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Objekt i Västernorrlands län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn
1009203
1009206
1009308

1009425
1009494
1009525
1009638
1009677

Sid nr

Bengtsmyran & Billmyran (Y23)
Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran (Y19)
Grönviksmyran och Juni-Stormyran (Y22)
+DOPP\UDQPÀ <
Lokmyran och Stormyran-Lommyran (Y16)
Pellemyran-Stormyran (Y2)
Röjtjärnsmyran och Spångmyran (Y17)
Tvärmyran (Y8)
Stormyran vid Åkerbränna (Y1)

54
66
56
58
60
62
64
70
68

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009259
1009272
1009288
1009404
1009417
1009430
1009463
1009473
1009482
1009495
1009563
1009587
1009644
1009664

X Fageråsen (Y13)
X Fransmyran (Y7)
X Gideåbergsmyrarna (Y10)
X Kålhuvudet (Y6)
X Lillsjöslåttern (Y4)
;/RYLN6WRUÀRQ <
X Mossaträskstormyran (Y3)
X Måckelmyran (Y20)
X Njurundastormyran (Y21)
X Pengsjökomplexet (Y5)
;3UlVWÀRQRFK6WHQVM|NRPSOH[HW <
X Stormyran vid Storulvsjön (Y18)
X Ulvöstormyran (Y11)
X Värsjömyran (Y14)

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

Alla objekt i landet som bedömdes vara ”Skyddade objekt” 2007, anses inte längre
vara skyddade. Fler objekt kan få ändrad bedömning.
Namnen för de skyddade objekten ovan innehåller inte längre ”X”-en i GIS-skikt etc.
I de fall ett gammalt MSP-ID med länsbokstav och löpnummer finns i parantes efter
namnet i tabellen ovan finns beskrivning för de objekt som bedömdes vara skyddade
2007 i Myrskyddsplanen 1994. Oskyddade objekt som presenteras på motsvarande
sätt i tabellen har en äldre beskrivning i samma rapport.
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1009203 Bengtsmyran & Billmyran (Y23)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Sundsvall
D

Totalareal

149ha
103ha

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

153ha

4ha
0ha
47ha
46ha

Myrtyper
Topogent kärr

Beskrivning av området
Bengtsmyran-Billmyran är ett relativt stort mosaikartat
objekt där öppna och trädbärande våtmarker alternerar
med flertalet fastmarksholmar. Området innehåller även
två tjärnar, arealer av skogskärr och sumpskogar av
varierande typ, små öppna intermediära kärr, en öppen
mosse och små tallmossar. En bäck slingrar sig genom
området.
Vegetationen är huvudsakligen fattig men det finns även
rikare sumpskogspartier, där kärrfibbla och hultbräken
växer. Bottenskiktet är genomgående vitmossdominerat.
Fågellivet representeras av häckande smålom i båda
tjärnarna.

Områdets myrholmar och åsar bär spår av tidigare
avverkningar. Skog med högre naturvärden återfinns
framförallt nordost om Gåstjärnen i form av skiktad
granskog med pågående ansamling av död ved.
Lövinslaget är bitvis rikligt med inslag av grov asp.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: I de norra delarna runt Låmmebäckens
utlopp på myren, har ett antal diken grävts ut och slåtter
har här förekommit ända in på 1950-talet. Trots detta
finns inga betydande hydrologiska störningar på
Bengtsmyran-Billmyran.

Vy över myren. Foto: Lars Berggren.
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Länsstyrelsens bedömning
Bengtsmyran-Billmyrans relativt intakta hydrologi och variation av myrtyper bidrar till dess mycket höga naturvärden.
Mosaiken av våtmarker och relativt opåverkad skogsmark gör att naturvärdena hotas av exploatering i form av
skogsbruk och behöver ges skydd i form av naturreservat.

Källor
1. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet
2. Grundström, S. & Uppsäll, S. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 1994:2 Härnösand.
3. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
4. Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län - en ornitologisk inventering. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län 1980:13. Härnösand

Skala 1:20 000
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1009308 Grönviksmyran och Juni-Stormyran (Y22)
Kommun
Myrregion

Sundsvall
D

Totalareal

102ha

Areal land
varav myr

81ha
47ha

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

21ha
0ha
31ha
30ha

Myrtyper
Topogent kustkärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Objektet består av två små kustnära kärr i ett tidigt
utvecklingsstadium.
Grönviksmyran består av en våtmark som i söder
angränsar mot laguner och primärskog i
landhöjningskust. Den långsmala myren sluttar svagt mot
söder och i dess södra ände finns en liten tjärn. Större
delen utgörs av ett öppet kärr. Små lövdungar med inslag
av gråal och klibbal förekommer i skogskanten. Södra
delen av området utgörs av laguner och naturlig
primärskog. Vegetationen är intermediär och
artrikedomen stor.

