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Objektet delvis i Västerbottens län.

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
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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:
* Kvarnmyren-Trättmyren (Z14)
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1009209 Blekbäcken & Stensundet (Z18)
Kommun
Myrregion

Östersund
F

Totalareal

438ha

Areal land
varav myr

417ha
213ha

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

21ha
0ha
202ha
189ha

Myrtyper
Rikkärr
Mosaikblandmyr och öblandmyr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Stensundet ligger öster om Handog. Berggrunden består
av gnejsgranit och den anslutande fastmarken av moig
morän. Myren avvattnas via Blekbäcken. I objektet ingår
topogent kärr, blandmyr, sumpskogspartier och en tjärn.
Vegetationen i kärret är tydligt kalkinfluerad. I fältskiktet
dominerar trådstarr och kalkindikatorn axag. I
bottenskiktet dominerar späd skorpionmossa,
guldspärrmossa och gyllenmossa. Andra kalkindikatorer
är t.ex. tagelstarr, huvudstarr och svartknoppsmossa.
Bland orkidéerna kan nämnas ängsnycklar, blodnycklar,
brudsporre, tvåblad, grönkulla, korallrot, flugblomster,
vaxnycklar och den rödlistade guckuskon. I kärrets
fuktigare partier förekommer även kalkutfällningar.
I blandmyren finns mossetuvor med ris och rostvitmossa.
I objektets sydöstra del ligger en liten blekesjö där det
bl.a. växer bladvass, trådstarr och sjöfräken. Blekesjön är
mycket välutbildad och uppvisar en tydlig
blekeutfällning.
I objektets södra del, vid Blekbäckens utlopp, ligger en
myr som utgörs av en bård längs vattendrag och topogena
kärr. De lägre liggande partierna svämmas över vid
högvatten.

Här finns flertalet block.
Vegetationen i åbården domineras i fältskiktet av
trådstarr med rikliga förekomster av vattenklöver. Här
växer det även tämligen gott om tagelstarr och den
sällsynta orkidén vaxnycklar förekommer i tämligen fina
bestånd. Blodnycklar, ängsnycklar och brudsporre är
andra orkidéer i objektet. I bottenskiktet samdominerar
korvskorpionmossa och späd skorpionmossa med inslag
av röd skorpionmossa.
I det öppna kärret dominerar trådstarr med rikliga inslag
av blåtåtel. Tuvsäv, nålstarr och bladvass förekommer
allmänt. Späd skorpionmossa dominerar i bottenskiktet
med inslag av bl.a. purpurvitmossa. Här växer det även
rikligt med låga tallar och björkar. I kärret finns mosseöar
av ristuvetyp.
De västra delarna av kärret är glest tallbevuxet och i
fältskiktet samdominerar tuvsäv, trådstarr och blåtåtel.
Blodrot och fjällskära förekommer allmänt. Bland
mossorna dominerar purpurvitmossa med rikliga inslag
av guldspärrmossa och gyllenmossa. Här växer också
allmänt med enbuskar.
I ån växer vattenklöver och gul näckros.
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Länsstyrelsens bedömning
Stensundet är ett botaniskt mycket skyddsvärt objekt. Floran är tydligt kalkgynnad och myren uppvisar ett fint
exempel på ett välutbildat och tydligt kalkkärr i jämtlands kambrosilurområde. Här finns en rad intressanta arter och
de botaniska värdena i området är mycket höga, bl.a. växer här den rödlistade guckuskon.
Objektets höga naturvetenskapliga värden motiverar en placering i högsta naturvärdesklass.
Myren i södra del utgör en mycket fin växtplats för vaxnycklar, som i länet är tämligen ovanlig. Förekomsten av
vaxnycklar är särskilt riklig i åmaden och den bedöms vara objektets värdekärna. Den rikliga vaxnyckelförekomsten
skänker objektet höga botaniska värden.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
3. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2002. Blekeområden i Jämtland.
4. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:30 000
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1009215 Blåhammarmyren (Z11)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Åre
I

Totalareal

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

1 505ha

1 447ha
923ha
58ha
408ha
0ha
0ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Mosaikblandmyr och öblandmyr

Beskrivning av området
Objektet är beläget i västra Jämtlands fjälltrakter.
Berggrund i området är porfyr och omgivande jordarter
är morän och grus.
Blåhammarmyren är en fjällnära, öppen myr med gott om
gölar och lösbottenpartier. Flera gölar/tjärnar är grunda
och sandiga. Det finns också flera smala, relativt djupa
meandrande bäckar. Myren är ganska plan förutom i de
norra delarna som sluttar tydligt.
Myren består till största delen av topogena kärr samt
partier med strängflarkkärr och blandmyr. Vanliga
kärrarter är; rund-, tråd- och flaskstarr, ängs- och tuvull,
bottenskiktet i dessa starr-vitmosskärr domineras av
björn-, sot-, krok- och klubbvitmossa samt korvskorpionmossa.

I lite rikare, främst sluttande källpåverkade partier finns
arter som kung Karls spira, stagg, svarthö, blåtåtel och
piprensarmossa. På ombrotrofa mossepartier finns bl.a. tuvull,
krypljung, ljung, renlav och rostvitmossa. Det oceaniska
inflytandet märks tydligt genom förekomsten av bl.a.
praktvitmossa, franslever- och raggmossa.
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Länsstyrelsens bedömning
Ett objekt med mycket tilltalande landskapsbild. Helt orört. Intressant vegetation genom det oceaniska inflytandet på
området. Mycket välutbildat och representativt topogent kärr. Myren har också ett högt ornitologiskt värde. Vidare
finns det uppgifter om myrbräcka från denna myr.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:50 000
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1010326 Bodflon-Slåttflon
Kommun
Myrregion

Bräcke
E

Totalareal

84ha

Areal land
varav myr

82ha
60ha

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

2ha
0ha
24ha
23ha

Myrtyper
Topogent kärr

Rikkärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Bodflon-Slåttflon ligger i ett storkuperat område 4 km
öster om Kälarne. Berggrunden i området består av granit
och den anslutande fastmarken av moig och sandig
morän.
Myren är sammansatt av en mosse, topogent kärr och
sumpskogspartier.
Kärret är av rik typ och innefattar både öppna och glest
trädtäckta partier. I de öppna delarna dominerar bitvis
piprensarmossa i bottenskiktet. Här växer det även gott
om kärrkammossa, och den rödlistade käppkrokmossan
förekommer i tämligen fina bestånd. I fältskiktet
dominerar flaskstarr med inslag av bl.a. nålstarr och
vattenklöver. Här växer även trindstarr och stora
förekomster av den rödlistade myrbräckan, den återfinns i
flera tusentals exemplar.

Järnockrautfällning uppvisas i de blötare partierna.
Även i ett blött mjukmattedråg växer det myrbräcka och
trindstarr. Även här uppvisas järnockrautfällningar.
De glest trädtäckta partierna domineras av björk. I
fältskiktet växer det rikligt med vattenklöver tillsammans
med sjöfräken och kråkklöver. Purpurvitmossa dominerar
i bottenskiktet. Vissa partier i kärret har en mer fattig
karaktär av starr-vitmosstyp.
Tvåblad är den registrerade orkidén.
Till de mer kalkgynnade arterna räknas tagelstarr.
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Länsstyrelsens bedömning
Kärret hyser mycket fina förekomster av den rödlistade myrbräckan, vilket betingar mycket höga botaniska värden.
Även de bryologiska värdena bedöms som höga med tanke på fina bestånd av den rödlistade käppkrokmossan. Kärret
är även variationsrikt med fattigare partier "uppblandade" i rikkärret.
Rikkärret i norra delen utgör objektets värdekärna och är dessutom hydrologiskt intakt. Trots att andra delar av myren
är påverkad av dikningar så bedöms kärret hysa så höga naturvetenskapliga värden att det placeras i högsta
naturvärdesklass. Kärret utgör en mycket betydelsefull myrbräckalokal och är mycket skyddsvärt.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:10 000
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1010308 Borgflon
Kommun
Myrregion

Strömsund
F

Totalareal

93ha

Areal land
varav myr

93ha
47ha

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

0ha
0ha
44ha
43ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
I objektet ingår tre stycken rikkärr av klass 1. Borgflon
ligger i ett sluttande område sydväst om
Björbäcksbodarna. Berggrunden i området utgörs av
Andersöskiffer och den anslutande fastmarken av moig
morän. Myren avvattnas norrut till Fyrån.
Myren är ett tydligt sluttande rikkärr som bitvis övergår i
kalkkärr. Kärret är artrikt och mångformigt; här
förekommer både öppna och trädbevuxna partier,
blekegöl och dråg. I de öppna kärren dominerar olika
starrar och andra halvgräs medan trädkärret hyser mer
högvuxna örter som t.ex. älgört, humleblomster och
strätta. Bottenskiktet representeras av relativt vanliga
brunmossor. Trekantig svanmossa och storfickmossa
förekommer här sparsamt.
I trädkärret växer bl.a. de två rödlistade arterna
käppkrokmossan och myrbräcka.
Till kärrets kalkindikatorer hör huvudstarr, tagelstarr,
glansvide, svartknoppsmossa och klotuffmossa. Bland
orkidéerna i området kan nämnas ängsnycklar,
sumpnycklar brudsporre och tvåblad.
I ett blött mjukmattedråg i södra delen återfinns minst
1000 exemplar av den rödlistade myrbräckan och ett
mindre antal av den rödlistade käppkrokmossan. Enstaka
exemplar av ängsbräsma och den rödlistade myrstarr
växer i dråget.

Blekegölen centralt i objektet, har tydlig blekeutfällning
och i den växer bl.a. taggsträfse som även den är en
rödlistad art.
Det mittersta myren utgörs av ett tydligt sluttande kärr av
rikkärrtyp, som bitvis övergår i rent kalkkärr.
Kalkutfällningar påträffas i blötare partier i mossan. De
största delarna av kärret är öppet men det finns mindre
trädbeväxta partier. Här återfinns bl.a. jämtstarr, hirsstarr,
trådstarr och blåtåtel. Olika brunmossor bildar ett
heltäckande bottenskikt, t.ex. späd skorpionmossa,
guldspärrmossa och gyllenmossa.
I de trädbeväxta delarna, som framförallt förekommer i
kärrtes perifera delar, växer flera örter som t.ex. strätta,
humleblomster och kärrfibbla. I ett utströmningsområde
påträffades klotuffmossa, nordtuffmossa och den
rödlistade käppkrokmossan.
I en källa i östra delen förekommer kalkindikerande arter
som t.ex. svartknoppsmossa, klotuffmossa och
nordtuffmossa, dock uppvisas ingen synlig
kalkutfällning.
Bland övriga kalkindikatorer märks hårstarr, huvudstarr,
glansvidekalkkällmossa och källtuffmossa. Brudsporre
och tvåblad är de påträffade orkidéerna.

