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Länsstyrelsens förord

Åtgärdsprogram för hotade arter ingår som delmål i sex av de nationella miljömålen och
under de senaste åren har staten, genom Naturvårdsverket satsat stora resurser på detta
arbete. I samband med den satsningen har samtliga länsstyrelser i Sverige det nationella
ansvaret att ta fram ett eller flera åtgärdsprogram för hotade arter.

Denna publikation är en del i arbetet med åtgärdsprogram och skiljer sig till stor del från
många andra åtgärdsprogram då det främst riktar sig mot en biotop, rikkärr. Det nationella
ansvaret för åtgärdsprogram för rikkärr ligger på länsstyrelsen i Uppsala län.

Denna inventering av rikkärr som genomförts i Västernorrlands län under 2006 är ett första
steg för att förbättra kunskapen om rikkärrens status i länet. Denna inledande inventering
genomfördes i Borgsjö rikkärrsområde i Ånge kommun. Inventeringen är en viktigt del  i det
underlag som behövs för att bedöma statusen för rikkärren i länet och för att ge en bättre
kunskap om naturvärden och  eventuella behov av restaurering.

Av de 20 objekt som besökts under sommaren 2006 har fem objekt visat sig ha mycket höga
naturvärden (naturvärdesklass 1) och 13 objekt höga naturvärden (naturvärdesklass 2) och
resterande två objekt vissa naturvärden (naturvärdesklass 3).

Denna rapport har tagits fram av Jonas Salmonsson som också genomfört fältarbetet.

De synpunkter som framkommer i denna rapport är författarens egna och behöver inte
överensstämma med länsstyrelsens synpunkter eller bedömningar.

Härnösand oktober 2006

Tomas Rydkvist
Koordinator hotade arter
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Sammanfattning

Summary

Åtgärdsprogrammet för rikkärr är en satsning som Naturvårdsverket och
Länsstyrelserna har initierat för åren 2006-2010. Rikkärr är en typ av våtmark som
ofta är rika på arter och förhållandevis rika på mineraler. Rikkärren återfinns i
områden där berggrunden eller jordarterna är rika på kalk vilket gynnar förekomsten
av vissa brunmossor och orkidéer. Extremrikkärr är däremot inte lika vanligt
förekommande i Västernorrland som rikkärr och förekommer i huvudsak där pH är
högre än 7.0 och berggrunden innehåller rikligt med kalk. Målet med
rikkärrsinventeringen i Västernorrlands län har varit att identifiera, kartera och
avgränsa de rikkärr i länet som har de högsta naturvärdena och peka ut de områden
som är i störst behov av restaurering. Av de 23 objekt i Borgsjötrakten som besökts,
har 13 visat sig ha höga naturvärden och 5 har mycket höga naturvärden.

The action plan for rich fens is a commitment that The Swedish Environmental
Protection Agency and the County Administrative Boards have initiated for the years
2006-2010. Rich fens are a kind of wetland that is often rich in species and relative
rich in minerals. The rich fens are found in areas where the bedrock or the soil is rich
in lime which benefit the abundance of some bryophytes and orchids. Extremely rich
fens is not as common as rich fens in Västernorrlands county and mainly occurs where
pH is higher than 7.0 and the bedrock contains large amounts of lime. The aim of the
rich fen survey in Västernorrlands county have been to identify, survey and demarcate
those rich fens in the county that have the highest conservation value and to identify
those areas with the largest need of restorations. Of those 23 objects in the area around
Borgsjö that have been visited, 13 have shown to have high conservation value and 5
very high conservation value.
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Inledning

Myrar är en typ av våtmark där växterna inte bryts ned helt utan ackumuleras och
bildar torv. Om torven växer sig så högt att växterna inte längre har kontakt med
markvattnet har en mosse bildats. I kärr däremot är torvdjupet inte lika djupt som i en
mosse och växterna har delvis kontakt med markvattnet vilket gör att de har större
tillgång på mineraler.