Exempel på mer krävande arter är myggblomster, brunag,
gräsull och purpurvitmossa.
Juni-Stormyran är ett våtmarkskomplex med öppna kärr
av fastmattetyp, blandskogskärr och små tjärnar omgivna
av gungflyn. Öster om den stora fastmarkholmen finns en
svagt välvd mosse med tydliga laggkärr. Skogen är
heterogen med bl.a. gråal, klibbal, gran och tall.
Vegetationen är representativ för Medelpadskusten med
en tämligen artrik kärlväxtflora. På myren häckar
smålom.

Ängsnycklar. Foto: Tomas Rydkvist.
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Länsstyrelsens bedömning
Grönviksmyran och Juni-Stormyran är två rätt så stora kustmyrar som är lite påverkade bortsett från några
angränsande hyggen.
Juni-Stormyran är intressant som en ung myr i kustnära miljö med både kärr och svagt välvd mosse. Grönviksmyran är
ett bra exempel på en myr i tidigt utvecklingsstadium nära havsstrand.
Båda myrarna ingår i Natura 2000-nätverket (sitecodes SE0710199 respektive SE0710198) och planeras bli reservat.

Källor
1. Arnström, T. m fl. Fem myrar i Västernorrlands län. Vegetationsinriktad naturinventering. Rapport 1979: 9.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Härnösand.
2. Dynesius, M. & Simonsson, P. Fågelmyrar i Västernorrlands län. Rapport 1980: 13. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län. Härnösand.
3. Grundström S. & Uppsäll S. Skyddsvärda Våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrland 1994: 2.
Härnösand.
4. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige. Solna.

Skala 1:20 000
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1009326 Halmmyran mfl (Y15)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Ånge
E

Totalareal

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

218ha

218ha
157ha
0ha
0ha
61ha
56ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Myrkomplexet består av Halsta-Stormyran, LombäckStormyran samt Halmmyran och ligger i Norra Borgsjös
rikområde som är påverkat av den jämtländska
kambrosilurberggrunden.
Lombäck-Stormyran är en av de största och bäst
utvecklade extremrikmyrarna i länet. Harrån, ett
vattendrag som hyser reproducerande bestånd av
flodpärlmussla och utter, flyter dessutom genom objektet.
De våtmarkstyper som dominerar området är glest
trädbevuxna fastmattekärr och stora delar sumpskog.
Ställvis övergår kärrytorna i rena blandmyrar med små
mossepartier. Tall dominerar trädskiktet i de öppnare
partierna men i sumpskogen förekommer även gran.
Framförallt i anslutning till bäcken är lövinslaget stort.
Halsta-Stormyran är ett variationsrikt och rätt stort
myr/sumpskogsområde med mycket artrik vegetation
med en stor uppsättning rikkärrs- och rikskogsarter.
Genom objektet rinner Markbäcken. Borgsjös största
någorlunda sammanhängande område med äldre,
naturligt uppkommen kalksumpskog finns här. Förutom
kärlväxter finns här arter av marksvampar och mollusker
som är starkt beroende av markens pH. I huvudsak är
hydrologin lite störd men det finns lokala skador av
diken, hyggen och vägar.
Halmmyran är en kalkgynnad myr med mycket värdefull
flora. Halmmyran är en av de bäst utvecklade
extremrikmyrarna i området med många arter orkidéer
som norna, guckusko, tvåblad, skogsfru och
sumpnycklar.

Området saknar allvarliga ingrepp i hydrologin.
På flera ställen inom komplexet finns en artrik
kalkkärrsvegetation med smalfräken, trådfräken,
kärrsälting, tvåblad, grönkulla, sumpnycklar, huvudstarr,
hårstarr och trindstarr i fältskiktet. I bottenskiktet växer
gyllenmossa, krokvitmossa, piprensarmossa,
purpurvitmossa, späd skorpionmossa, kärrkrokmossa och
tuffmossor.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: I södra änden av Lombäck-Stormyran finns
fångstgropar som är del av ett större fångstgropssystem.
Byggnad: Just väster om Halsta-Stormyran ligger
Boltjärnsbodarna, en gammal fäbodlämning. I
Halmmyrans nordvästra hörn ligger fäbodlämningen
Ensillrebodarna.