82

Länsstyrelsens bedömning
Borgflon har, med avseende på den mycket rika myrbräckaförekomsten, mycket höga botaniska värden. Kärret är
dessutom artrikt och bedöms vara av stor betydelse för de fyra rödlistade arterna som förekommer i området. Myren är
dessutom mångformig med öppna och trädbevuxna partier, blekegöl och dråg. De naturvetenskapliga värdena
överväger ingreppen med de utförda avverkningarna inom objektet och på den anslutande fastmarken och objektet
placeras därmed i klass 1. Kärret är från artbevarandesynpunkt ett mycket skyddsvärt objekt. Det mittersta rikkärret är
artrikt och mångformigt och övergår lokalt i kalkkärr, här återfinns ett flertal kalkindikatorer. Förekomsten av källor är
morfologiskt intressant och bidrar till mångfalden i objektet och stärker därmed dess naturvärde. Artrikedomen,
mångformigheten, orördheten och förekomsten av rödlistad mossa ger sammantaget så höga naturvetenskapliga värden
att det motiverar en placering i högsta naturvärdesklass.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2002. Blekeområden i Jämtland.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:10 000
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1009233 Brötarna (Z21)
Kommun
Myrregion

Berg
F

Totalareal

5 631ha

Areal land
varav myr

5 607ha
3 199ha

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

24ha
0ha
2 395ha
1 806ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Brötarna ligger på höjderna väster om Kövra där
berggrunden består av Finnsäterskiffer och
Flatruetskiffer. Moig och grusig morän omger
myrmarken. Avvattning sker via vattendrag österut.
Objektet har stor andel fastmarksholmar. De största
delarna av objektet utgörs av blandmyrar och nordlig
mosse, men övergångar mellan dessa är också vanliga.
Dessutom ingår topogena och soligena kärr, plan mosse
samt sträng-flarkkärr.
Blandmyrarna har strängar och plan av ristuvetyp medan
mellanliggande golv och flarkar är mjukmattekärr av
fattig typ. Flaskstarr, tuvsäv och olika vitmossor är
vanliga i kärrpartierna.
Mossarna domineras av den vanliga risdominerande
ombrotrofa vegetationen.
Det soligena kärret har övervägande mjukmattor av fattig
starr-vitmosstyp.
I det topogena fastmattekärret dominerar tuvsäv och
sotvitmossa.
Sträng-flarkkärret har både öppna och glest trädtäckta
halvgräsdominerade strängar.

De blöta mjukmatteflarkarna domineras av olika starrar
och vitmossor.
Objektets södra del består av blandmyr, strängblandmyr,
soligena och topogena kärr samt svagt sluttande mosse
och tjärn.
De välutbildade strängarna i strängblandmyren är av
ristuvetyp. Det finns också mer kärrartade strängar.
Flarkarna är av fattig lösbotten- och mjukmattetyp.
Kallgräs, björnvitmossa och sotvitmossa är vanliga arter i
flarkarna.
Blandmyrmosaiken har samma fattiga vegetationstyper
som strängblandmyren.
Både de soligena och topogena kärren är av fattig typ
med både fast- och mjukmattor. Olika halvgräs och
vitmossor är vegetationsbildare i kärren.
Mossen har strängar av ristyp med mycket hjortron
lokalt. Tuvull och kallgräs är vanliga arter i
mjukmattehöljorna.
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Länsstyrelsens bedömning
De värdefullaste delarna i objektet är sträng-flarkkärrret och det topogena kärret. Dessa tillhör de högst klassade i
regionen och har därför ett högt representativt värde.
Storflon är ett stort, mångformigt objekt med mycket torrakor och en stark vildmarksprägel. Trots dikningarna i södra
delen är den dominerande ytan av objektet orörd.
Den stora fastmarksmosaiken bryter upp landskapet och ger långa kantzoner vilket har stor ekologisk betydelse.
Många fastmarksholmar har orörda skogar vilket höjer områdets värde. Objektet har höga ornitologiska värden.
Av speciellt värde i de södra delarna är den stora strängblandmyren som är morfologiskt intressant med välutbildade
strängar och flarkar. De stora kärren bidrar till att ge myren en mycket vildmarkspräglad landskapsbild. Myren har
höga ornitologiska värden.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:200 000
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1009242 Dalkarlskölen (Z30)
Kommun
Myrregion

Härjedalen
F, G

Totalareal

4 706ha

Areal land
varav myr

4 637ha
2 629ha

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

70ha
1 214ha
0ha
0ha

Myrtyper
Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Dalkarlskölen är ett stort och högt beläget myrområde
strax öster om fjället Skräppåsen. Berggrunden utgörs av
granit. Objektet omges av moig morän. Hela objektet är
terrängföljande och sluttar tydligt ner mot den centralt
belägna bäcken. De ingående våtmarkstyperna utgörs av
välutbildade och tydligt sluttande soligena kärr, samt
topogena kärr, med inslag av ristuveöar. Vidare
förekommer strängflarkkärr och strängblandmyrar. Det
finns en del fastmarksholmar med torrakor och
högstubbar i objektet.
Vegetationen i kärren är av fattig-intermediär typ och
domineras av starrar och halvgräs som t.

ex. trådstarr, flaskstarr, tuvsäv och på en del håll
dvärgbjörk. Bottenskiktet består av olika vitmossor som
t.ex. björnvitmossa, krokvitmossa och tät vitmossa.
I ett källdråg finns en intressant mossflora bestående av
piprensarmossa i rikliga mängder, bandbryum,
gyllenmossa och kärrkammossa. Varglav förekommer på
några torrakor i området.
Myren väster om Skräppåsen är högt belägen och består
till största delen av öppna kärr och blandmyrar med
tydligt utbildade strängar och flarkar.
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Länsstyrelsens bedömning
Hela objektet är stort och orört samt har en mycket tilltalande landskapsbild med stark vildmarkskaraktär. Objektet är
en mycket fin representant för soligena kärr i denna region. Den angränsande naturskogen och källdrågets intressanta
mossflora höjer naturvärdet. Varglav är en rödlistad art.
Myren väster om Skräppåsen är orörd, mångformig och hyser representativa myrtyper. Myren har mycket höga
naturvärden

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:100 000
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1010315 Flakamyren (ersätter Z14)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Östersund
F

Totalareal

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

262ha

262ha
170ha
1ha
0ha
91ha
88ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Flakamyren ligger nära Långan öster om Aspåsnäset.
Berggrunden i området består av kalksten. Det anslutande
jordtäcket utgörs av moig och lerig morän. Myren är
tämligen stor, sluttar svagt och är sammansatt av ett stort
topogent kärr och ett par mossar. Kärret är i huvudsak
öppet men här finns även trädbärande partier. Kärret är
ett utpräglad kalkkärr med en starkt kalkgynnad flora. I
kärret finns även bäckar med kalkutfällningar men även
flera ristuveöar med rostvitmossa.
I de öppna delarna dominerar trådstarr och tuvsäv med
inslag av bl.a. flaskstarr, hirsstarr och vattenklöver. Späd
skorpionmossa och guldspärrmossa dominerar bland
mossorna. Här finns även ett renodlat axag-kärr utbildat
där det även växer tuvsäv, björnbrodd och ormrot. I de
blötare partierna uppvisas kalkutfällningar.
I de trädbärande partierna växer det rikligt med
kärrfräken tillsammans med bl.a. humleblomster och
midsommarblomster. Purpurvitmossa dominerar i
bottenskiktet.
Centralt i kärret finns en tydlig och välutbildad kalktuff
där det växer rikligt med klotuffmossa. Bland
kärlväxterna märks bl.a. smaldunört och glansvide. I
närheten finns här flera mindre blekefält.
I en källa växer det rikligt med nordtuffmossa och
källtuffmossa och källdunört.
Ett fåtal av den rödlistade käppkrokmossan finns i ett
blött dråg nära fastmarkskanten, liksom i det öppna
mjukmattekärret som annars domineras av
korvskorpionmossa.

Ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, flugblomster,
grönkulla och tvåblad är de registrerade orkidéerna.
Förutom axag och flugblomster, tillhör jämtstarr,
glansvide och svartknoppsmossa de kalkindikerande
arterna.
Söder om Flakamyren ligger ett kraftigt sluttande kärr
med både öppna och trädbeväxta partier. I de trädbeväxta
delarna dominerar kärrfräken, vattenklöver med inslag av
andra örter. Här finns också gott om ristuveöar.
I de öppna delarna dominerar på vissa håll flaskstarr och
på andra håll kärrfräken. Det öppna kärret är på vissa håll
utbildat som källkärr där det uppströms mot
fastmarkskanten finns gott om källor och enstaka
kalktuffar. Bland kalkindikatorerna i området kan
nämnas axag, tagelstarr, huvudstarr och
svartknoppsmossa. Brudsporre är den enda registrerade
orkidén i området. Här återfinns även den rödlistade
käppkrokmossan.
Källorna övergår sedermera i grunda källbäckar som
rinner ner över kärret. I några av bäckarna fälls kalk ut
nedströms källan. Artsammansättningen i källorna visar
på kalkförekomst i vattnet, klotuffmossa och
nordtuffmossa är tydliga kalkindikatorer.
Kalktuffarna är tämligen välutbildade med tydligt
kalkinkrusterade mossor, som domineras av
klotuffmossa.
Kulturhistoriska värden
Spår av hävd: gärdesgård finns i kärret.
Torkning av hö: Torkställning för torv.
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Länsstyrelsens bedömning
Flakamyren är stor, orörd och hyser ett utpräglat kalkkärr med en tydligt kalkgynnad flora. Här finns flera orkidéer
vilket skänker kärret höga botaniska värden. Myren är mångformig och variationsrik med öppna och trädtäckta partier
och flera olika kärrelement bl.a. kalktuff, källa, dråg och små blekefält. På flera ställen växer den rödlistade
käppkrokmossan vilket betingar höga bryologiska värden. Det sluttande källkärret i södra delen matas med vatten från
de högre liggande källorna och kalktuffarna i kärrets västra del. Den rikliga förekomsten av värdefulla källmiljöer ger
objektet mycket höga morfologiska värden, men även värdefulla hydrologiska förhållanden.
Områdets bryologiska värden bedöms som höga med tanke på förekomsten av den rödlistade käppkrokmossan. Här
finns även kalktuff och artrika glest trädbevuxna kärr. Objektet är tämligen mångformigt och de sammantagna
naturvetenskapliga värdena bedöms vara mycket höga.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:30 000
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1010324 Flärkarna-Stormyrorna
Kommun
Myrregion

Ragunda, Bräcke
E

Totalareal

375ha

Areal land
varav myr

368ha
259ha

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

7ha
0ha
116ha
111ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Flärkarna ligger i en sänka mellan Flärkmon och
Sjöberget, nordost om Håsjö. Berggrunden i området
utgörs av granit och den anslutande fastmarken av moig
morän.
Myren är ett tydligt sluttande källkärr med både blötare
och mestadels fastare karaktär. I fältskiktet växer mycket
rikligt med den rödlistade myrbräckan som bitvis bildar
gula fält. Här återfinns uppskattningsvis mer än 10.000
exemplar. Bland övriga fältskiktsarter märks bl.a.
kärrfräken, strängstarr och trindstarr. I bottenskiktet
växer det rikligt med blek skedmossa, kärrpraktmossa,
purpurvitmossa, gyllenmossa och piprensarmossa. Även
den rödlistade käppkrokmossan förekommer i relativt
stora mängder, framförallt i de blötare partierna.
En bit uppströms, nära fastmarkskanten, finns även ett
par källor utbildade, i en av dessa uppvisas
järnockrautfällning. I källorna växer bl.a. källdunört,
tuvtåtel, myrbräcka, stor skedmossa, klotuffmossa och
källtuffmossa. Även här förekommer mindre bestånd
med käppkrokmossa.
De påträffade orkidéerna, som framförallt förekommer i
de trädtäckta delarna är grönkulla, ängsnycklar, korallrot
och tvåblad
Stormyrorna utgörs i södra och centrala delarna av ett
öppet och delvis glest trädbevuxet kärr med rik
vegetation.