Kärren kan delas upp i fattigkärr, intermediära kärr och rikkärr. I fattigkärr är pH lågt
(ca 4-5,5) och vegetationen domineras bl.a. av tuvull, trådstarr, vattenklöver och
vitmossor. Intermediära kärr har något högre pH (ca 5-6) än fattigkärr och vissa av de
arter som växer i rikkärr kan också trivas i intermediära kärr. Man kan säga att
intermediära kärr är en övergång mellan fattigkärr och rikkärr. Här kan man hitta arter
som blåtåtel, trådstarr, mässingmossa och purpurvitmossa.
Rikkärren är vanliga i områden med kalkrik berggrund eller kalkrika jordarter och har
därför högre pH (ca 6-8,5) än fattigkärr och intermediära kärr. I rikkärren är det oftast
brunmossor som guldspärrmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa och
purpurvitmossa som dominerar bottenskiktet. Bland kärlväxterna är bl.a. gräsull,
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre och snip vanliga.

De flesta rikkärr har troligen tidigare påverkats av hävd. Inom Borgsjöbyns ägor har,
enligt 1765 års storskifteskarta, 53 % av myrarna använts för myrslåtter. Slåtter på
rikkärr gav rikligt med starrhö som användes som foder till boskapen, främst kor
eftersom hästar inte gärna åt starr. Viktiga slåtterarter var bl.a. flaskstarr och trådstarr.
Slåttern började vanligtvis någon gång strax efter midsommar och skulle i normala fall
vara avslutad i slutet av juli. Myrarna delades ofta upp i skiften som slogs vartannat år
för att få en så bra återväxt som möjligt. Man försökte också röja bort dvärgbjörk och
viden för att underlätta slåttern. Starren lagrades över vintern på speciella starrhässjor
som var byggda så att höet låg så högt över marken att vattnet inte nådde upp under
hösten. Under vintern använde man häst och släde för att ta hem starren efter behov. I
norrland upphörde slåtterns betydelse i början av 1900-talet när vallodlingen
expanderade.
Upphörd hävd leder oftast till igenväxning som på sikt hotar rikkärren. Särskilt
storvuxna arter som bladvass eller träd och buskar kan etablera sig i de växande
vitmossetuvorna och hotar att tränga ut andra mindre arter, t.ex. brunmossor.
Igenväxningen kan leda till ökad torvproduktion varvid påverkan från grundvattnet
minskar och till slut upphör. Nederbördsvattnet kommer då att styra utvecklingen och
eftersom det oftast är relativt surt blir det efterhand en mosse som resultat. Ju torrare
kärret är desto snabbare går processen.
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Skogsbruket har också påverkat rikkärren genom skogsdikning, vägbyggen o.s.v.
vilket resulterat i en störd hydrologi i många områden. Ett annat hot mot rikkärren är
försurad nederbörd. Alla rikkärr genom går en naturlig försurning men inte i den takt
som sker idag. Kalkning skulle kunna vara positivt för rikkärren men i för höga doser
är det förödande för de arter som lever där.

Effekten av återupptagen slåtter varierar mellan olika arter, ståndortsförhållanden, tid
för slåtter, trampintensitet vid slåtter o.s.v.. Starrarter gynnas av slåtter men att slå
varje år är oftast ogynnsamt. Vissa mossor t.ex. korvskorpionmossa anses också
gynnas av slåtter och det verkar som om tuvbildande mossor (akrokarper) ersätts med
mattbildande mossor (pleurokarper). Orkidéer som brudsporre och Dactylorhiza-arter
t.ex. ängsnycklar och sumpnycklar verkar hämmas av både årlig slåtter och slåtter
vartannat år. De norrländska rikkärr som förr regelbundet utnyttjades för slåtter hade
säkert glesa orkidébestånd. Orkidéernas största utbredning inträffade då slåttern
upphört men innan igenväxningen hunnit komma igång.
Det är dock viktigt att påpeka att varje rikkärr är unikt. Inte alla rikkärr har varit
hävdade och om det hävdats har slåtter upphört vid olika tidpunkter, de har hävdats
med olika periodicitet och olika teknik.

