, fiskgjuse, orre, tjäder och spillkråka.
Stora delar av myrkomplexets sydvästra del ingår i Färna
ekopark.

nu heter det Lortbromossen och Stora flyten. Bron, som
heter Lortbron, finns fortfarande kvar och används än
idag. Bredvid bron står det enligt uppgift en lada som har
använts till höslåtter.
Dike: Den östra delen av Stora Flyten (bl.a. stora
mossen) har haft dikningar. Dikningsarbetet påbörjades
1909 och beräknades vara färdiga 1912. Av
lantbruksingenjörens beskrivning av området anses att
markens beskaffenhet inte är lämpad för odling.
Dikningarna gjordes för att slippa frostdimma som kom
från kärren över till det odlade landskapet. Bidrag
anvisades från allmänna frostminskningsanslaget.
Önskemål om att göra ytterligare diken där man redan
gjort diken fanns, för att göra det före detta kärret till
skogsmark.

Kulturhistoriska värden:
Stora Flyten heter Klysen flyten eller Långstamen på
karta från 1703 och 1727 och Högmossen på
generalstabskarta från 1859. (Sjön i söder heter idag
Klysnen, på generalstabskartan och häradsekonomiska
heter den Klysen.)
Slåtter: På karta från 1727 över Gammelbys laga delning

Stora Flyten och Stormossen utgör ett stort sammanhängande myrkomplex.
Foto: Karin Wiklund.
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Länsstyrelsens bedömning
Området utgör en skyddsvärd skogsmyrmiljö.
Naturvärden är knutna till områdets storlek, mångformighet och representativitet. Objektet utgör sammantaget ett av
de högst klassade myrkomplexen i region D.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
4. Stora Flyten, Naturförhållanden och Naturvärden, Länsstyrelsen 1975.
5. Områden för riksintresse för naturvård och kulturvård, Naturvårdsverket 1992.
6. Bevarandeplan Natura 2000. Stora Flyten och Stormossen SE0250019, Länsstyrelsen 2005
7. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:50 000
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1009659 Vitmossen (U12)
Kommun
Myrregion

Sala
C, D

Totalareal

Areal land
varav myr
175ha

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

175ha
153ha
0ha
0ha
22ha
22ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse

Beskrivning av området
Vitmossen är en mycket representativ koncentrisk
högmosse med väl utformat stränghöljesystem, randskog
och lagg. Mosseplanets vegetation domineras av
rostvitmossa, ljung och kråkbär på strängarna samt
kallgräs och dystarr i höljorna. I objektet ingår även
topogena kärr och sumpskogar.
På myren förekommer ljungpipare, trana, orre och
fiskgjuse. Mosseplanet är orört medan begränsade
dikningar förekommer i laggområdena. I anslutning till
myren finns mindre områden med skog med höga
naturvärden.
Kulturhistoriska värden
Slåtter: Södra delen av mossen är beskriven som
mossängar på karta från 1719 (geometrisk avmätning i
Vrenninge östra). På karta från 1803 (storskifteskarta i
Vefde) var det i västra delen myrvall med många
ängslador/fäbodar och i norr äng och hage.

Fornlämningar: I den sydvästra delen finns en
fornlämning beskriven som stenmur, sannolikt hägnad
för djur. RAÄnr: Fläckebo 43:1
I öst finns en fornlämning av typ gruvhål. Den beskrivs
som; smärre skärpningar i fast berg på liten bergsrygg.
RAÄnr: Fläckebo 116:1
Spår av hävd: Brukandet av marken till söder, väster och
norr om myren har pågått sedan kartor från 1719.
Dikning: Vevdesboda dikningsföretag 1928 dikade väster
om VMI-gränsen. En viss del av dikena hamnar innanför
gränserna. Dikningen gjordes för att förbättra
jordkvalitén för odlingsmark och skog. Diket i nordöst är
inte registrerat som företag. Dikningen är gjord i samma
dike som återfinns på Häradsekonomiska kartan från
1907 och generalstabskartan från 1839.

Vitmossen är en representativ koncentrisk högmosse. Foto: Karin Wiklund.
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Länsstyrelsens bedömning
Vitmossens naturvärden är knutna till myrens representativa utformning som koncentrisk högmosse med strukturer
som tuvor, strängar, randskog och lagg.

Källor
1. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994.
2. Våtmarker i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1993.
3. Naturvårdsplan för Västmanlands län, Länsstyrelsen 1985.
4. Våtmarksinventering i Västmanlands län, Länsstyrelsen 1988.
5. Riksintresse för kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet 1996.
6. Bevarandeplan Natura 2000. Vitmossen SE02522, Länsstyrelsen 2005.
7. Kartor från Lantmäteriet (historiska kartor, generalstabskartan, häradsekonomiska kartan, 50-talsekonomen, nutida
och ortofoton)

Skala 1:15 000
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