Myrskyddsplan för Sverige
Objekt i Dalarnas län

Särtryck ur
Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Svealand.

Rapport 5668 – April 2007
ISBN 91-620-5668-9
ISSN 0282-7298

OBS! Filen innehåller inte beskrivningar för objekt som var med i
Myrskyddsplanen 1994 och som bedömdes vara skyddade 2007.
Beskrivningar för sådana objekt finns i Myrskyddsplanen 1994.
Faktakorrektur och tillagd information t.o.m. 2016 i blått.

NATURVÅRDSVERKET
195

NATURVÅRDSVERKET
Rapport Myrskyddsplan för Sverige

196

Dalarnas län

197

Översiktskarta
Dalarnas län
1009602
1009682

Aktuella objekt
Skyddade objekt
Naturreservat
Nationalpark
Gräns för fjällnära skog

1009364

1009480
1009597

1009249

1009652

1009651

1009271

1009446

1009277

1009190
1009670

1009389

1009487

1009672

1009302

1009462

Orsa
Mora

1009317

1009213

1009371

1009281

1009631
1009614

1009436

Malung

Rättvik
Leksand

1010012

Falun
1009654

1009633

1009606

Borlänge

1009348
1009321

1010020

1009314
1009367

1009622

Avesta

Ludvika

1009544

1009221

1009481

198

0

20

40

Skala 1:1 300 000

60 km

c Lantmäteriet

Objekt i Dalarnas län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009190





















200





















Ajtolamm (X10)
%OnEHUJVnVÀ\WHQ : 
)RQRWMlUQVÀRWHQ : 
)nVP\U 0|UNORNVP\UHQ : 
*UXQXÀRW : 
*nVWMlUQVN|OHQ : 
+DIWDN|OHQ %RVDUÀ|WWHQ : 
.DUOVP\UHQ : 
/|YYDVVHON|OHQ : 
1LWWHQPRVVHQ : 
6NDWWO|VEHUJVVWRUPRVVH : 
6XQGElFNHQ : 
6lOVÀRWWHQ : 
6|UP\UHQ : 
7RPRVVHQ : 
7UDQXP\UHQ : 
9HNVM|P\UHQ : 
9LNHUN|OHQ : 
9|OVM|N|OHQgJElFNVN|OHQ : 
1\ERGN|OHQ7UDQXN|OHQbUMP\UN|OHQ
9nWPDUNHUYLG%\VM|Q HUVlWWHU: 

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
1009221

1009277













;%UHGPRVVHQ 8
Objektet ligger delvis i Västmanlands län.
;'UHYIMlOOHQ :
;)XOXIMlOOHW :
;*\OOEHUJHQ :
;+lVWLQJVÀRWWHQ :
;-XWWXOVOlWWHQ :
;-lWWXUQ :
;.RSSnQJHQ :
;/\EHUJVJQXSHQ :
;0RUlQJHW :
;1LSIMlOOHW 6WlGMDQ :
;1lFNVM|YDUGHQ :
;7UROOGDOHQ :
;9HGXQJIMlOOHQ :
;9nPKXVN|OHQ $QGMRVYDUGHQ :

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.

Område som utgick 2007:
* Malingsbo-Kloten (w33W
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1009190 Ajtolamm (X10)
Kommun
Myrregion

Ljusdal, Orsa
G

Totalareal

49ha

Areal land
varav myr

48ha
19ha

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

1ha
0ha
29ha
18ha

Myrtyper
Topogent kärr

Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Ajtolamm är en liten myr i förfjällsterräng bestående av
ett väl utvecklat strängflarkkärr med flarkar vackert
utbildade i terrasser. Flarkarna utgörs till stor del av
lösbottnar med enstaka flarkgölar. Några av strängarna
har ett glest trädskikt av tall. I området finns dessutom
två tjärnar som omges av blöta topogena starrkärr.
Vegetationen i området domineras av näringsfattiga
växttyper.

Den norra delens bottenflarkar består av en gles
vegetation bestående av flaskstarr, vitstarr, ängsull och
dybläddra. I söder domineras flarkarna ofta av ängsull. På
myren förekommer grönbena, gluttsnäppa, kricka och
gulärla. Myren är helt opåverkad vilket ytterligare höjer
naturvärdet.