Fältskiktet präglas här av flaskstarr och trådstarr
tillsammans med bl.a. nålstarr, tuvsäv, vattenklöver och
kärrspira. Även trindstarr och den rödlistade myrbräckan
förekommer här.
Purpurvitmossa och gyllenmossa bildar ett
sammanhängande bottenskikt med inslag av bl.a. späd
skorpionmossa och piprensarmossa. I ett blött dråg växer
lockvitmossa och den rödlistade käppkrokmossan.
På vissa lokala partier i de södra delarna har vegetationen
en mer intermediär och t.o.m. fattig karaktär.
I den nordöstra och hårt dikade delen är björkkärr
utbildade och även här växer den rödlistade myrbräckan i
ganska fina bestånd, trots den omfattande dikningen.
Fältskiktet domineras annars av trådstarr med inslag av
vattenklöver och kärrfräken. I bottenskiktet växer det
rikligt med purpurvitmossa tillsammans med
klubbvitmossa och myruddmossa. Kärrkammossa
förekommer också på sina håll.
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Länsstyrelsens bedömning
Flärkarna torde höra till de absolut finaste myrbräckalokalerna i Jämtland. Det hyser även en mycket riklig förekomst
av den rödlistade käppkrokmossan och är en därmed en mycket fin lokal även för den arten. De botaniska och
bryologiska värdena i området är således mycket höga.
Det är också morfologiskt intressant med utbildade källor och nedströms liggande tydligt sluttande källkärr.
Objektet är också helt orört vilket stärker objektets skyddsvärde. De sammantagna naturvetenskapliga värdena är
således mycket höga och myren bedöms som mycket skyddsvärd.
Även kärret väster om ån utgör en mycket fin växtplats för den rödlistade myrbräckan vilket betingar mycket höga
botaniska värden. Här växer även den rödlistade guckuskon som ytterligare stärker de höga botaniska värdena.
Stormyrornas botaniska och bryologiska värdena i kärret höga med avseende på att det hyser de bägge rödlistade
arterna myrbräcka och käppkrokmossa.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
3. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2002. Blekeområden i Jämtland.
4. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:30 000
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1009298 Grubbmyran (AC23)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Strömsund, Dorotea
F

Totalareal

2 377ha
1 883ha

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

2 411ha

34ha
0ha
493ha
395ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Grubbmyran ligger uppe på en vattendelare mellan
byarna Västra Tåsjö och Västra Ormsjö. Området gränsar
mot en större myr i NV, i övrigt mot fastmarksområden.
Myrarna är mosaikartade och karakteriseras av stora
öppna lösbottenflarkar. De största delarna består av
strängblandmyr, strängflarkkärr och topogena kärr.
Vegetationen uppvisar en stor variation med allt från
rikkärr med viss kalkpåverkan till fattigkärr och
mossevegetation. I komplexet ingår både stora öppna
myrar, trädklädda myrar och skogsmyrmosaiker. I
objektets centrala delar finns ett vackert tallkärr med en
gles skog av gamla silvriga torrfuror.
Grubbmyran är i stort sett helt opåverkad av mänskliga
ingrepp. I nära anslutning till myrens sydöstra del har det
dock genomförts rätt omfattande skyddsdikningar av
skogsmark under senare år.
Skogarna är till stor del naturskogsartade granskogar.
Ofta är de sumpiga och lågproduktiva, men även
grovstammig, högproduktiv granskog förekommer. I
sydkanten består merparten av skogsmarken av hyggen
och ungskogar.
Exempel på arter funna i området: sädgås, stjärtand,
dalripa, järpe, tjäder, duvhök, fjällvråk, blå kärrhök,
trana, brushane, storspov, dvärgbeckasin, myrsnäppa,
skogssnäppa, smalnäbbad simsnäppa, spillkråka,
hökuggla, pärluggla, lappuggla, sidensvans, lappmes,
lavskrika,

bändelkorsnäbb, tallbit, videsparv, gransvartbagge,
björnbrodd, brudsporre, ängsnycklar, myggblomster,
gräsull, skogsfru (trol strax N om objektet), skogsrör,
storgröe, tagelsäv, klådris, dvärglummer, lappranunkel,
torta, bollvitmossa, purpurvitmossa, guldspärrmossa,
korvskorpionmossa, nordlig päronsvepemossa, doftticka,
doftskinn, gammelgransskål, gräddticka, gränsticka,
harticka, rosenticka, svavelriska, violmussling,
brunpudrad nållav, mörkhövdad spiklav, rödbrun
blekspik, smalskaftslav, skrovellav, lunglav, skinnlav,
stuplav, bårdlav och luddlav.
Kulturhistoriska värden
Området har ringa kulturhistoriskt värde. Viss dikning
och namnet Hästfoderslåtten är enda avläsbara
kulturspåren.
Fördämningar och diken: Viss dikning har förekommit.

Skelettskog med gamla torrakor ute på Grubbmyran. Foto: Andreas
Garpebring
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Länsstyrelsens bedömning
Grubbmyrans naturvärden är knutna till områdets storlek, orördhet, de representativa blöta myrtyperna, det rika växtoch fågellivet samt den ostörda skogsmyrmosaiken. Länsstyrelsen anser att Grubbmyran bör skyddas som
naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara hela området som en ekologisk helhet. Länsstyrelsen bedömer att
bevarandet av områdets värden ej går att förena med skogsbruk.

Källor
1. Riksintresse för naturvård, Västerbottens län, Meddelande 4, 2001
2. Myrskyddsplan för Sverige, Naturvårdsverket 1994
3. Våtmarker i Västerbottens län, Meddelande 1:1993
4. Myrfågelinventeringar i Västerbotten, Länsstyrelsen, opubl.
5. Inventering av skyddsvärd skog i anslutning till myrskyddsplaner, Länsstyrelsen, opubl.
6. Svalan, Rapportsystem för fåglar
7. ArtDatabanken, Fynd av rödlistade arter i Sverige, Januari 2005.
8. Kulturmiljövärden på värdefulla våtmarker i Västerbottens län, Skellefteå museum, opubl.

Skala 1:100 000

93

1009310 Gullhög- och Tönningfloarna (Z27)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Härjedalen
F

Totalareal

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

1 883ha

1 854ha
1 333ha
29ha
0ha
518ha
457ha

Myrtyper
Rikkärr
Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Gullhög- och Tönningfloarna är ett mycket intressant
objekt med extremt välutbildade myrtyper. Berggrund är
granit och omgivande jordart sandig morän.
Vegetationen är ovanligt mångformig och präglad av
rörligt vatten som troligen tillförs underifrån. Stora delar
av objektet domineras av plana kärrgolv, bland arterna
märks bl.a. korvskorpion-, guldspärr-, gyllen- och
myruddmossa, trekantig svanmossa och käppkrokmossa en mycket exklusiv art för regionen, samt nordlig
krokmossa.

Bland kärlväxterna finner vi vit- och trådstarr, snip,
blåtåtel, kärr-, ängs- och tuvull, kärrsilja och kärrspira. I
de södra delarna domineras stora partier av en kärrtyp
med buskformig glasbjörk. Mossepartierna dominerar i
de norra delarna, vegetationen är här typisk med
rostvitmossa, ris av olika slag samt lavar.
Gullhögstjärnen domineras av stora mattor nordnäckros.
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Länsstyrelsens bedömning
Myrområdet har en unik moss- och kärlväxtflora. Området är av riksintresse för naturvården och ingår i
Myrskyddsplan för Sverige.
Myren har mycket välutbildade och representativa myrtyper med tydliga och välutveckalde strukturer.
Förekomsten av den rödlistade N2000-arten käppkrokmossa ger myren höga bryologiska värden. Myren har också ett
högt ornitologiskt värde.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:100 000
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1010301 Hallviken
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Strömsund
E

Totalareal

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

116ha

116ha
43ha
0ha
0ha
73ha
69ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Myren är belägen i ett sluttande område sydost om
Hallviken. Berggrunden i området är granit och den
anslutande fastmarken moig morän. Myren är ett svagt
sluttande extremrikkärr som består av både öppna och
trädtäckta partier. Vegetationen är artrik och av kalkrik
typ och hyser flera kalkindikerande arter.
Fältskiktet i det öppna kärret präglas av tuvsäv och
blåtåtel med spridda inslag av bl.a. snip, gräsull och
bladvass. Guldspärrmossa samdominerar tillsammans
med späd skorpionmossa i bottenskiktet. I de mjukare
partierna växer det även rikligt med dystarr, bladvass och
korvskorpionmossa.
I trädkärret, som utgör ganska stor del av myren,
förekommer det rikligt med kärrfräken, älgört,
humleblomster och kärrfibbla.

Här påträffades ett 90-tal exemplar av den rödlistade
guckuskon. Kärrkammossa och praktflikmossa är ett par
av de mossor som växer här. I kärret finns en del
ristuveöar utbildade.
I den södra delen ligger flera välutbildade källor och i
dessa växer det rikligt med blodskedmossa och
klotuffmossa, medan källmossa förekommer allmänt.
Ängsnycklar, skogsnycklar, sumpnycklar, brudsporre,
tvåblad och den rödlistade guckuskon är de påträffade
orkidéerna.
Tagelstarr, huvudstarr, jämtstarr, glansvide och
klotuffmossa är arter som indikerar kärrets höga
kalkinnehåll. Tagelstarr förekommer bitvis tämligen
rikligt i skogskärret.
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Länsstyrelsens bedömning
I synnerhet skogskärret, hyser höga botaniska värden med avseende på tämligen fina guckuskoförekomster. Även
kärrets artrikedom och förekomst av andra orkidéer stärker de botaniska värdena.
Här finns även flera källor vilket skänker myren högre morfologiska värden.
Kärret är också att betrakta som helt orört och de sammantagna naturvärdena är så höga att objektet placeras i högsta
skyddsklass.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:15 000
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1011980 Havmyren
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Bräcke
E

Totalareal

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

381ha

327ha
236ha
54ha
0ha
91ha
84ha

Myrtyper
Topogent kärr
Strängflarkkärr

Rikkärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Havmyren är en tämligen flack myr som ligger ett
kuperat område knappt en mil sydost om Hunge.
Berggrunden utgörs av granit och omgivande fastmark av
storblockig sandig morän. Avvattning sker via bäckar åt
sydost till anslutande sjö. Objektet domineras av stora,
blöta topogena kärr och sträng-flarkkärr. Vidare ingår
sump- och strandsumpskogar, nordlig mosse och tjärn.
Kärrens vegetation är av rik brunmosstyp där det bl.a.
växer trådstarr, blåtåtel och tuvsäv. I det blöta
bottenskiktet dominerar brunmossorna
korvskorpionmossa och guldspärrmossa.