Under delar av juni, juli och augusti inventerades Borgsjöområdet i Ånge kommun
(bilaga 3). Hit transporterade inlandsisen under den senaste istiden kalkrikt material
från Jämtland till trakterna kring Borgsjö. Idag är jordarterna i området rika på kalk
vilket skapar goda förutsättningar för rikkärr i området.

Figur 1. Karta över Västernorrlands län. Inventeringen genomfördes i Ånge kommun markerat med rött
på kartan.
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Figur 2. Karta över det inventerade området i Ånge kommun. De inventerade objektet är markerade
med röda yttergränser.

Metod

I det inledande skedet av inventeringen gjordes en preliminär avgränsning av
intressanta områden som skulle kunna hysa värdefulla rikkärr. Avgränsning har gjorts
med hjälp av tidigare inventeringar i VMI (Våtmarksinventeringen) och genom att
återfinna de delar av Borgsjöområdet som är påverkade av kalkrik morän från
Jämtlands kambrosilurberggrund.

Själva fältinventeringen har utförts på liknande sätt som VMI. Precis som i VMI
registreras data på tre olika nivåer, objekt, delomr, och element (figur 1). För att kunna
beskriva de olika nivåerna har bl.a. olika nyckelord använts (tabell 1). Den översta
nivån är objektsnivån och ger grundläggande information om objektet bl.a. namn,
kommun, höjd över havet och naturvärdesklass. I mellersta nivån, delobjektsnivån,
registreras arter och vilka typer av ingrepp som påverkar delobjektet. I den sista nivån,
elementnivån, får man information om vilka typer av element som finns i delobjektet,
t.ex. källa, bäckdråg eller vassområden. Här registreras dessutom övergripande
vegetationstyp och krontäckning.
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Väl ute i fält har objektet besökts och rikkärren avgränsats. De arter som indikerar
rikkärr (bilaga 1) har registrerats med tyngdpunkt på mossor och kärlväxter. För att
kunna klassa ett delobjekt som rikkärr sattes ett krav på att hitta minst 10
rikkärrsindikatorer varav minst 2 utöver de arter som indikerar både intermediära kärr
och rika kärr och att de åtminstone delvis har en täckning på minst 20 %. För att
klassificera ett delområde som extremrikkärr krävs därutöver minst 2
extremrikkärrsindikatorer. Dessutom har de vanligaste arterna som inte är
rikkärrsindikatorer registrerats samt krontäckning och höjd på de dominerande
trädslagen. För varje art har även frekvens (riklig, allmän eller enstaka) och karaktär
(dominant eller inte dominant) registrerats. Om inga nya rikkärrsindikatorer hittades
efter ca 20 min har delobjektet lämnats. Även ingrepp som vägar, diken eller hyggen i
objektet har registrerats och vilken grad av påverkan som ingreppet gett på våtmarken.
Minst ett fotografi för varje objekt har tagits och GPS-punkter/GPS-spår har förts in i
ArcView 3.2. Dessutom har pH mätts där det varit praktiskt möjligt. Sommaren 2006
var dock ovanligt torr vilket ledde till att blötare partier där pH mätning i normala fall
skulle ha varit möjligt var så uttorkade att mätning inte gick att utföra.