Vackert utbildade flarkgölar i terrasser kännetecknar Ajtolamm. Foto: Jan
Wärnbäck.

200

Länsstyrelsens bedömning
Ajtolamm är ett mycket representativt strängflarkkärr med en ovanligt distinkt uppdelning i strängar och flarkgölar.
Myrens värden är knutna till representativiteten, orördheten och det väl utvecklade strängflarkkärret.

Källor
1. Skyddsvärda myrar i Gävleborg. 1985. Länsstyrelsen, naturvårdsenheten 1985:2
2. Värdefull natur i Gävleborg, naturvårdsprogram. 1997. Länsstyrelsen i Gävleborg 1997:12.
3. Våtmarksinventering i Gävleborg. 2001. Länsstyrelsen i Gävleborg , rapport 2001:7.
4. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket, 1994

Skala 1:15 000
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1009213 Blåbergsåsflyten (W18)
Kommun
Myrregion

Rättvik
E

Totalareal

Areal land
varav myr
283ha

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

283ha
200ha
0ha
0ha
82ha
78ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Blåbergsåsflyten är ett varierat myrkomplex som består
av soligena fastmattekärr, barrskogskärr, svagt välvda
och sluttande mossar. Myrområdet ligger på ca 425
m.ö.h. och underlagras av grovporfyrisk granit. Söder om
Brändboflyten finns en märkligt utformad
strängblandmyr med mycket distinkta, tallbärande
strängar. I söder finns ett mycket blött mjukmattekärr
som omges av hjortronmossepartier.

I myrarna växer lokalt rikindikerande arter som
dvärglummer och björnbrodd. Järnockraförande källdråg
med artrik mossflora finns på några ställen.
Myrarna bildar mosaik med urskogsartad fastmarksskog
och varglav har hittats på flera ställen. Några små diken
finns i den norra delen av området, annars är myrarna
orörda.

Trädbevuxen del av Blåbergsåsflyten. Varglav förekommer på talltorrakorna.
Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
Blåbergsåsflyten är en värdefull, botaniskt rik skogs-myrmosaik. I området ingår även ett urskogsartat, mycket
skyddsvärt skogsbestånd.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.

Skala 1:20 000
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1009271 Fonotjärnsfloten (W8)
Kommun
Myrregion

Älvdalen
E, F, G

Totalareal

Areal land
varav myr
1 334ha

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

1 186ha
727ha
148ha
0ha
459ha
337ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Fonotjärnsfloten utgör ett stort myrkomplex på
dalasandstenens flacka platå och innefattar flera
representativa myrtyper. Det flacka myrområdet
domineras av mossevegetation. Rismossar av hjortronoch ljungtyp med stor andel höljor övergår ofta i rena
höljemossar och i lägre partier mjukmattekärr utan skarpa
gränser. De sluttande myrarna på Fonotjärnsåsens
sydsida är utbildade som svagt tallbevuxna
mjukmattekärr. Välutbildade flarkgölmyrar uppträder här
och speciellt de väster om Starrtjärn bör nämnas, men
även norr och nordost om Mellantjärnen.

Mot fastmarken finns i regel tallrismossar. Varglav
förekommer rikligt och vid ett flertal källor växer gamla
sälgar, rikligt belupna med skrovellav.
De blöta miljöerna har gynnat ett rikt fågelliv med
gluttsnäppa, ljungpipare och småspov. Området är
hydrologiskt orört och de ingående sjöarna är oreglerade.
En vinterväg utgör det enda ingreppet i området.

Myrskog på Finskfljot i norra delen av Fonotjärnsfljoten. Här och var med
inslag av källor omgivna av grova sälgar. Foto: Lennart Bratt. Foto:
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Länsstyrelsens bedömning
Fonotjärnsfloten är ett av länets större myrkomplex med flera representativa myrtyper, karakteristiska för Dalarnas
sandstensområde. Den har även ett rikt fågelliv och är i det närmaste helt orörd. Skogen är till stora delar gammal och
av stort naturvårdsvärde.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Naturvårdsverket, 2004: Skyddsvärda statliga skogar. Rapport 5342.