Axag förekommer på fastare partier vilket kan tyda på en
viss kalkinfluens från den omgivande moränen.
I sumpskogen dominerar kärrfräken i fältskiktet, men här
finns också många olika starrar. Guldskedmossa och
myruddmossa är ett par av bottenskiktets arter.
Strandsumpskogen har en mycket högvuxen
undervegetation bestående av brunrör, älgört och viden.
Därunder växer bl.a. krattvitmossa, krokvitmossa och
filtrundmossa.
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Länsstyrelsens bedömning
De värdefullaste delarna i det här objektet är det stora öppna topogena kärret och sumpskogen, vilka båda utgör
mycket fina exempel på respektive våtmarkstyp i regionen. De blöta kärrens rika vegetation bedöms som intressant för
att ligga i den här regionen.
Objektet är orört, tämligen stort och bedöms vara ett av de värdefullaste myrkomplexen i regionen. Myren håller
mycket vatten i de stora blöta kärren. Förekomsten av tjärnar bidrar till områdets variation.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:30 000

99

1009335 Himmelsflöten (Z29)
Kommun
Myrregion

Berg, Härjedalen
E, F

Totalareal

2 378ha

Areal land
varav myr

2 322ha
1 285ha

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

56ha
0ha
1 034ha
880ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Soligent kärr
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Beskrivning av området
Himmelsflöten ligger i ett myrrikt område cirka 1,5 mil
väster om Överhogdal. Myren är ganska flack men den
norra delen sluttar åt norr där också avvattning sker via
Skuggbäcken. Objektet är rikt på öppna vattenytor.
Berggrunden utgörs av granit och omgivande fastmark av
moig morän. Stora delar av myren utgörs av
blandmyrmosaik och strängblandmyr. Olika kärrtyper
finns också representerade. Några tjärnar finns i objektets
centrala delar.
Strängblandmyren har mycket välutbildade strängar och
flarkar. Strängarna är glest tallbevuxna och
fältskiktsvegetationen domineras av dvärgbjörk.

Brokvitmossa och rostvitmossa är vanliga arter i
bottenskiktet. Flarkarna är av fattig lösbottentyp.
De soligena och topogena kärren har en starrdominerad
fattig vegetation med olika vitmossor i bottenskiktet.
Lokalt finns lite mer intermediära partier med inslag av
brunmossor. Centralt i objektet finns ett parti med cirka
en meter höga knotiga björkar, påminnande om
fjällbjörk. Varglav förekommer rikligt på torrakor i
området.
Kulturhistoriska värden
Torkning av hö. Torkställning för torv. Torbrytning
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Länsstyrelsens bedömning
Himmelsflöten är ett stort, orört och mångformigt myrkomplex. De värdefullaste delarna i objektet är den välutbildade
strängblandmyren och blandmyrmosaiken. Dessa myrtyper utgör ett mycket fint exempel på respektive typ i regionen
och myren har därför ett högt representativt värde.
Den stora förekomsten av öppna vattenytor bidrar till områdets mångformighet. Himmelsflöten har också höga
ornitologiska värden. Varglav är en rödlistad art.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:50 000
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1011857 Klockamyren m fl. (Z12)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Åre
I

Totalareal

3 196ha

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

2 641ha
1 636ha
555ha
363ha
516ha
0ha

Myrtyper
Soligent kärr

Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Klocka-Åsanmyren är belägen väster om Ånnsjön,
berggrund i området är fyllit, omgivande jordarter är
sandiga och grusiga avlagringar.
Myren är mosaikartad med topogent kärr och mosse som
dominerande typer. På framförallt mossepartier märks det
oceaniska inflytandet tydligt genom arter som raggmossa,
franslevermossa och praktmossa. I övrigt är
mossevegetationen ganska "vanlig" med ljung, renlavar,
dvärgbjörk och rostvitmossa. Det finns höljor av fattig
torvslamtyp, ingen vegetation, samt mjukmattehöljor
med tuvsäv och björnvitmossa som dominanter. De
topogena kärren hyser arter som flask- och trådstarr,
tuvsäv och tuvull, klyvblads-, krok- och björnvitmossa.

De soligena kärren , oftast belägna vid myrkanten, är
något artrikare med bl.a. trådstarr, blåtåtel, tuvsäv,
kärrspira, tätört, kärrsälting och ängsnycklar,
bottenskiktet domineras av guldspärrmossa och
korvskorpionmossa, det finns också myrudd- och
gyllenmossa.
Myren är öppen med små, låga fastmarksholmar här och
var, dessa är oftast bevuxna med låga björkar, lingonris
och krypljung.
Det kan också nämnas att här och var sticker det upp
tusenåriga stubbrester ur torven som är spår av
värmetiden. Det finns två stubbhorisonter, den ena från
ca 2600 f.Kr, den andra ca 4100 f.Kr.
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Länsstyrelsens bedömning
Ett orört och varierat objekt med tydliga oceaniska inslag. Här finns en mycket välutbildad mosse med
stubbhorisonter. Mycket tilltalande landskapsbild. Botaniskt och geologiskt intressant. Ornitologiskt värdefull.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:100 000
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1009395 Kullflon m.fl. (Z6)
Kommun
Myrregion

Strömsund, Krokom
F, I

Totalareal

4 718ha

Areal land
varav myr

4 648ha
2 438ha

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

71ha
1 265ha
828ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Soligent kärr

Topogent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Kullflon-Nyflon är ett stort och högt beläget myrområde
7 km väster om Öjarn. Objektet ingår i ett storområde
och bildar tillsammans med Fjällflon i norr ett stort
myrlandskap med stark vildmarksprägel. Berggrunden
består av Föllingegråvacka och den anslutande
fastmarkken av moig och sandig morän. Objektet sluttar
åt söder och sydost och avvattnas via bäckar åt samma
håll. De ingående myrtyperna är sträng-flarkkärr,
strängblandmyr, soligena och topogena kärr samt små
sumpskogspartier.
Vegetationen i sträng-flarkkärret är av fattig typ där
starrar och vitmossor dominerar på både strängar och i
flarkar.
Strängblandmyren har likartade flarkar medan strängarna
här är av ombrotrof ristuvetyp.
De stora öppna soligena kärren har en fattig starrvitmossdominerad vegetation. Här växer bl.a. flaskstarr,
trådstarr och klubbvitmossa.
Det topogena kärret, som är flackare, har samma fattiga
typ av vegetation.
Sumpskogen, som är högåldrig med flertalet lågor, är
bitvis väldigt blöt.

Skogsfräken, granvitmossa och klyvbladsvitmossa är här
vanliga arter. Enstaka exemplar av spindelblomster
förekommer här.
I Fjällflon ingår soligena och topogena kärr,
strängblandmyr, sträng-flarkkärr, nordlig mosse och
sumpskog.
Det soligena kärret är stort och terrängföljande där de
största ytorna har en fattig mjukmattevegetation med bl.a.
tuvsäv, tuvull, björnvitmossa och stor fransmossa. I en
källa av fattig typ växer rikligt med brunrör och
klyvbladsvitmossa.
Strängblandmyren består av välutbildade ombrotrofa
ristuvesträngar och mellanliggande blöta
mjukmatteflarkar av starr-vitmosstyp.
Sträng-flarkkärret har fastmattesträngar som bl.a. består
av tuvull, tuvsäv och tät vitmossa. Flarkarna är av samma
typ som i strängblandmyren.
Gransumpskogen är högåldrig och bitvis mycket blöt.
Här finns gott om gamla träd och flera lågor. En viss
översilning förekommer i sumpskogen. Här växer bl.a.
skogsfräken, hjortron, granvitmossa och krattvitmossa.
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Länsstyrelsens bedömning
De stora sträng-flarkkärren, strängblandmyren, sumpskogen och det soligena kärret är myrens värdefullaste delobjekt,
de har klassats högt p.g.a. att de är stora och orörda. Kärren har bitvis diffust utbildade strängar och flarkar medan de
på andra håll är mer välutbildade.
De stora och vidsträckta soligena kärren, som bitvis bryts upp av fastmarksholmar, sätter sin vildmarksartade prägel på
området.
Trots dikningarna i södra delen får objektet betraktas som orört eftersom dikningarna endast perifert påverkat ett litet
begränsat område. Myren är dessutom stor och mångformig, med många olika myrtyper. Den stora förekomsten av
fastmarksholmar har stor landskapsekologisk betydelse och bidrar till områdets mångformighet. Myren ingår
tillsammans med Fjällflon i en stor ekologisk enhet med mycket höga naturvärden.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:200 000
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1009191 Köpmankölen m fl (Z23)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Berg, Härjedalen
F, I

Totalareal

21 713ha

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

21 516ha
10 979ha
197ha
6 241ha
2 264ha
0ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Topogent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Köpmankölen, som är ett av de största myrområdena i
Härjedalen, ligger i ett höglänt område cirka 2 mil norr
om Vemdalen. Berggrunden består av granit och
Vemdalskvartsit. Moig och sandig morän utgör den
omgivande fastmarken. Avvattning sker åt öster och
sydost via vattendrag. I objektet ingår sträng-flarkkärr,
topogent kärr, soligena kärr, blandmyr, nordlig mosse
och sumpskogspartier. Vegetationen i området är av
fattig typ. Lokalt finns lite mer intermediära partier.
De stora sträng-flarkkärren har mycket välutbildade
strängar och flarkar. Strängarna har både ris- och
gräsdominerade strängar. Lösbottenflarkarna är av både
fattig och intermediär typ.
De stora och välutbildade topogena och soligena kärren
har stora starrdominerade ytor. Vanliga arter i kärren är
flaskstarr, taggstarr och tuvsäv.