Guckusko. Foto: Tomas Rydkvist.
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Länsstyrelsens bedömning
Komplexets största värden ligger i de olika områdenas rika flora och i kombinationen kalkkärr och sumpskog.
Lombäck-Stormyran är ett stort heterogent våtmarksområde som i huvudsak är opåverkat av störande ingrepp på
myren och med skogar som till viss del uppvisar naturskogskaraktär. Harrån som flyter genom myrkomplexet är en av
de mest skyddsvärda vattendragen i länet vilket också bidrar till områdets mycket höga naturvärden. Naturvårdsavtal
finns för en sumpskogsbit i östra kanten. Reservat planeras för Lombäck-Stormyran.
Halsta-Stormyran ingår i "Kullbäcken - Markbäcken", ett reservat under bildande.
De västra delarna av Halmmyrans sumpskog har skyddats genom naturvårdsavtal. Själva myren bör ges skydd i form
av reservat.

Källor
1. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
2. Grundström, S. & Uppsäll, S. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 1994:2. Härnösand.
3. Naturvårdsverket. 1994: Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
4. Ljungankommitten, 1986. Natur och kultur längs Ljungans dalgång.
5. Lundqvist, P. 1979. Fäbodar - en specialinventering 1978. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1979:5.
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1993: Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden. Länsstyrelsen 1993:1. Härnösand.
7. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Sjö- och vattendragsinventering. Opubl.
8. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1992. Ängs- och hagmarker i Västernorrlands län - del 1 Medelpad.

Skala 1:50 000
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1009425 Lokmyran och Stormyran-Lommyran (Y16)
Kommun
Myrregion

Ånge
E

Totalareal

654ha

Areal land
varav myr

641ha
460ha

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

13ha
0ha
181ha
173ha

Myrtyper
Rikkärr
Strängflarkkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Objektet består av två delar: Lokmyran med anslutande
myrar i norr och Stormyran-Lommyran i söder.
Det norra myrkomplexet är ett stort och mångformigt
område med flera värdefulla våtmarkstyper som diffust
strukturerade fastmattekärr, tallkärr, tallmossar, ytor med
rik gransumpskog och rikkärr med källor. Området har
dessutom ett antal tjärnar som bidrar till områdets
heterogenitet och värde.
Vegetationen varierar från fattig till rik, med inslag av
nålstarr, dytåg, axag, sumpnycklar och björnbrod. På
Lokmyran finns källor med arter som bandbryum, späd
skorpionmossa och guldskedmossa. Större delen av
sumpskogen och fastmarksholmarna bär spår av äldre
avverkningar men längs Rigåsbäcken/Klockarbäcken
finns en mer sluten och högvuxen gran-sumpskog med
bollvitmossa, repestarr och spädstarr.
Söder om Lokmyrankomplexet ligger StormyranLommyran, en skogsmyrmosaik som är under
reservatsbildning. Stormyran domineras av en stor
strängflarkmyr medan Päckersmyran främst utgörs av
öppna mjukmattekärr.

Stormyran omges främst av talldominerad skog men i
östra kanten av området växer lövrik granskog.
Förekomsten av grova, murkna tallågor är i ett par
delområden ovanligt rik för trakten. Varglav har
påträffats inom området.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: Just söder om Abborrtjärnsmyrarna ligger
fäboden Lokåsen, en fäbodlämning bestående av ett tiotal
husgrunder, 4 med spismursrest. Två källargrunder,
röjningsrösen och en fäbodväg finns här också. På
platsen finns även en fäbodstuga och ett par uthus, bl a ett
härbre med årtalet 1790 inskuret. Omedelbart norr om
Lokmyren ligger också lämningar efter Loktorpet. Norr
om Bryggningstjärnen finns också torprester.

Strängflarkkärr på Stormyran. Foto: Tomas Rydkvist.
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Länsstyrelsens bedömning
Lokmyran-komplexets största värde ligger i de relativt stora områdena med rikkärr och rik sumpskog och
mångformigheten bestående av skog, myr och tjärn. Myrens hydrologi är dessutom i stort sett ostörd.
Gransumpskogen är dock till stora delar påverkad av skogsbruket. För att skydda myren och den sumpskogsrest som
finns kvar behöver området avsättas som reservat.
Stormyran-Lommyran är inlöst av staten och under reservatsbildning.