Skala 1:50 000

205

1009281 Fåsmyr & Mörkloksmyren (W20)
Kommun
Myrregion

Mora
D, E

Totalareal

650ha

Areal land
varav myr

574ha
348ha

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

76ha
0ha
222ha
206ha

Myrtyper
Rikkärr
Mosaikblandmyr och öblandmyr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Fåsmyr är ett myrkomplex med mossar,
strängblandmyrar, mosaikblandmyrar samt öppna och
trädbärande kärr. De svagt välvda mossarna är
tallbevuxna och har ett fältskikt dominerat av skvattram
och dvärgbjörk och i kärren finns partier med extremrik
axagvegetation. I den senare växer ängsnycklar,
myggblomster, kärrull, björnbrodd, dvärgbläddra,
småsileshår, tätört, dvärglummer, brunag, nålstarr och
knagglestarr.

I området finns en rullstensås och rikligt med
fastmarksholmar vilka bildar mosaik med myrarna. I
myrens perifera delar finns
dikningar, bland annat i utloppet, och äldre nu igenväxta
myrodlingar. I övrigt är området orört.

Öblandmyr på Fåsmyr, ett av länets få exempel på denna naturtyp. Foto:
Thomas Rafstedt.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är ett värdefullt och representativt myrkomplex med en mångformig vegetation där extremrikkärr ingår som
en väsenlig del. Tillsammans med Karlsmyren utgör Fåsmyr och Mörkloksmyren de största och minst påverkade
extremrikkärren inom siljanssiluren.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:50 000
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1009302 Grunuflot (W16)
Kommun
Myrregion

Orsa
D, E

Totalareal

Areal land
varav myr
2 034ha

2 018ha
1 435ha

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

16ha
0ha
583ha
540ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Grunuflot består av strängflarkkärr, topogena kärr,
sluttande mossar och högt klassade svagt välvda mossar.
Mycket stora lösbottenytor ingår som ett markant inslag i
objektet. På några håll finns också smärre partier med
rikkärr där snip, ängsnycklar och gräsull växer.

Fågellivet är rikt med ett stort antal häckande vadare,
trana och smålom. I myrens kantområden finns flera
äldre grunda diken.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av fäbodar och en blästplats.

Homogen mosseyta och myrholme på Grunuflot. Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
Grunuflot är ett stort, representativt myrkomplex med höga ornitologiska värden och inslag av äldre biologiskt
värdefull skog. Myren är en god representant för den flacka siljanskupolens stormyrar och dess särpräglade mossar.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.
4. Oldhammer, B. 2001: Grunuflot. En skoglig naturvärdesinventering av ett myrområde i Orsa kommun.
Länsstyrelsen Dalarna, Miljövårdsenheten Rapport 2001:3.

Skala 1:100 000
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1009317 Gåstjärnskölen (W14)
Kommun
Myrregion

Mora
G

Totalareal

411ha

Areal land
varav myr

397ha
261ha

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

13ha
0ha
137ha
108ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Gåstjärnskölen är ett myrkomplex dominerat av
mjukmattekärr och beläget på dalasandstensplatån. I den
norra delen finns ett stort strängflarkkärr med stora
flarkar och flarkgölar. Strängarna är ställvis
halvmeterhöga och kan bli över fyrahundra meter långa.
Ett mindre parti med lövsumpskog ingår också i
komplexet.

Ett sydligt fynd av odonvide har gjorts på myren. Tack
vare den öppna och relativt blöta myrytan är fågellivet
rikt.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av en boplats.

Vegetationen är huvudsakligen präglad av de fattiga
näringsförhållandena men vid en av tjärnarna finns
rikindikerande arter som snip och gyllenmossa.