Bland mossorna kan nämnas björnvitmossa,
klyvbladvitmossa och tät vitmossa. Det finns också
trädtäckta soligena kärr av olika typer.
Mossen har plan och strängar av ristuvetyp och de mjuka
höljorna domineras av kallgräs och björnvitmossa.
Blandmyrmosaiken har en blandning av mosse- och
kärrpartier.
Vemkölen ligger på de höglänta sluttningarna söder om
Håsjövålen 11 km nordväst om Tväråvallen. Myren
sluttar åt söder och avvattnas via bäckar åt sydost.
Objektet ingår tillsammans med flera andra myrar i ett
mycket stort fjällnära myrlandskap. I objektet ingår
sluttande mosse, strängblandmyr, soligent kärr och
sumpskogspartier. Mossen och strängblandmyren har
välutbildade strukturer.
Kulturhistoriska värden
Torkning av hö: Hässjerester finns i kärret.
Fäbodvallar ansluter till objektet.
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Länsstyrelsens bedömning
Köpmankölen är ett mycket stort och mångformigt myrkomplex, som är ett av de värdefullaste i regionen. De flesta av
de ingående myrtyperna hör också till de högst klassade inom regionen. Objektet har därför mycket höga
representativa värden. Mest imponerande är de stora starrdominerade topogena och soligena kärren samt det stora
sträng-flarkkärret, som har mycket välutbildade och tydliga strukturer. Köpmankölen har mycket höga naturvärden
med tanke på att det är så stort och dessutom orört, samt den fina representativiteten av i regionen vanligt
förekommande myrtyper. De ornitologiska värdena är också höga.
Vemkölen är stor, orörd och tämligen mångformigt.
Köpmankölen och Vemkölen ingår i ett mycket stort våtmarkslandskap med mycket höga naturvärden som grundar sig
på storlek, orördhet, mångformighet och representativitet. Våtmarkslandskapet Aloppkölen har gott om
fastmarksholmar och bildar en värdefull fjällnära skogs/myrmosaik med många vattendrag.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:200 000
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1010298 Laxviken
Kommun
Myrregion

Krokom
F

Totalareal

38ha

Areal land
varav myr

38ha
12ha

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

0ha
0ha
26ha
24ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Kärret är beläget en km väster om Viktorbodarna, norr
om Laxviken. Berggrunden i området består av
Föllingegråvacka och den anslutande fastmarken utgörs
av moig morän. Myren är ett rikkärr, som är ganska
flikigt och sluttar svagt. Det domineras av öppna eller
nästan öppna partier. Skogskärr finns dock utbildade i
anslutning till fastmarkskanten. Vegetationen är
övervägande av rik typ.
De öppna kärren domineras av tuvsäv och trådstarr.
Kärrfräken, rosling, slåtterblomma och kärrspira är
exempel på andra vanligt förekommande arter.
Guldspärrmossa växer här rikligt, medan maskgulmossa
och skruvknölmossa påträffas i endast små förekomster.
Skogskärren präglas av ett tämligen högvuxet fältskikt
med bl.a. kärrfräken, skogsfräken, älgört och
midsommarblomster. Rörflen och fjällskråp förekommer
sparsamt. Bland mossorna märks, förutom
purpurvitmossa, även myruddmossa, spjutmossa och
nordtuffmossa.

I de norra delarna finns två välutbildade källkupoler med
kraftig järnockrautfällning. Den ena av dessa kupoler är
extremt välutbildad och höjer sig högt över omgivningen.
Vegetationen i källorna är av mer extremrik typ där det
växer rikligt med flaskstarr, kärrfräken och den rödlistade
myrbräckan. Bland mossorna växer det rikligt med
piprensarmossa, gyllenmossa, nordtuffmossa och
purpurvitmossa.
Nedströms källkupolerna vidtar ett källkärr med mycket
goda förekomster av myrbräcka som räknas i 1000-tal.
Bland andra arter märks vattenklöver, kärrfräken, gräsull
och trindstarr. I bottenskiktet växer det tämligen gott om
bandpraktmossa, lerkrokmossa och här finns även fina
bestånd med den rödlistade käppkrokmossan.
De påträffade orkidéerna i området är ängsnycklar,
brudsporre och tvåblad.
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Länsstyrelsens bedömning
De båda välutbildade källkupolerna, i synnerhet den ena som är stor, extremt tydlig och välutbildad, ger området
mycket höga morfologiska värden. Så här tydliga källkupoler är mycket ovanliga. I källorna och källkärret växer den
rödlistade myrbräckan i 1000-tal, vilket ger området mycket höga botaniska värden.
De bryologiska värdena stärks av tämligen goda bestånd med lerkrokmossa och den rödlistade käppkrokmossan.
Tyvärr är kärret dikat vilket lokalt stör vegetationen. Källkupolerna och källkärret som utgör kärrets värdekärnor är
inte påverkade av dikningen och området tillskrivs trots dikningen mycket höga naturvetenskapliga värden.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:10 000
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1009441 Långbodflon m fl (Z20)
Kommun
Myrregion

Berg
F

Totalareal

5 060ha

Areal land
varav myr

5 036ha
2 302ha

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

24ha
2 141ha
1ha
0ha

Myrtyper
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Långbodflon är en fjällnära myr som ligger på
sydsluttningarna till Valskaftet i Oviksfjällen. Objektet är
lokalt terrängföljande och avvattnas via bäckar söderut.
Berggrunden är Tännäsögongnejs och Flatruetskiffer
medan grusig morän omger myren. De största delarna av
objektet utgörs av topogena och soligena kärr. Här finns
också sträng-flarkkärr och större partier med nordlig
mosse.
Fuktighetsgraden i kärren varierar. Fastmattorna har både
vide- och starrdominerade partier. Mjukmattorna, som
täcker stora ytor, har även de olika starrar som
dominanter i fältskiktet. Kärren är av intermediär-rik typ
med brunmossor som bildar bottenskiktet.

Bland arterna kan nämnas purpurkrokmossa,
korvskorpionmossa och guldspärrmossa. Trådstarr,
strängstarr och tuvsäv dominerar i fältskiktet. Lappvide
är dominant i videkärren, där är också bottenskiktet är
svagt utbildat.
Sträng-flarkkärrets strängar verkar vara i
övergångsstadium från kärr- till mossesträng.
Bottenskiktet domineras av rostvitmossa medan
fältskiktet utgörs av dvärgbjörk, hjortron, trådstarr och
flaskstarr. Mjukmatteflarkarna är av samma typ som de
andra kärren. Mossen är av vanlig ristyp.
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Länsstyrelsens bedömning
Långbodflon är ett stort fjällnära och terrängföljande objekt där många olika myrtyper finns representerade, f.f.a. flera
olika kärr. Av de myrtyper som ingår i objektet har samtliga ett mycket högt representaivt värde, eftersom de är stora
och orörda samt vanligt förekommande i regionen. Den stora förekomsten av fastmarksholmar ger området en
brutenhet och bidrar till myrens mångformighet.
Hela området har ett mycket högt naturvärde bland annat p.g.a. att det är så stort och orört. Objektet har också höga
ornitologiska värden.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:100 000
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1010314 Myr syd Fribodarna
Kommun
Myrregion

Östersund
F

Totalareal

33ha

Areal land
varav myr

32ha
21ha

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

1ha
0ha
11ha
10ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Objektet ligger i ett myrrikt område sydost om Häggenås.
Berggrunden består av kalksten och den anslutande
fastmarken av isälvsmaterial. Avvattning sker åt sydost
via en bäck centralt i objektet. Objektet utgörs av ett
renodlat kalkkärr med öppna och glest trädtäckta partier
samt en blekesjö.
Vegetationen i de öppna partierna domineras av
kalkindikatorn axag, blåtåtel och trådstarr. I bottenskiktet
samdominerar guldspärrmossa och späd skorpionmossa
med inslag av myruddmossa och gyllenmossa. I ett
blåtåteldominerat område vid bäcken växer enstaka
exemplar av vaxnycklar, som är en sällan påträffad art.

I norra delen av objektet, nära fastmarkskanten ligger 3
stycken välutbildade kalktuffar. Här förekommer bl.a.
hårstarr, jämtstarr, glansvide, klotuffmossa och
svartknoppsmossa, alltså en tydligt kalkgynnad flora.
I den glest trädtäckta delen återfinns bl.a. kärrsälting,
huvudstarr och tagelstarr.
Den centralt belägna blekesjön är tydlig och välutbildad.
Här växer bladvass, trådstarr och trådnate samt
korvskorpionmossa.
Förutom vaxnycklar är brudsporre, sumpnycklar,
ängsnycklar, blodnycklar och den rödlistade guckuskon
de påträffade orkidéerna.
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Länsstyrelsens bedömning
Området är ett mycket välutbildat, mångformigt och renodlat kalkkärr. Här finns förutom en kalkgynnad flora även
blekesjö och tre stycken välutbildade kalktuffar vilka är värdefulla element i ett kalkkärr. Här återfinns dessutom
rödlistade arter. Det gamla diket och bäverdämningen har endast en lokal påverkan och de värdefullaste delarna som
t.ex. blekesjön och kalktuffen påverkas ej.
Myrens sammantagna naturvetenskapliga värden är så höga att objektet placeras i högsta naturvärdesklass.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2002. Blekeområden i Jämtland.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:10 000
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1009485 Norsmyren (Z10)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Strömsund
F

Totalareal

1 206ha

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

1 123ha
625ha
83ha
0ha
487ha
474ha

Myrtyper
Topogent kärr
Mad

Nordlig mosse

Beskrivning av området
Norsmyren ligger i anslutning till Grenåssjön och Öjån.
Berggrunden består av granit och det anslutande lösa
jordtäcket av moig morän och isälvsgrus. Myren ingår i
ett storområde och bildar tillsammans med Kallsnäsflon
en stor ekologisk enhet. I objektet ingår mosse, öppna
och glest trädtäckta topogena kärr, sumpskog och mad
vid vattendrag.
Mossen har välutbildade plan med ris- och lavvegetation.
Det öppna och plana topogena kärret är mycket blött och
håller stora mängder vatten. Här växer rikligt med pors
tillsammans med bl.a. tuvsäv och vattenklöver.
Guldspärrmossa och korvskorpionmossa förekommer i
bottenskiktet.
Tallkärret är av intermediär typ där det växer gott om
enbuskar, vattenklöver och olika starrar. I bottenskiktet
dominerar rostvitmossa.
Tallkärret övergår utan skarp gräns i sumpskog av örtstarrtyp som är mycket blöt. Pors, brunrör och
vattenklöver är vanliga arter i fältskiktet medan
klyvbladsvitmossa dominerar i bottenskiktet.