Efter inventeringen har data förts in på en bärbar dator i databasen VMI-IN och i
ArcView 3.2. Varje objekt har tilldelats ett LOID-nr som är objektets identitet och
består av länsbokstav, ekonomiska kartans nr och ett löpnummer t.ex. Y 17F8J 02. För
objekt som ingått i tidigare inventeringar har samma objekts-ID använts men i ett
område som tidigare haft t.ex. 4 delområden har rikkärret fått delområdesnummer 5.
När alla data samlats in och strukturerats har objektet fått en naturvärdesklassificering.
För att få naturvärdesklass 1 – mycket höga naturvärden krävs minst 20
rikkärrsindikatorer eller minst två rödlistade arter. För naturvärdesklass 2 – höga
naturvärden har en gräns på minst 15 rikkärrsindikatorer eller minst 1 rödlistad art
satts. De störningar eller ingrepp som finns inom eller i anslutning till ett objekt har
också vägts in i naturvärdesklassen men det bör påpekas att bara för att ett område är
stört betyder det inte att naturvärdesklassen sjunker. Det är i första hand antalet
rikkärrsindikatorer som vägts in vid klassificeringen.
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Figur 3. Beskrivning av VMI: s hierarkiska struktur med objekt, delobjekt och element. Från VMI:s/
SLU Miljödatas hemsida.
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Tabell 1.  Urval av de olika nyckelord och VMI-koder som användes för att beskriva objekt, delobjekt
och element. Från ”Instruktion för inventering av rikkärr”. Länsstyrelsen i Uppsala län.

Resultat

Nedan följer en beskrivning av de rikkärrsobjekt (tabell 2) som inventerats. De objekt
som bedömts ha de högsta naturvärdena med avseende på rikkärren och bör prioriteras
för skydd är Bysättermyran, Fällåsmyran, Granbodmyran–Skarpbäcken, Halmmyran,
Lombäck–Stormyran, Halsta–Stormyran, Område nordväst om Boltjärn, Bynäsmyran,
Vammen och Boltjärnmyran. Dessa presenteras nedan med bild och karta. Det bör
påpekas att det även finns höga naturvärden i de övriga beskrivna rikkärrsobjekten.
För att bevara dessa områden för framtiden föreslås att man använder sig av
civilrättsliga avtal, t.ex. naturvårdsavtal/skötselavtal eller biotopskydd. Halsta-
Stormyran och Lombäck–Stormyran är stora sammanhållna våmarkskomplex som har
mycket höga naturvärden även utöver de rikkärr som finns och föreslås skyddas som
naturreservat.
Många objekt håller på att växa igen och skulle gynnas av röjning men de objekt som
är i störst behov av skötsel är Omr NV om Boltjärn, Granbodmyran–Skarpbäcken,
Halsta–Stormyran (i de västra delarna), Granmyran och Myr V om Husmyran.

Tre objekt som besöktes visade sig vara av mer intermediär kärrtyp, Hans-
Persfliggemyran, Stormyran vid Långmarksberget och Långmarksmyran. Dessa tre
objekt har inte vidare inventerats.
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Tabell 2. Översikt över de inventerade objekten och deras delområden. LOID är objektets ID-nummer. Antalet
rikkärrsindikatorer omfattar indikatorarter för både rikkärr och extremrikkärr. Rödlistade arter och rikkärrens
areal i hektar anges också.

Resultaten presenteras enligt följande:

Naturvärdesklass: Naturvärdesbedömningens tyngdpunkt ligger på hur många
rikkärrsindikatorer (mossor och kärlväxter) som återfunnits inom objektet. Klass 1 har
mycket höga naturvärden, klass 2 har höga naturvärden och klass 3 vissa naturvärden.
Kommun: I vilken kommun objektet ligger.
Total areal: Objektets totala areal som den var när objektet inventerades.
Areal rikkärr: Rikkärrens totala areal inom objektet.
LOID: Objektets identitetsnummer inom VMI och består av länsbokstav, ekonomiska
kartans nummer och ett löpnummer.
Koordinater: Objektets mittpunkt enligt RT90.
Höjd över havet: Anger objektets höjd över havet mätt med GPS eller uträknat efter
topografiska kartans höjdkurvor.
Beskrivning: Allmän beskrivning av objektet med avseende på läge, avrinning och
topografi.
Flora: Exempel på vanliga arter i objektet, rikkärrsindikatorer och rödlistade arter.
Påverkan: Ingrepp och störningar inom eller i anslutning till objektet.
Bedömning: En sammanfattad naturvärdesbedömning av objektet.