Gåstjärnskölen med vackra strängbildningar. Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
Gåstjärnskölen och anslutande stormyrar bygger upp ett av de största och minst påverkade myrkomplexen på
sandstensplatån. Myrens värden är särskilt kopplade till det rika fågellivet och det representativa strängflarkkärret.
Området ingår i ett större riksintresse för naturvården och ansluter i norr till föreslaget nytt myrskyddsplaneobjekt
Nybodkölen.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:30 000

211

1009321 Haftakölen & Bosarflötten (W24)
Kommun
Myrregion

Malung, Vansbro
E

Totalareal

Areal land
varav myr
1 623ha

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

1 585ha
1 084ha
39ha
0ha
498ha
386ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Haftakölen och Bosarflötten bildar tillsammans ett stort
myrkomplex bestående av svagt välvda tallrismossar,
skogskärr, sumpkärr, sumpskog, topogena kärr och
platåmossar. Kärren och mossarna har övervägande
lösbotten- och mjukmattesamhällen och på några av
mossarna finns gölar och stora öppna dråg. Vid en järnrik
källa har myrbräcka hittats, Dalarnas enda förekomst.

På myren finns ett fossilt dynfält, flera små åsar och ett
meandrande vattendrag. Intakta skogar omger till stor del
myren. Komplexet gränsar till Västerdalälven. Delar av
komplexet har utsatts för dikningar och avverkningar,
merparten är dock orört.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av en fångstgrop.

Ljungbevuxna rissträngar på Haftakölen. Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är en värdefull skogs-myrmosaik med höga botaniska värden. Myrtyperna representerar väl de för
Västerdalälvens dalgång typiska.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.
4. Ekenberg, Charlie, 1996: En skoglig naturvärdesinventering av tre myrområden i Äppelbo och Vansbro; Haftakölen
- Vimyran - Bosarflötten. Länsstyrelsen, manus.

Skala 1:100 000
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1009371 Karlsmyren (W19)
Kommun
Myrregion

Mora
E

Totalareal

567ha

Areal land
varav myr

551ha
446ha

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

16ha
0ha
105ha
99ha

Myrtyper
Rikkärr
Mosaikblandmyr och öblandmyr

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Karlsmyren består av mosaikblandmyr, öppna och
trädklädda topogena kärr, svagt välvda mossar och
sumpskog. Sumpskogarna är grandominerade och har ett
relativt stort björkinslag. Järnockrautfällningar finns i en
av bäckarna som rinner genom myren.
Delar av kärren utgörs av rikkärr med axag,
myggblomster, tagelsäv, gräsull, kärrull, kärrsälting och
björnbrodd.

I bottenskiktet växer praktflikmossa, guldskedmossa,
maskgulmossa och nordlig krokmossa.
Genom den centrala delen av myren går ett dike och flera
diken finns också i den nordligaste delen av
myrkomplexet.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av en fyndplats.
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Länsstyrelsens bedömning
Karlsmyren är ett mångformigt och representativt myrkomplex med inslag av extremrikkärr. Myren är ett av de
främsta och minst påverkade exemplen på siljanssilurens extremrikkärr.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:30 000
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1009446 Lövvasselkölen (W9)
Kommun
Myrregion

Älvdalen, Mora
G

Totalareal

Areal land
varav myr
4 099ha

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

4 061ha
2 620ha
37ha
594ha
447ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Lövvasselkölen intas huvudsakligen av välutvecklade
strängblandmyrar där strängarna stundtals bildar
spindelvävsliknande mönster mellan flarkar och
flarkgölar. Andra myrtyper som finns i komplexet är
sumpskogar, svagt välvda mossar, sluttande mossar,
soligena kärr, strängflarkkärr, videsumpkärr och
topogena mjukmattekärr med källor.

I området finns även fastmarksholmar, fukthedar och
vattendrag omgivna av lövsumpskog som bidrar till
områdets mångformighet. I de övre delarna ansluter
komplexet till alpin ljunghed. Små rullstensåspartier
bildar fastmarksholmar i myren.
Det enda ingreppet i myren är en kraftledning.

Vy från Storhäden i områdets nordvästra del med myr och fjällhed. Foto:
Lennart Bratt
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0ha

Länsstyrelsens bedömning
Lövvasselkölen är ett mångformigt myrkomplex med flera representativa myrtyper. Området ligger som en väsentlig
del inom en större vildmarksbetonad trakt där arbete att bilda formellt skydd pågår.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.

Skala 1:100 000
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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.