Maden vid vattendraget var vid fältinventeringen mycket
blöt, troligen var ån breddad. Flaskstarr och trådstarr
samdominerar i fältskiktet.
Kallsnäsflon består av plan mosse, glest trädbevuxet kärr,
sumpskog och strandsumpskog.
Mossens plan och strängar, som är mycket välutbildade,
har den vanliga ristuvevegetationen med bitvis mycket
hjortron. På en del håll uppträder rikligt med renlav och
fönsterlav.
Tallkärret är mycket blött och vegetationen, som är av
fattig typ, utgörs av olika starrar, fräkenarter,
vattenklöver och vitmossor. I kärret finns också en hel
del tuvor med risvegetation.
Strandsumpskogen är av björkkärrtyp där det växer gott
om vattenklöver, hjortron och olika starrar. I det fasta
bottenskiktet dominerar vitmossor med inslag av stor
björnmossa och gyllenmossa. Här finns också en mindre
förekomst av bollvitmossa.
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Länsstyrelsens bedömning
Till de värdefullaste delarna i det här objektet hör den artrika sumpskogen som utgör ett fint exempel på den
våtmarkstypen i regionen.
Den välutbildade plana mossen är orörd och relativt stor och har därmed ett högt representativt värde.
Det stora och blöta topogena kärret är mycket intressant med den rikliga förekomsten av pors. Kärret är dessutom orört
och den långa strandzonen mot sjön har ett ekologiskt värde.
Objektet i sin helhet är stort och till största delen opåverkat. Myren ingår tillsammans med Kallsnäsflon i ett stort
myrområde som ska ses som en stor ekologisk enhet med mycket höga naturvärden. Storområdet är mångformigt med
bl.a. välutbildade mossar och kärr av rikare typ.
Kallsnäsflons blöta tallbevuxna kärr är stort och utgör ett fint exempel på den myrtypen i regionen. Den välutbildade
mossen är stor till ytan och hyser ett mycket högt naturvärde.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:50 000
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1009490 Oldflån (Z5)
Kommun
Myrregion

Krokom
I

Totalareal

863ha

Areal land
varav myr

863ha
305ha

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

0ha
65ha
493ha
0ha

Myrtyper
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Oldflån är en stor och välvd myr som ligger i ett höglänt
område cirka 4 km väster om Jänsmässholmen.
Berggrunden består av Föllingegråvacka och den
anslutande fastmarken av moig morän. Myrens välvning
är betingad av underlagets form och många
fastmarksholmar sticker upp genom det tunna torvtäcket.
Avvattning sker via en bäck åt sydost. Strängblandmyr
och soligena kärr täcker stora ytor. Dessutom finns
nordlig mosse, sträng-flarkkärr och sumpskogspartier.
Vegetationen i objektet är av övervägande fattig typ.
Strängblandmyrens ombrotrofa ristuvesträngar domineras
i fältskiktet av dvärgbjörk.

Bottenskiktet utgörs av rostvitmossa. Mellan strängarna
ligger flarkar uppdämda vars vegetation är av starrvitmosstyp. I strängblandmyren finns också gott om
gölar.
I det soligena kärret är de största ytorna av fastmattetyp
där taggstarr, tuvsäv och björnvitmossa är vanliga arter.
Sträng-flarkkärrets strängar har ett fältskikt bestående av
bl.a. dvärgbjörk, blåtåtel och olika starrar. I de mjuka
flarkarna växer bl.a. flaskstarr, sjöfräken och
vattenklöver.
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Länsstyrelsens bedömning
De ingående myrtyperna har mycket höga representativa värden eftersom de samtliga är stora, orörda och relativ
välutbildade. De utgör därmed mycket fina exempel på respektive myrtyp inom regionen.
Myren i sin helhet är stor och fri från ingrepp. Den stora förekomsten av fastmarksholmar och öppna vattenytor har
stor ekologisk betydelse och bidrar till områdets mångformighet.
Området har en stark vildmarkskaraktär och på många håll en mycket tilltalande landskapsbild. Oldflån har också
mycket höga ornitologiska värden.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:50 000
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1009532 Sikåsvågarna (Z9)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Strömsund
F

Totalareal

2 291ha

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

2 018ha
1 105ha
274ha
0ha
849ha
837ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr
Mad

Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Sikåsvågarna är ett stort våtmarksområde som ligger
längs Sikåsån, 6 km nordväst om Hammerdal.
Berggrunden består av kalksten, Kläppe- och
Andersöskiffer. Den anslutande fastmarken består av
moränlera, moig morän och sand. Ån har genom
deltabildning spelat en avgörande roll vid bildande av
våtmarkerna. Området karaktäriseras av det slingrande
vattendraget och de anslutande flacka myrmarkerna som
översvämmas vid högvatten. I området finns gott om
avsnörda avor och s.k. vågor. De ingående myrtyperna är
mad, öppna och trädtäckta kärr, sumpskog och nordlig
mosse.
I maden och det öppna blöta kärret växer gott om pors
och olika starrar. Korvskorpionmossa och röd
skorpionmossa samdominerar i bottenskiktet.

I de videdominerade partierna av maden växer
krokspjutmossa.
I de glest trädbeväxta fastmattekärren växer rikligt med
bl.a. trådstarr och kalkindikatorn axag. Orkidén
brudsporre och kalkindikator jämtstarr förekommer
sparsamt. Bottenskiktet domineras av guldspärrmossa
med inslag av bl.a. späd skorpionmossa, gyllenmossa och
myruddmossa.
De trädtäckta kärren är artrika med bl.a. pors, tagelstarr
och olika örter. I bottenskiktet återfinns enstaka
förekomster av trekantig svanmossa. Skogskärren
övergår utan skarp gräns i sumpskogsområden, vilka
även de är mycket artrika. Här växer bl.a. ögonpyrola,
kung Karls spira och bollvitmossa.
På det tallbevuxna rismosseplanet växer rubinvitmossa.
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Länsstyrelsens bedömning
De intressantaste delarna i det här objektet är den stora maden vid vattendraget, de öppna topogena kärret samt de
artrika sumpskogarna. Dessa har samtliga ett högt representativt värde.
Hela objektet har en mycket säregen morfologi. Åns deltabildning har en gång i tiden bildat grund för utvecklingen av
våtmarkerna. Hela objektet är komplext och mångformigt och bör ses som en stor ekologisk enhet där flera olika
våtmarkstyper finns representerade. Över stora ytor dominerar en intressant kalkkärrsvegetation med bl.a. axag och
olika rikkärrsmossor. Dessa kalkkärr bedöms som mycket värdefulla.
På vissa håll finns äldre hydrologiska ingrepp, men objektet är till största delen opåverkat.

Källor
1. Naturvårdsverket 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
3. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:100 000
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1009559 Smolet (Z22)
Kommun
Myrregion

Berg, Härjedalen
F

Totalareal

9 374ha

Areal land
varav myr

9 299ha
3 609ha

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

75ha
2 913ha
0ha
0ha

Myrtyper
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Strängblandmyr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
I det höglänta fjällnära området söder om Storsjö
utbreder sig stora myrar från Högrensvålen i väster till
Lövkläppen i öster. Samtliga dessa myrar ingår i ett
ekologiskt storområde och har likartade myrtyper. Därför
får Käringsjökölen, som är fältbesökt, representera hela
området. Berggrunden är Flatruetskiffer medan moig och
grusig morän omger myrmarken. Objektet är lokalt
terrängföljande och avvattnas via bäckar norrut. Gamla
grova tallar förekommer rikligt på fastmarksholmarna.
De största delarna av objektet utgörs av strängblandmyr
som lokalt övergår i nordlig mosse.

Dessutom förekommer öppna topogena kärr och tjärn.
Strängblandmyren har ombrotrofa mossesträngar med
ristuvevegetation och i de mellanliggande
mjukmatteflarkar växer flaskstarr, björnvitmossa och
rufsvitmossa.
Mossens plan och strängar har samma risdominerande
vegetation och höljorna domineras av tuvull och
rufsvitmossa.
De topogena kärren är av fattig mjukmattetyp där starrar
dominerar fältskiktet och olika vitmossor bildar
bottenskiktet.
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Länsstyrelsens bedömning
Av särskilt värde i det här objektet är den stora strängblandmyren som lokalt har väldigt tydliga och välutbildade
strängar och flarkar. Strängblandmyren har därmed ett högt representativt värde.
Som nämnts ingår Käringsjökölen i ett fjällnära myrlandskap med mycket höga naturvärden. Hela myrlandskapet är
mycket stort och orört och här ingår flera myrtyper som är vanligt förekommande i regionen. I storområdet finns lokalt
gott om fastmarksholmar och tjärnar vilket bidrar till områdets mångformighet. Området har en mycket starkt
vildmarkspräglad landskapsbild, mycket tack vare det fjällnära läget och de stora orörda arealerna.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:200 000
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1009583 Svartsjöarna (Z19)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Östersund
F

Totalareal

2 697ha

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

2 400ha
1 528ha
297ha
0ha
862ha
842ha

Myrtyper
Topogent kärr
Soligent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Rikkärr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Svartsjöarna är ett stort våtmarksområde beläget på en
höjdplatå 1 mil söder om Östersund. Berggrunden är
Andersöskiffer och kalksten. Det lösa jordtäcket utgörs
av moränlera och moig morän. Avvattning sker norrut
och österut via bäckar. I objektet ingår svagt välvd
mosse, topogena och soligena kärr, nordlig mosse,
blandmyrar och sumpskogsområden samt tjärnar.
Strängar och plan på mossen har en ristuvevegetation
som domineras av ljung och hjortron. Höljorna
domineras av kallgräs och rufsvitmossa.
Det soligena kärret är kalkkärr av artrik brunmosstyp där
tuvsäv, blåtåtel, guldspärrmossa och purpurvitmossa är
vanliga arter.