Källor
1. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
2. Grundström, S. & Uppsäll, S. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 1994:2. Härnösand.
3. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
4. Due, K. och Muhr, M. 1983. "13 myrar"- en botanisk inventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1983:1.
Härnösand
5. Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län - en ornitologisk inventering. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län 1980:13. Härnösand.
6. Simonsson, P. 1979. Rikkärr i Borgsjö socken. Opublicerat. Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Skala 1:100 000
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1009494 Pellemyran-Stormyran (Y2)
Kommun
Myrregion

Sollefteå
E

Totalareal

2 683ha

Areal land
varav myr

2 590ha
1 340ha

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

93ha
0ha
1 251ha
1 122ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Pellemyran-Stormyran är en mycket stor
skogsmyrmosaik beläget i direkt anslutning till
Ångermanälven norr om Gulsele. Området domineras av
stora långsträckta strängflarkkärr med flarkgölar. I
flarkarna växer bland annat dybläddra, strängstarr,
kallgräs och kärrspira. Övriga myrtyper är topogena kärr,
svagt välvd mosse och strängblandmyr.
Sumpskogspartier förekommer också samt ett flertal
tjärnar. Vegetationen är fattig till intermediär med arter
som piprensarmossa, purpurvitmossa och
blodskedsmossa i de rikare partierna. Området har ett
välutvecklat fågelliv med bland annat häckande sädgås
och småspov.
Myrkomplexet är svåröverblickbart men har
genomgående varit utsatt för en hög grad av exploatering.

Stora delar av fastmarksarealen består av hyggen och
ungskogar och även vägar har dragits in i området. Det
finns dock fastmarksavsnitt, bland annat längs med en del
åsar, som hyser ståndskog - ofta naturligt föryngrad efter
brand men med tydliga spår efter tidigare skogsbruk.
Kulturhistoriska värden
Byggnad: I utkanten av den västra delen av området
ligger den gamla fäbodvallen Lillselbodarna som idag
fungerar som jaktkoja. Det finns även grovtimrade lador
från fäbodbruk i anslutning till Stormyran i den östra
delen av komplexet.

Bild över del av komplexet. Foto: Lars-Göran Ek.
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Länsstyrelsens bedömning
Pellemyran-Stormyran är ett mångformigt och för regionen representativt myrkomplex med stor variation av myrar.
Området är mycket värdefullt för fågellivet och har vissa botaniska värden.
Skogen har till allra största delen låga värden och behöver endast skydd där det krävs för att värna naturvärden knutna
till våtmarkerna.

Källor
1. Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län - en ornitologisk inventering. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län 1980:13. Härnösand
2. Grundström, S. & Uppsäll, S. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 1994:2. Härnösand.
3. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
4. Due, K. och Muhr, M. 1983. "13 myrar"- en botanisk inventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1983:1.
Härnösand.

Skala 1:100 000
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1009525 Röjtjärnsmyran och Spångmyran (Y17)
Kommun
Myrregion

Ånge
E

Totalareal

877ha

Areal land
varav myr

833ha
606ha

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

44ha
0ha
224ha
208ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Området består av ett stort myrkomplex med öppna svagt
välvda mossar, topogena mjukmattekärr, strängflarkkärr
och blandmyrar. Sjöarna i komplexet omges av blöta
sumpkärr och i norra delen av området finns
sammanhängande ytor av sumpskog med höga
naturvärden. De flesta av regionens myrtyper är
representerade och flera partier innehåller rikkärr och
källpåverkade områden. Strängflarkkärret hyser
björnbrodd, dvärglummer och sumpnycklar.
Myggblomster, krokvitmossa, korvskorpionmossa,
drågvitmossa och den ovanliga trubbvitmossan växer på
andra rika platser.
Fågelfaunan är art- och individrik med bland annat
enkelbeckasin, bläsand, trana och lärkfalk.