Skala 1:15 000
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1010012 Nybodkölen - Tranukölen - Ärjmyrkölen
Kommun
Myrregion

Mora, Malung
E

Totalareal

Areal land
varav myr
1 719ha

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

1 674ha
1 114ha
45ha
0ha
561ha
513ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
I ett svagt kuperat landskap med drumlinoida former i
NNV/SSO norr om Lemberget ligger ett stort
myrkomplex runt den centrala Bätsjön. Myrarna
domineras av mjukmattekärr som på Jugåskölen. Söder
om Bötsjön ligger ett stort lösbottenkärr som mot
skogsmarken i söder övergår i fastmattor. Längs den lilla
bäcken genom Bötsjökölen utbreder sig sumpkärr. Ett
välutbildat flarksystem med kärrsträngar dominerar de
centrala delarna av Porsmyrkölen. Bäckarna som
dränerar myren norrut till Öjen omges till delar av
björkskog av sumpskogstyp.
Mot öster ansluter ett flackt landskap genomdraget av
drumlins i nord-sydlig riktning och med stor
myrvariation mellan de barrskogsklädda moränryggarna.
En stor del av myrarna präglas här av blöta myrtyper, där
vackra sträng-flarkkomplex utbreder sig i vattenbanorna.

Speciellt välutbildade är de på Nybodkölen i väster, där
många flarkar intas av djupa gölar. Myrområdena i övrigt
intas av fattiga fastmattekärr av blåtåteltyp och rismossar
av hjortrontyp med stor andel mjukmattor. Sydost om
Myckelåstjärnen utbreder sig ännu ett blött myrområde,
men här uppbyggt av något mer diffust orienterade,
skogsbevuxna strängar och lösbottendominerade flarkar.
Västra delen av Tranukölen upptas av ett välutbildat
flarksystem.
Kärren är i regel fattiga, men rikinslag förekommer på
sina håll med ängsnyckel, brunag, strandlummer,
myggblomster. Klibbal är också noterad från området.
Östra delen av myrkomplexet tväras av en stor
kraftledning med tillhörande transportväg, vilken stör
delar av detta område. I övrigt är myren ostörd, förutom
omgivande hyggen som är vidsträckta.
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Länsstyrelsens bedömning
För regionen representativa mjukmattekärr med
inslag av lösbottnar och flarkgölsystem. De välutbildade flarksystemen på speciellt Nybodkölen är mycket
imponerande. Myren har bedömts som regionalt värdefull ur ornitologisk synpunkt med bl.a. flera par trana, storspov
och gluttsnäppa. Ansluter i sydost mot Gåstjärnskölen som ingår i den gamla Myrskyddsplanen.

Källor
1. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
2. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:50 000
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1009544 Skattlösbergs stormosse (W31)
Kommun
Myrregion

Ludvika
E

Totalareal

Areal land
varav myr
1 270ha

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

1 240ha
779ha
30ha
0ha
460ha
394ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Topogent kärr

Koncentrisk mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Skattlösbergs stormosse är ett myrkomplex som består av
excentriska mossar, svagt välvda tallmossar, soligena
kärr, strängflarkkärr, skogskärr och sumpskog. Stora
system av lösbottenhöljor och höljegölar finns på några
av de ingående
myrarna. De flesta av Bergslagens myrtyper och
växtsamhällen finns representerade på myren om man
bortser från olika rikkärrstyper.

I anslutning till myren finns rullstensåsar och
dödisområden. Myren är en av de bäst dokumenterade
myrarna i Sverige och en referenslokal för forskningen.
Myrarna är orörda men påverkas lokalt av skogsbilvägar
och avverkningar på omgivande fastmark.

Vy över en del av Stormossens mosseytor. Öppna eller tallbevuxna mossar
dominerar myren. Foto: Lennart Bratt
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Länsstyrelsens bedömning
Skattlösbergs stormosse är ett synnerligen mångformigt och representativt myrkomplex som har ett mycket stort
pedagogiskt värde även ur ett internationellt perspektiv. Myren ingår i Natura 2000.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. 1948: Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeogr. Suecica 21.
4. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.
5. Gunnarsson, U. 2000: Vegetation Changes on Swedish Mires. Uppsala Universitet

Skala 1:100 000
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1009597 Sundbäcken (W4)
Kommun
Myrregion

Älvdalen
F

Totalareal

159ha

Areal land
varav myr

159ha
37ha

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

0ha
0ha
123ha
122ha

Myrtyper
Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Kring Sundbäcken finns ett antal små mosaikblandmyrar
där öppna och trädbärande partier omväxlar. De
dominerande fastmattekärren med tuvsäv och blåtåtel har
ett inslag av lösbottnar, tjärnar och mossepartier. I
området förekommer flera rikindikerande arter som
brudsporre, gräsull, björnbrodd och axag.