Objekt LOID Rikkärrs- Rödlistade Rikkärrs- Naturvärdes-
indikatorer arter areal (ha) klass

Bysättermyran delomr 4 & 5 Y17F9J30 19 + 29 1 + 0 1 + 3,7 1
Fällåsmyran Y17F7H01 23 8,3 1
Granbodmyran-Skarpbäcken Y17F7J30 23 2,8 1
Halmmyran Y17F8J02 28 2 8,8 1
Lombäck-Stormyran delomr 4 & 5  Y17F8I02 14 + 22 1 + 2 0,8 + 12,3 1
Halsta-Stormyran delomr 5 & 6 Y17F8I01 23 + 20 1 + 0 5 + 11,4 2
Omr NV om Boltjärn Y17F7I32 23 1 1,1 2
Bynäsmyran delomr 4 & 5 Y17F7I02 27 + 16 1,4 + 5,5 2
Vammen Y17F8J01 24 2,5 2
Boltjärnmyran Y17F7I03 20 4,9 2
Granmyran Y17F6G01 22 2,2 2
Korpmyran Y17F9J31 18 4,7 2
Lönnån, Lönntjärnen delomr 1 & 2 Y17G8A02 21 + 11 0,2 + 0,1 2
Myr 2km S Nedertjärn Y17G8A30 18 1,3 2
Nybodmyran Y17G8A03 19 2,6 2
Gammelåmyran Y17F7I31 20 2,1 2
Myr N Tallåsen Y17F8I03 22 1,8 2
Myr V Husmyran Y17F8J30 21 0,8 2
Klimpmyran Y17F7I01 15 1,4 3
Tjärnmyran Y17F7H30 16 1,2 3
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Bysättermyran

Naturvärdesklass: 1
Kommun: Ånge
Total areal: 90,5 ha
Areal rikkärr: 4,7 ha
LOID: Y17F9J01
Koordinater: X 1498074, Y 6948374
Höjd över havet: 310m

Beskrivning
Området ligger 15 km nordväst om Borgsjö och är ett stort våtmarkskomplex med både
öppna rikkärr och tallbevuxna rikkärr. Två vattendrag, Gråsjöbäcken och Lemmelmyrbäcken
sammanförs från väster och går genom de östra delarna av objektet. Här finns rikligt med
döda träd i eller i anslutning till vattendraget.
I den södra delen av området finns ett öppnare mjukmattekärr som i nord-västlig riktning
övergår i tallbevuxna kärr och mosseytor.

Flora
De öppnare rikkärren karaktäriseras av trådstarr och snip men i bottenskiktet dominerar
bitvis späd skorpionmossa tillsammans med arter som trekantig svanmossa, stor skedmossa
och maskgulmossa. Dessutom återfinns den rödlistade käppkrokmossan. I de kärrytor som
har gles trädtäckning finns bl.a. gräsull, sumpnycklar, lappnycklar, axag, och i bottenskiktet
guldspärrmossa,korvskorpionmossa, stor skedmossa och späd skorpionmossa.

Påverkan
I de centrala delarna finns ett handgrävt dike som kan ha påverkat vegetationen på den östra
sidan av bäcken men det har troligen bara en svag lokal påverkan. Det finns bilvägar längs
västra, södra och östra gränsen av området och hyggen i de norra delarna.

Bedömning
Bysättermyrans rikkärr har mycket höga naturvärden med en rik flora. Även om det finns
några störningar i anlsutning till områdesgränsen verkar de inte ha påverkat området i större
omfattning.

Beskrivning av objekt
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  Bild 1. Ortofoto över Bysättermyran.