Viss påverkan finns i form av diken (äldre och en del mer
sentida), en kraftledning och avverkade skogspartier.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: Delar av området bär spår av tidig
mänsklig påverkan och myrmarken kring östra
Spångmyran och områdena väster om Sönnersjön har
tidigare använts för myrodling. De blöta högstarrkärren
och områdena kring Nores- och Sönnersjön och
Slåttertjärnen har brukats för slåtter, i norr finns flera
robusta lador. De blöta kärren vid tjärnarna har också
brukats och det är troligt att vissa sänkningsingrepp har
gjorts.
Byggnad: Mellan Sönnersjön och Hussbodsjön ligger
också fäbodlämningen Hussboda.

Vy över myren. Foto: Jonas Salmonsson.

64

Länsstyrelsens bedömning
Röjtjärnsmyran-Spångmyran är ett för regionen representativt våtmarkskomplex med flera ingående myrtyper. Inslag
av ovanligare typer som öppna mossar och sumpkärr finns. Även vegetationen är mångformig med rikkärr och
källvegetation.
Området ingår i Natura 2000-nätverket (sitecode SE0710197) och planeras för reservatsbildning.

Källor
1. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet.
2. Due, K. och Muhr, M. 1983. "13 myrar"- en botanisk inventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1983:1.
Härnösand.
3. Grundström, S. & Uppsäll, S. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 1994:2. Härnösand.
4. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
5. Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län - en ornitologisk inventering. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län 1980:13. Härnösand.
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1009206 Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran (Y19)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Sundsvall
E

Totalareal

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

401ha

387ha
310ha
14ha
0ha
77ha
75ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Stor-Lomsjömyran-Björkbäcksmyran är ett stort
heterogent myrområde med flera olika myrtyper såsom
strängflarkkär, öppna svagt välvda mossar, topogena
kärr, skogskärr, artrika sumpskogsmiljöer, strandkärr och
en riklig förekomst av fastmarksholmar.
Vegetationen är huvudsakligen fattig till intermediär men
mindre rikkärr återfinns på Björkbäcksmyran. I de rikare
sumpskogmiljöerna återfinns arter som sumpnycklar,
tvåblad, dvärglummer, nålstarr och Kung Karls spira.

Stor-Lomsjömyran i norra delen av objektet domineras
av ett intermediärt kärr med sumpnycklar, kärrull,
purpurvitmossa och guldspärrmossa.
Stora delar av de angränsande skogarna utgörs av plantoch ungskogar och naturvårdshänsynen mot myrkanterna
har ofta varit av lägre kvalitet. Skogen längs med StorLomsjöbäcken har påverkats av bäver och ett parti av
skogen har översvämmats och dött vilket bidrar till den
biologiska mångfalden.

Vy över myren. Foto: Jonas Salmonsson.
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Länsstyrelsens bedömning
Objektet är en mångformig och värdefull skogsmyrmosaik, särskilt de sydvästra delarna. Området har också vissa
raritetsaspekter med öppna mossar och intermediära vegetationstyper. Björkbäcksmyran ingår i nätverket Natura 2000
(sitecode SE0710195). Hela området bedöms behöva avsättas som reservat då skogsbruksåtgärder anses hota
naturvärdena.

Källor
1. Grundström, S. & Uppsäll, S. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 1994:2 Härnösand.
2. Naturvårdsverket, 1994: Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
3. Due, K. och Muhr, M. 1983. "13 myrar"- en botanisk inventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1983:1.
Härnösand.
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1009677 Stormyran vid Åkerbränna (Y1)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Sollefteå
G

Totalareal

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

693ha

691ha
593ha
2ha
0ha
98ha
84ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Stormyran vid Åkerbränna är ett stort och mångformigt
myrkomplex som utgörs av flera olika myrtyper. Det som
ger området dess speciella karaktär är de stora strängade,
intermediära kärren. Strängarna utgörs av väl avsatta
fastmattesträngar och flarkarna är lösbottenflarkar eller
flarkgölar. Andra vanliga myrtyper är topogena och
soligena kärr, men här finns även nordlig mosse och ett
backkärr, vilket är sällsynt i denna region. I de södra
delarna finns delar med glest trädbevuxen dikad myr.
Vegetationen är huvudsakligen fattig till intermediär men
mindre partier med rikkärr och källpåverkad vegetation
ingår i området. Här återfinns arter som myggblomster,
brudsporre, sumpnycklar och ängsnycklar. Vid källan är
levermoss- och brunmossfloran rik.
Myrkomplexet har ett rikt fågelliv med arter som
myrsnäppa, brushane, ljungpipare, småspov och trana.