Här växer axag, som är en kalkgynnad art. Bland de
orkidéer som förekommer i området märks guckusko,
skogsnycklar, ängsnycklar, blodnycklar, brudsporre,
myggblomster, spindelblomster, korallrot och tvåblad.
I det artrika tallkärret växer bl.a. nålstarr, kärrfräken,
purpurvitmossa och piprensarmossa och trekantig
svanmossa. Den rödlistade käppkrokmossan återfinns i
mindre förekomster.
Sumpskogarna, som är av högörttyp, är mycket artrika
och här växer t.ex. fjällskråp som är en indikator på
värdefull sumpskog.
I området ligger "Blektjärnen" som är en liten blekesjö.
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Länsstyrelsens bedömning
Av särskilt värde i objektet är den svagt välvda mossen, de soligena och topogena kärren samt sumpskogarna.
Samtliga utgör mycket goda exempel på respektive våtmarkstyp i regionen och har således ett mycket högt
representativt värde.
Svartsjöarna är ett stort och mycket mångformigt våtmarksområde. Här finns många olika våtmarkstyper vilket ger
goda förutsättningar för en biologisk mångfald och hela området har därför mycket höga naturvärden. Förekomsten av
ombrotrof välutbildad mosse och artrika kalkkärr inom samma objekt bedöms som intressant.
I myrområdet finns relativt många fastmarksholmar och tre stora tjärnar som bidrar till objektets mångformighet.
Objektet är ornitologiskt värdefullt.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
3. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2002. Blekeområden i Jämtland.
4. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:100 000
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1010303 Svedjeflon-Sidflon
Kommun
Myrregion

Strömsund
E, F

Totalareal

277ha

Areal land
varav myr

274ha
167ha

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

3ha
0ha
107ha
85ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Svedjeflon-Sidflon ligger i ett myrrikt område 5 km
sydost om Hallviken. Berggrunden i området består av
granit. Det anslutande jordtäcket utgörs av moig och
sandig morän.
Det stora kärret sluttar svagt och består till största delen
av stora öppna kärr, men här finns även en hel del
skogskärr av olika typer och ett par små mossepartier.
Vegetationen i kärret är av tydligt rik typ och bitvis
övergår den i kalkrik typ.
I de öppna delarna dominerar tuvsäv och i bottenskiktet
guldspärrmossa och späd skorpionmossa. I blötare
mjukmattepartier dominerar vitstarr i det svagt utbildade
fältskiktet och i det blöta bottenskiktet dominerar
korvskorpionmossa. Den rödlistade käppkrokmossan
återfinns i små bestånd.
Lokalt finns här även renodlade axag-kärr utbildade.
Gran-björkkärret präglas av ett högvuxet och bitvis
frodigt och örtrikt fältskikt. Det är mycket artrikt och här
växer bl.a. älgört, kärrfibbla, kärrtistel och brudborste.
Här växer även trindstarr och Kung Karls spira. På flera
olika platser i skogskärren återfinns bestånd med
käppkrokmossa.
Tallkärrens vegetation har en något tuvigare karaktär
med bl.a. rostvitmossa.
I ett blött dråg förekommer järnockrautfällning. Här
växer det rikligt med vattenklöver. Bland mossorna
återfinns guldskedmossa och kärrkammossa.
Grönkulla, tvåblad, ängsnycklar, sumpnycklar,
skogsnycklar, brudsporre och den rödlistade guckuskon
är de påträffade orkidéerna. Guckuskon förekommer
lokalt i stor omfattning, uppskattningsvis 500 exemplar.

Förutom axag och guckusko, tillhör huvudstarr,
tagelstarr, glansvide, klotuffmossa, källtuffmossa och
nordtuffmossa kärrets övriga kalkindikatorer.
Kärret i östra delen är långsmalt och flikigt och sluttar
tydligt.
Största delen är öppen och vegetationen är tydligt
kalkgynnad med stora förekomster av kalkindikatorn
axag. I övrigt dominerar tuvsäv och trådstarr.
Guldspärrmossa och späd skorpionmossa samdominerar i
bottenskiktet medan kärrbryum och myruddmossa
förekommer allmänt. I kärrets blötare partier växer rikligt
med bladvass, vattenklöver, korvskorpionmossa och
maskgulmossa. Här uppvisas även järnockrautfällningar.
Smala skogskärrpartier finns längs fastmarkskanten. I
dessa finns det gott om högre örter som t.ex. älgört,
humleblomster, midsommarblomster, strätta, kärrtistel
och kärrfibbla. Här påträffades enstaka förekomster av
den rödlistade guckuskon. Purpurvitmossa växer i rikliga
bestånd tillsammans med olika brunmossor. I ett glest
björkbevuxet parti påträffas den rödlistade
käppkrokmossan, som även växer på flera andra platser i
kärret.
En liten källa finns utbildad i de östra delarna. I den
dominerar klotuffmossa och mindre kalkutfällningar syns
runt källan.
Förutom axag är jämtstarr, tagelstarr, glansvide och
klotuffmossa de funna kalkindikatorerna. Tagelstarren
växer bitvis allmänt i skogskärret.
Brudsporre, ängsnycklar, jungfru Marie nycklar,
skogsnycklar grönkulla, blodnycklar och den rödlistade
guckuskon är de funna orkidéerna.
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Länsstyrelsens bedömning
Objektet är stort, orört, variationsrikt och mångformigt. Det är också artrikt, i synnerhet skogskärren utgör mycket
artrika miljöer. Det renodlade axagkärret tyder på en lokalt hög kalkhalt.
Kärret hyser mycket fina och stora förekomster av den rödlistade guckuskon och käppkrokmossan växer i fina bestånd
på flera håll i området. Kärret utgör en mycket fin växtplats för de bägge rödlistade arterna. De botaniska och
bryologiska värdena i kärret är därmed mycket höga. Sju orkidéarter växer i området.
Med tanke på att kärret är så stort, orört, mångformigt, artrikt och botaniskt värdefullt är de sammantagna
naturvärdena mycket höga. Här växer två rödlistade arter i goda förekomster. Området är mycket skyddsvärt.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde

Skala 1:20 000
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1010325 Sönnerstmyran
Kommun
Myrregion

Bräcke
E

Totalareal

95ha

Areal land
varav myr

95ha
72ha

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

0ha
0ha
23ha
23ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Sönnerstmyran ligger i ett kuperat område 5 km väster
om Kälarne. Kärret sluttar tydligt och avvattnas via en
bäck åt sydväst. Berggrunden består av granit och
omgivande fastmark av moig morän. Myren utgörs av ett
topogent kärr med både öppna och trädtäckta ytor.
Vegetationen är av rik typ i hela kärret och i de trädtäckta
partierna dominerar flaskstarr, trådstarr och älgört i
fältskiktet. Bottenskiktet representeras av purpurvitmossa
med ett stort inslag av piprensarmossa och späd
skorpionmossa. Här finns flera fina bestånd med den
rödlistade käppkrokmossan. I ett blött dråg sker
järnockrautfällning.
I de mer öppna partierna dominerar tuvsäv i fältskiktet
tillsammans med trådstarr, hundstarr och dvärgbjörk. I
bottenskiktet samdominerar gyllenmossa, guldspärrmossa
och purpurvitmossa.

Här växer även den rödlistade myrbräckan i typisk miljö
tillsammans med trindstarr, vattenklöver och
purpurvitmossa. Bitvis växer myrbräckorna i tämligen
rikliga bestånd.
I östra kanten av myren ligger en stor och välutbildad
källa där nordtuffmossa dominerar i bottenskiktet
tillsammans med gyllenmossa. Bland övriga mossor
märks källtuffmossa och trekantig svanmossa. I
fältskiktet växer bl.a. kärrfräken, kärrtistel och mindre
förekomster med myrbräcka. Källan är kupolformad och
tydligt upphöjd över omgivningen. Nedströms källan
vidtar ett källdråg.
Ängsnycklar, tvåblad och brudsporre är de registrerade
orkidéerna
Här växer också tagelstarr och glansvide som är två
kalkgynnade arter.
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Länsstyrelsens bedömning
Sönnerstmyran utgör ett fint exempel på trädtäckt topogent kärr i regionen och den har därför ett högt representativt
värde. Kärrets morfologiska värden är höga med avseende på den stora källan som är kupolformad och tillhörande
källdråg.
Den rika floran med tämligen goda förekomster av de rödlistade arterna myrbräcka och käppkrokmossa bedöms som
intressant och ger kärret höga botaniska och bryologiska värden.
Kärret är variationsrikt med öppna och trädtäckta partier och bedöms sammantaget ha så pass höga naturvärden att det
placeras i högsta naturvärdesklass. Ett skyddsvärt objekt.

Källor
1. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:15 000
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1009637 Tröskflyet & Oxflöten (Z28)
Kommun
Myrregion

Härjedalen
F

Totalareal

6 280ha

Areal land
varav myr

6 191ha
3 912ha

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

89ha
0ha
2 264ha
1 300ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad
Sluttande mosse eller skålformig mosse

Topogent kärr
Soligent kärr
Strängflarkkärr

Beskrivning av området
Tröskflyet-komplexet ligger ca 1.5 mil norr om Sveg och
ingår i det myrrika stråk som sträcker sig från Vemdalen i
OSO riktning mot Överhogdal. Detta myrstråk är beläget
på en höjdplatå.
Myren är av mycket "fattig" karaktär, den domineras av
kärr och strängblandmyr. Kärrpartierna kännetecknas
främst av tuvsäv, tuv- och ängsull, flask-, dy- och
sumpstarr, björn-, rufs, klubb-, sot- och tät vitmossa.
Inom objektet förekommer varglav på torrakor, en
intressant kärlväxt är myggblomster som påträffas på
lösbottenpartier, ofta i samband med rödockrautfällning.
Mossepartierna har den för regionen typiska vegetationen
med ris av olika slag, dvärgbjörk, rostvitmossa och
ullvitmossa.
De stora, blöta och öppna kärren utgör värdefulla
fågellokaler.
Berggrund i området är granit med inslag av sandsten,
omgivande jordart är morän.
Inom objektet ligger en gammal fäbod, Björnåsen, den är
inte längre i bruk men delar av myren har nyttjats till
både bete och för slåtter. Tvärälven har i de södra delarna
av utnyttjats för överdämning av myrpartier som slåttrats.

Oxflöten tillhör samma, högt belägna, myrstråk som
Tröskflyet. Myren kännetecknas framför allt av de stora,
blöta och mycket välutbildade strängflarkkärren, övriga
myrtyper är mosse, strängblandmyr och soligena kärr.
Vegetationen i kärrpartierna utmärks av bl.a kallgräs,
flask-, tråd-, dy- och sump- starr, ängs- och tuvull,
tuvsäv, bland mossorna märks pisk-, björn-, rufs- och
drågvitmossa. I sumpskogsartade partier tillkommer arter
som klot-, stjärn- och gråstarr, gullris, lappvide,
klyvblads- och brokvitmossa. I mossepartier finns
kråkris, dvärgbjörk, odon och rostvitmossa, i de lite
blötare delarna av mossen finns tuvull, kallgräs, björnoch rufsvitmossa.
Flera vegetationssamhällen utgör övergångar mellan kärr
och mosse.
Myren är belägen på en vattendelare som löper tvärs
genom objektet i NV-SO riktning.
Varglav förekommer rikligt på flera torrakor inom
området.
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Länsstyrelsens bedömning
Tröskflyet är ett stort, orört myrområde med flera myrtyper som har ett högt representativt värde.
Storlek, orördhet, representativitet och mångformighet den höga klassningen. Dessutom ornitologiskt värdefullt.
Oxflöten är ett orört och mångformigt objekt. De olika myrtyperna inom objektet har ett högt representativt värde.
Området har en tilltalande landskapsbild med vidsträckta öppna kärr och mosseytor. Det finns gott om öppna
vattenytor, en god förutsättning för ett rikt fågelliv.
Storleken, mångformigheten och att myren är så gott som opåverkad ligger till grund för den höga klassningen.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:100 000
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1009639 Tysjöarna (Z15)
Kommun
Myrregion

Krokom, Östersund
F

Totalareal

385ha

Areal land
varav myr

379ha
107ha

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

6ha
0ha
173ha
156ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Tysjöarna ligger cirka 6 km norr om Östersund.
Berggrunden utgörs av Andersöskiffer och omgivande
fastmark är moränlera och moig morän. Objektet är
övervägande väldigt plant och avvattnas söderut via
Semsån. Det karaktäristiska med Tysjöarna är de stora
och vidsträckta blekefälten, som är f.d. sjöbottnar. I
anslutning till dessa finns det trädbärande soligena kärr
och sumpskogar.
Vegetationen i bleken är svagt utbildad p.g.a. den extremt
höga kalkhalten. Bland de arter som växer här kan
nämnas jämtstarr, hårstarr och tätört. Späd
skorpionmossa förekommer tämligen rikligt, liksom
skyfallsalg. Svartknoppmossa förekommer här sparsamt.
Vid inventeringen påträffades tegelröd bryum, vilket är
det första fyndet av den arten i Sverige! I de perifera
delarna av blekefälten tätnar såväl fält- som bottenskikt.