I skogen växer brudsporre, tätört, knagglestarr och
gräsull blandade med arter som kattfot, skavfräken,
bergslok och liljekonvalj.
Myrarna är oskadade och påverkas bara indirekt av en
väg och en avloppsledning.

Tallskogspartierna mellan myrarna är översilade av
kalkhaltigt vatten och är mycket artrika.
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Länsstyrelsens bedömning
Våtmarkerna kring Sundbäcken bildar en kalkpåverkad skogs-myrmosaik med värdefull flora. Området har få
motsvarigheter i länet och är i behov av skydd även för skogsmarken där de botaniska värdena bör få utvecklas ostörda
av skogsbruk.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Björndalen, J-E. 1986: Kalktallskogar som naturvårdsobjekt i Sverige, SNV rapport 3070.
3. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.

Skala 1:15 000
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1009606 Sälsflotten (W26)
Kommun
Myrregion

Vansbro, Gagnef
D

Totalareal

Areal land
varav myr
511ha

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

508ha
432ha
3ha
0ha
74ha
64ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Sälsflotten domineras av svagt välvda mossar och högt
klassade koncentriska och excentriska mossar.
Vegetationen på mossarna utgörs av lavrika
ljungdominerade ristuvor och mellanliggande höljor.
Några stora dråg går ihop till ett storrt lösbottenkärr i den
norra delen av komplexet.

Några av myrens fastmarksholmar är avverkade, medan
andra hyser naturskog.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av fäbodar och en källa.

Sälsflottens stora lösbottenytor bidrar till att ett rikt myrfågelliv uppträder.
Foto: Lennart Bratt
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Länsstyrelsens bedömning
Sälsflottens naturvärden är främst knutna till de representativa mossetyperna. Storleken är avsevärd för läget så långt
österut i länet. Myren ingår i Natura 2000.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:30 000
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1009614 Sörmyren (W22)
Kommun
Myrregion

Falun
E

Totalareal

Areal land
varav myr
161ha

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

159ha
119ha
2ha
0ha
38ha
36ha

Myrtyper
Excentrisk mosse

Soligent kärr

Beskrivning av området
Sörmyren, som gränsar i norr mot sjön Svarten, har en
ganska komplex uppbyggnad. Mest iögonenfallande är
dock det som ger myren ett högt skyddsvärde, nämligen
en välutvecklad excentrisk mosse med ett centralt
gölsystem. Något motsvarande finns inte i dessa trakter. I
söder avbryts mossen abrupt av ett stort homogent trådoch flaskstarrkärr. Ytterligare söderut uppträder
rismossar, sumpskog och skogskärr. Den breda Hynsån
söker sig norrut i mossekanten, bitvis kraftigt
meandrande. Myren har ett högt fågelvärde - klass II i
länets myrfågelinventering - med bl.a. häckande trana,
videsparv och kricka.
Hynsån är en stor tillgång för området. Den har ett starkt
meandrande lopp längs hela Sörmyren.

Även uppströms myren har den höga kvalitéer där
strömsträckor med grusbottnar växlar med slingrande
lugnvattenpartier. Högvattenflödena gör att vissa smala
sträckor är naturligt skogfria gräs- och starrmader medan
andra småpartier är bevuxna med lövskog. På några
ställen finns också fina gammelskogar. Här finns färska
iakttagelser av strömstare och utter. Bävern förefaller
vara på gång att återsprida sig hit då färska spår har setts
under vintern 2006/2007.
Ingrepp: Några diken berör de södra delarna. En gammal
körväg tvärar över mossens norra del. Svartens reglering
påverkar myrens lägre delar i norr.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av en källa.