Spår av tidigare hävd: Fäboden användes ursprungligen
som slåttermark men betades sedan en period innan
hävden upphörde helt. Närheten till byn Åkerbränna och
aktiviteten på fäbodvallen har inneburit att omgivande
skogars struktur och utseende har påverkats, detta främst
genom ett omfattande skogsbete och den tillhörande
betesbränningen.
Störst negativ påverkan har emellertid nutida
skogsbruksåtgärder och stora delar av den anslutande
skogen består av ungskog eller gallringsskog och är i
vissa fall också påverkad av dikning. På flertalet av
fastmarksholmarna finns dock äldre skogsbestånd som
inom en snar framtid kommer att utveckla naturvärden.

Kulturhistoriska värden
Byggnad: I västra kanten av myrkomplexet ligger den
vackra och välbevarade fäbodvallen Slättbränna fäbodar
som var i bruk fram till 1948. Fäboden består av sju
kokhus samt 14 fähus och andra byggnader i bra skick.
Fäbodvallen har ett stort kulturhistoriskt värde tack vare
de välbevarade byggnaderna och områdets storlek.

Flygbild över Slättbränna fäbodar. Ur Länsmuseets bildarkiv.
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Länsstyrelsens bedömning
De huvudsakliga värdena är mångformigheten, representativiteten, kulturvärdena samt det rika fågellivet.
Myrkomplexet har även botaniska värden. Åkerbrännastormyran utgör ett riksintresse.
Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot t ex dränering, dämning och torvtäkt.
Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras. Därför bedöms formellt skydd
behövas för Åkerbrännastormyran.

Källor
1. Björkbäck, F. 1970. Skyddsvärda myrar i Y-län. Preliminär förteckning.
2. Dahlen, B. 1984. Slättbränna och Mossaträsk - två fågelmyrar i Ångermanland. Gråspetten. Årg 4:4.
3. Due, K. 1984. Stormyran-Åkerbränna - en botanisk inventering. Opublicerad. Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
4. Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet
5. Simonsson, P. och Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län - en ornitologisk inventering. Länstyrelsen
i Västernorrlands län 1980:13.
6. Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
7. Länsstyrelsen i Västernorrland. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Härnösand.
8. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1992: Ängs- och hagmarker i Västernorrlands län - del 2 Ångermanland.
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1009638 Tvärmyran (Y8)
Kommun
Myrregion

Sollefteå
E

Totalareal

33ha

Areal land
varav myr

32ha
13ha

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

1ha
0ha
19ha
19ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Tvärmyran är en smal och långsträckt myr som faller ut i
Stor-Finnsjön. Objektet består huvudsakligen av
ängskärrartade sluttande rikkärr men innefattar även
översilade soligena kärr och sumpskogar.
Myrens vegetation varierar från intermediär till
extremrik. Denna variation bidrar till myrens artrikedom
och gör den till ett av de intressantaste rikkärren i länet
med arter som trådfräken, finbräken, huvudstarr,
sumpnycklar, fjällnycklar, blodnycklar, dvärgtätört,
glansvide, lappdunört och guckusko.

Tvärmyran är omgiven av brukad skog på tre kanter, den
fjärde utgörs av Stor-Finnsjön. Två större diken dränerar
den anslutande skogsmarken samt avskär partier av
våtmarken. Trots detta gör den näringskrävande och
artrika floran att Tvärmyran har höga naturvärden.

Dvärgtätört. Foto: Jonas Salmonsson.
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Länsstyrelsens bedömning
Tvärmyrans naturvärden är framförallt knutna till den rika floran vilket gör myren så skyddsvärd att den bedöms
behöva formellt skydd.

Källor
1. Simonsson, P. & Dynesius, M. 1980. Fågelmyrar i Västernorrlands län - en ornitologisk inventering. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län 1980:13. Härnösand
2. Grundström, S. & Uppsäll, S. 1994. Skyddsvärda våtmarker i Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 1994:2. Härnösand.
3. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Solna.
4. Due, K. och Muhr, M. 1983. "13 myrar" - en botanisk inventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1983:1.
Härnösand.
5 .Lindström, B.-M. och Simonsson, P. 1977. Västra Ramsele-naturinventering i Sollefteå kommun, rapport 1977:15.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Härnösand.
6. Mascher, J. W: 1990. Ångermanlands flora. SBT-redaktionen, Lund.
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