I blekefältens blötaste delar växer borststräfse.
I anslutning till blekefälten ligger kalkkärr som i
fältskiktet domineras av trådstarr och kalkindikatorn
axag. Här växer också östersjötåg och gräsull.
Bottenskiktet representeras av guldspärrmossa och späd
skorpionmossa. Bland de orkidéer som växer här märks
brudsporre, tvåblad, flugblomster och den rödlistade
guckuskon.
I en kalkkälla uppvisas en intressant mossflora. Några av
arterna är kalkindikatorerna källtuffmossa och
klotuffmossa.
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Länsstyrelsens bedömning
Tysjöarna är Jämtlands största blekeområde. De soligena kalkkärren har mycket höga botaniska värden, det har även
tidigare florainventeringar visat. Här finns också källor och kalktuff som uppvisar den mycket speciella mossflora som
är starkt knuten till dessa miljöer.
Själva blekefältet har trots den starka mänskliga påverkan ett mycket högt naturvärde eftersom det är länets största
blekeområde. Här påträffades det första exemplaret av tegelröd bryum i Sverige.
Hela objektet har mycket höga representativa värden då det visar upp en typisk våtmarkstyp för centrala jämtland.
Området är dessutom avsatt som fågelskyddsområde och ingår i myrskyddsplan för Sverige.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
3. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2002. Blekeområden i Jämtland.
4. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:30 000
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1009665 Värsångsflon (Z13)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Åre
F, I

Totalareal

366ha

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

345ha
240ha
21ha
0ha
96ha
86ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Värsångsflon är belägen strax öster Oviksfjjällen.
Berggrund i området är gråvacka och omgivande
jordarter är morän och moränlera. Värsångsflon består
egentligen av två delar, östra 0B02 och västra 0A01,
dessa delas av vägen mot Bydalen. Det är den västra
delen som är mest mångformig. Större delen av objektet
upptas av en, för regionen, ovanligt utbildad mosse,
dessutom finns partier med topogent kärr samt tjärnar.
Mossevegetationen är typisk med arter som ljung,
hjortron, tuvull och rostvitmossa som dominanter på
fastmattepartier, i blötare partier dominerar tuvull,
kallgräs, tuvsäv och flaggvitmossa.

Centralt ligger ett ovanligt gölrikt område med stora,
djupa och artfattiga höljegölar. I kärrpartierna finns det
bl.a. flaskstarr, lappvide, klubb- och sotvitmossa,
dessutom finns det i lite rikare partier, brudsporre, snip
och trekantig svanmossa.
Myren är till största delen helt öppen med en strålande
utsikt mot Oviksfjällen.
Det gölrika området ger goda förutsättningar för ett rikt
fågelliv.
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Länsstyrelsens bedömning
Värsångsflon bedöms som ett mycket skyddsvärt objekt. Det är orört och mångformigt och hyser en mycket
representativ mosse. Området är dessutom rikt på hjortron. Mycket tilltalande landskapsbild. Varierande vegetation
med en del rikare och intressanta inslag.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.

Skala 1:30 000
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1009674 Älgflon (Z8)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Strömsund
F

Totalareal

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

3 856ha

3 808ha
2 871ha
48ha
0ha
931ha
913ha

Myrtyper
Strängblandmyr
Mosaikblandmyr och öblandmyr
Mad

Rikkärr
Topogent kärr
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Älgflon är ett nära 5000 ha stort myrområde (som delats
genom ett vägbygge) beläget 6 km nordost om Gåxsjö.
Berggrunden består av Föllingegråvacka. Anslutande
fastmark utgörs av sand, moig morän och lerig morän.
Objektets norra d karaktäriseras av de stora
strängblandmyrarna som upptar de största delarna.
Nordlig mosse, topogena- och soligena kärr samt
sumpskogar är andra förekommande våtmarkstyper.
Strängblandmyrens tallbevuxna strängar har den ordinära
risvegetationen. De stora blöta flarkarna är av intermediär
typ med ett glest fältskikt bestående av bl.a. dystarr och
strängstarr. Olika krokmossor och vitmossor dominerar i
bottenskiktet.
Det topogena kärret har både öppna och tallbevuxna
partier. Tallkärret är av intermediär typ med trådstarr som
dominant i fältskiktet. Olika vitmossor bildar
bottenskiktet. Det öppna kärret är av rikare typ och
tuvsäv dominerar i fältskiktet med inslag av bl.a.
trådstarr, nålstarr och blåtåtel. I bottenskiktet dominerar
guldspärrmossa med spridda inslag av röd
skorpionmossa, mässingsmossa, gyllenmossa och
myruddmossa.
Sumpskogen är av artrik starr-örttyp. Repestarr,
spädstarr, fjällskråp, korallrot och bollvitmossa är några
av de arter som återfinns här.

I södra delen ingår stora strängblandmyrar, öppna och
trädtäckta topogena kärr, nordlig mosse, sumpskog, tjärn
och strand vid vattendrag.
Strängblandmyren har tydliga ombrotrofa ristuvesträngar
som är rikligt bevuxna med björk. I de mjuka flarkarna
växer rikligt med strängstarr, tuvsäv och
vattenkrokmossa.
Det artrika gran-björkkärret har ett fältskikt bestående av
många olika starrar och örter. Bland starrarterna kan
nämnas hundstarr och kalkindikatorerna tagelstarr och
huvudstarr. I bottenskiktet samdominerar purpurvitmossa
och guldspärrmossa. Skogskärret övergår utan skarp
gräns i sumpskog av högört-typ.
Det öppna artrika brunmosskärret har en tydligt
kalkpräglad vegetation. Fältskiktet domineras av trådstarr
och kalkindikatorn axag med inslag av bl.a. gräsull,
blåtåtel och hirsstarr. I de blötare partierna ökar inslaget
av hirsstarr. Bland övriga kalkindikatorer märks jämtstarr
och glansvide. Brudsporre och korallrot är de påträffade
orkidéerna. Späd skorpionmossa och guldspärrmossa
dominerar i det fasta bottenskiktet medan gyllenmossa
och purpurvitmossa förekommer allmänt.
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Länsstyrelsens bedömning
Till de värdefullaste delarna i objektet hör de artrika skogskärren och sumpskogarna. Skogskärr av den här typen är
vanligt förekommande i regionen och vidare österut. De är här stora och orörda och har därmed ett högt representativt
värde.
Högörtsumpskogen är även den stor och orörd. Den rika vegetationen är intressant vilket ger sumpskogen mycket höga
naturvärden.
Kalkkärren med den rika och kalkgynnade vegetationen bedöms ha mycket höga naturvärden. De utgör ett fint
exempel på en inom kambrosilur-området vanligt förekommande kärrtyp och har därmed ett högt representativt värde.
Kalkkärren är artrika men ej speciellt orkidérika.
Trots att stora delar av objektet har utsatts för omfattande dikningar är de ovan nämnda delobjekten opåverkade och
har mycket höga naturvärden.

Källor
1. Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
3. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:100 000
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1009684 Öjsjömyrarna mfl (Z17)
Kommun
Myrregion

Areal land
varav myr

Östersund
F

Totalareal

1 037ha

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

1 026ha
583ha
11ha
0ha
443ha
435ha

Myrtyper
Rikkärr
Soligent kärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Excentrisk mosse
Nordlig mosse

Beskrivning av området
Rödflon innefattar både excentrisk mosse och mosse av
nordlig typ, kärr samt sumpskog.
Mossen är öppen, den excentriska strukturen är något
otydlig från marknivå men syns tydligt i fågelperspektiv.
Vegetationen är typisk för mossar inom denna region
med dvärgbjörk, kråkbär, odon och rostvitmossa som
karaktärsarter för fastmattepartier, i blötare höljor finns
bl.a. dystarr, tuvull och björnvitmossa. Kärren är av
övervägande intermediär typ med arter som trådstarr,
tuvsäv och guldspärrmossa, här finns också brudsporre,
dvärglummer, snip och röd skorpionmossa.
Öråmyren består av topogena kärr, nordlig mosse,
blandmyr och tjärn med blekeutfällning. Kärret är av
rikkärrstyp och övergår lokalt i kalkkärr. Tuvsäv, snip
och blåtåtel är vanligt förekommande arter i fältskiktet,
medan späd skorpionmossa och guldspärrmossa
förekommer rikligt i bottenskiktet.

Här återfinns även tagelsäv och orkidéerna sumpnycklar,
blodnycklar, brudsporre och tvåblad.
I ett källkärr i norra delen fälls det ut en del kalk i
mossan, samtidigt som en del kalkindikerande arter
uppträder som t.ex. glansvide, klotuffmossa,
kalkkällmossa och svartknoppsmossa.
I en källa dominerar klotuffmossa i bottenskiktet och i
fältskiktet samdominerar kärrfräken och flaskstarr.
I en liten men tämligen välutbildad blekegöl söder om
bäcken växer bl.a. borststräfse och den rödlistade
taggsträfse tämligen allmänt på botten.
På vissa håll finns enstaka mosseplan utbildade.
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Länsstyrelsens bedömning
Rödflon är mångformig och innefattar en för regionen ovanlig myrtyp som excentrisk mosse vilket ger myren ett visst
raritetsvärde. Till största delen opåverkat.
Öråmyrens naturvetenskapliga värden bedöms som höga med tanke på förekomsten av källkärr, källa och blekegöl.
Dessa element skapar en viss mångformighet i objektet och ger kärret höga morfologiska värden. Här finns även en del
orkidéer samt den rödlistade taggsträfsen, vilket stärker de naturvetenskapliga värdena.
Hydrologin närmast bäcken är påverkad av bäverdämningen, men denna störning bedöms som lokal. De sammantagna
naturvetenskapliga värdena i objektet bedöms vara så pass höga att en placering i högsta naturvärdesklass anses
motiverad.

Källor
1. Naturvårdsverket 1994. Myrskyddsplan för Sverige.
2. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2000. Våtmarker i Jämtlands län.
3. Länsstyerlsen Jämtlands län. 2002. Blekeområden i Jämtland
4. Länsstyrelsen Jämtlands län. 2004. Rikkärr i Jämtlands kambrosilurområde.

Skala 1:100 000
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