Vy från Sörmyrens glest tallbevuxna mosseplan. Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
Bedömning: Sörmyren har ett stort värde som regionens enda excentriska mosse med höljegölar. Den har även ett högt
ornitologiskt värde. Myren ingår i Natura 2000.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:20 000
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1009622 Tomossen (W30)
Kommun
Myrregion

Ludvika
D, E

Totalareal

62ha

Areal land
varav myr

62ha
42ha

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

0ha
0ha
20ha
19ha

Myrtyper
Rikkärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Tomossen är ett myrkomplex med stor areal kalkkärr, ett
litet parti örtrik sumpskog och en excentrisk mosse. I
kalkkärret växer axag, snip, sumpnycklar, tätört,
björnbrodd, dvärglummer, gyllenmossa, späd
skorpionmossa, röd skorpionmossa, mässingsmossa och
kärrbryum.

Delar av kärret är vassbevuxet och på sina håll finns en
diffus källpåverkan i kanten mot fastmarken. Stora delar
av kärret är glest bevuxet med tall.
Den värdefulla delen av myren är orörd bortsett från en
telefonledning.

Blöt del av Tomossen med rik förekomst av axag. Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
Tomossens är ett av Västerbergslagens få extremrikkärr och dessutom i stort sett opåverkat. Tomossen ingår i Natura
2000.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:15 000
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1009631 Tranumyren (W21)
Kommun
Myrregion

Rättvik
D

Totalareal

Areal land
varav myr
29ha

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

29ha
25ha
0ha
0ha
4ha
3ha

Myrtyper
Rikkärr

Beskrivning av området
Tranumyren ligger i ett kalkpåverkat område med
glacifluviala avlagringar i Siljansringen. I den centrala
delen av kärret finns lösbottnar där det växer
myggblomster, vitag, vitstarr, jämtstarr, myrstarr,
trindstarr, dytåg och kärrull. I omgivande mjuk- och
fastmattor växer ängsnycklar, sumpnycklar, snip,
björnbrodd, gräsull och blådaggigt ängsgröe.

Käppkrokmossa förekommer riligt. Blöta sumpkärr med
bland annat ängsruta ingår i objektets sydligaste del.
Lärkfalk och trana brukar häcka. Tranumyren är
hydrologiskt intakt.
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Länsstyrelsens bedömning
Tranumyren är ett av få orörda stora kalkkärr i Siljansringen. Det har mycket höga botaniska och representativa
värden.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:10 000
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1009652 Veksjömyren (W5)
Kommun
Myrregion

Älvdalen
F

Totalareal

2 776ha

Areal land
varav myr

2 582ha
1 510ha

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

194ha
0ha
1 069ha
911ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Området domineras av ett väl utvecklat strängflarkkärr
med stora flarkgölsystem. Andra myrtyper som ingår är
sluttande mosse och topogena mjukmattekärr.
Vegetationen är huvudsakligen fattig men inslag av
diabas i berggrunden gör att även rikkärrsmiljöer
förekommer.

Fågellivet är rikt. Omgivande fastmarksskog är till stora
delar avverkad.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av en fångstgrop och en blästplats.

I de södra delarna bildas en mosaik av myr och
fastmarksholmar varav några av de senare består av
rullstensåsar.
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Länsstyrelsens bedömning
Veksjömyren är ett av norra Dalarnas största myrkomplex. Området är mångformigt med ett flertal vegetationstyper
inklusive rikkärrsmiljöer och välutvecklade sträng-flarkkärr.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:100 000
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1009654 Vikerkölen (W23)
Kommun
Myrregion

Malung
E

Totalareal

Areal land
varav myr
1 296ha

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

1 270ha
982ha
26ha
0ha
285ha
248ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Soligent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Vikerkölen är ett terrängföljande myrkomplex som består
av högt värderade topogena fastmattekärr och
platåmossar. Övergångsformer mellan kärr och mosse är
vanliga och på myren finns dråg med strängstrukturer och
lösbottenflarkar. Norr om Rothåbäcken finns en mosaik
av fastmarksholmar, fastmattekärr och rismossar.

Även lösbottenrika mossar med inslag av gölar
förekommer.
Vegetationen i området är huvudsakligen fattig.
Omgivande fastmark består av fuktiga skogstyper med
glidande övergång till myren. Myren är orörd bortsett
från några vintervägar och regleringen av västra Rotsjön.

Bakom förgrundens flarkkärr vidtar Vikerkölens vidsträckta sluttande
mossar.Foto: Thomas Rafstedt. Foto: Thomas Rafstedt.
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Länsstyrelsens bedömning
Vikerkölen är ett mycket vidsträckt, mångformigt och representativt myrkomplex som är det bästa exemplet i länet på
sydvästra Dalarnas terrängtäckande myrar.

Källor
1. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.
3. Sjörs, H. & medarbetare, 1973: Skyddsvärda myrar i Kopparbergs län. Växtekologiska studier 3.

Skala 1:100 000
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1010020 Våtmarker vid Bysjön (ersätter W33)
Kommun
Myrregion

Vansbro
D, E

Totalareal

Areal land
varav myr
210ha

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

166ha
113ha
44ha
0ha
53ha
47ha

Myrtyper
Excentrisk mosse
Mad

Topogent kärr

Beskrivning av området
Bysjön står i förbindelse med Västerdalälven och erhåller
härigenom en naturlig kraftig vattenståndsvariation. Detta
präglar de omgivande våtmarkerna, så t.ex. de vidsträckta
mader som finns vid sjöns sydände. Här mynnar Äskan
parallellt med Nåsåsen och ett delta har utvecklats.
Områden med vattenvegetation övergår vid minskande
vattendjup i stora sumpkärr med rikligt av videbuskage.
Längs åarmarna växer galleriskog som övergår i
sumpskog uppströms.

Ett öppet fastmattekärr ligger väster om ån i Klackvikens
inre del. Mellan bergsidorna och deltat finns glest
tallbevuxna rismossar som har påverkats av dikning.
Området torde utgöra en ornitologiskt värdefull miljö,
något som dock inte kunde konstateras vid DOF:s
inventering som resulterade i klassningen III. Hög täthet
av grönbena noterades dock.
Bysjön och våtmarken i söder har bedömts vara av
riksintresse.

Äskans delta i Bysjön under översvämningstid strax innan lövsprickningen.
Foto: Lennart Bratt.
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Länsstyrelsens bedömning
De stora naturligt uppkomna och opåverkade maderna saknar motsvarighet åtminstone i denna del av Dalarna. Ån,
kärren, maderna och videbuskagen utgör en ostörd och tilltalande fågelmiljö. Tillsammans med åsen bildas en säregen
landskapsbild som är väl överskådlig från landsvägen i väster och skogsbilvägen i öster.

Källor
1. Länsstyrelsen i Kopparbergs län, 1990: Våtmarker i Kopparbergs län.

Skala 1:30 000
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1009672 Völsjökölen-Ögbäckskölen (W13)
Kommun
Myrregion

Malung
E

Totalareal

Areal land
varav myr
1 235ha

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

1 221ha
998ha
15ha
0ha
224ha
193ha

Myrtyper
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Völsjökomplexet utgörs av väl utvecklade
strängblandmyrar, koncentriska, sluttande och svagt
välvda mossar, soligena kärr och strängflarkkärr.
Flarkgölar och källkärr finns på några ställen i myren.
Sumpskogspartier finns längs de meandrande
vattendragen.

Myren har höga ornitologiska värden med förekomst av
småspov, storspov, brushane, gluttsnäppa, kricka och
bläsand. Endast ett fåtal diken finns i området.
Kulturhistoriska värden: I området finns kulturvärden i
form av en källa och en blästplats.

Vegetationen är huvudsakligen präglad av de
näringsfattiga förhållandena men på några ställen finns
inslag av rikare vegetation med ängsnycklar, tätört,
björnbrodd, gräsull, slåtterblomma och dvärglummer.

Vy från söder med Völsjön och stora flarkkärr i förgrunden, välkända bland
vasaloppsåkare. Foto: Thomas Rafstedt
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Länsstyrelsens bedömning
Völsjökomplexet är ett av länets största och mer varierade myrkomplex med inslag av värdefull äldre skog. Området
har höga representativa, botaniska och ornitologiska värden. Koncentriska mossar är ovanliga i den här delen av
landet.
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