       Bild 2. Tuvigt, halvöppet rikkärr på Bysättermyran.
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Fällåsmyran

Naturvärdesklass: 1
Kommun: Ånge
Total areal: 91,5 ha
Areal rikkärr: 8,3 ha
LOID: Y17F7H01
Koordinater: X 1489783, Y 6937579
Höjd över havet: 250 m

Beskrivning
Fällåsmyran ligger 3km NV om Ånge i Borgsjöområdet. Från Ånge leder även några
vandringsleder/skoterleder in i området. De västra delarna består till största delen av
tät, starkt tuvig kärr/sumpskog och i den mellersta delen finns en mosse med tall och
glasbjörk som de dominerande trädslagen. Längre österut finns mycket fina, öppna-
glest trädtäckta, rikkärrsytor. I området finns även en liten tjärn.

Flora
I de öppna rikkärrspartiernas fältskikt återfinns bl.a. snip, knagelstarr, lappnycklar och
tvåblad. I bottenskiktet finns guldspärrmossa, späd skorpionmossa, praktflikmomssa
och enstaka förekomst av svartknoppsmossa.

Påverkan
De östra delarna verkar vara mest påverkade av igenväxning med ganska mycket
björksly som växer upp. Här är det också något tuvigare. För att bevara de naturvärden
som finns skulle man kunna röja bort träd och buskar som står för den största
igenväxningen.

Bedömning
Rikkärren på Fällåsmyran har mycket höga naturvärden med en rik mossflora, bl.a. den
ovanliga svartknoppsmossan. Området ligger dessutom nära Ånge och inom objektet
finns bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation.
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  Bild 3. Ortofoto över Fällåsmyran

Bild 4. Rikkärr med enstaka rostvitmossetuvor på Fällåsmyran.
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Granbodmyran - Skarpbäcken

Naturvärdesklass: 1
Kommun: Ånge
Total areal: 40,1 ha
Areal rikkärr: 2,8 ha
LOID: Y17F7J03
Koordinater: X 1496910, Y 6939526
Höjd över havet: 210 m

Beskrivning
Granbodmyren ligger 9 km väster om Borgsjö och består till stora delar av sumpskog
men i de norra delarna finns ett finare rikkärr som är glest bevuxet med tall. I den södra
delen av området finns ett mindre rikkärrsområde men här finns rikkärrsvegetationen
främst i de spridda kärrytor som finns i viltstråken. Området avvattnas söderut via
Skarpbäcken.

Flora
I det större rikkärret i de norra delarna domineras trädskiktet av tall och ung glasbjörk.
I fält- och bottenskiktet förekommer bl.a. gräsull, sumpnycklar, ängsnycklar, trådstarr,
späd skorpionmossa och praktflikmossa. I sumpskogen finns guckusko.

Påverkan
Omkring området finns hyggen och flera vägar som troligen lokalt påverkar
vegetationen negativt. Det verkar som om igenväxningen har påbörjats främst i de
norra och södra delarna av området och bitvis är det rikligt med björksly. Här borde
man försöka röja i de områden där igenväxningen gått längst.

Bedömning
Sammantaget har den norra delen av området mycket höga naturvärden med en rik
moss- och kärlväxtflora men för att bevara de naturvärden som finns föreslås röjning
av björksly där igenväxningen gått längst.
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Bild 5. Ortofoto över Granbodmyran – Skarpbäcken.

Bild 6. Rikkärr med viss igenväxning på Granbodmyran.



18

Halmmyran

Naturvärdesklass: 1
Kommun: Ånge
Total areal: 59,8 ha
Areal rikkärr: 8,8 ha
LOID: Y17F8J02
Koordinater: X 1497554, Y 6941004
Höjd över havet: 250 m

Beskrivning
Halmmyran ligger 9 km nordväst om Borgsjö och är en av områdets finaste
extremrikkärr. Huvuddelen av rikkärrsytan breder ut sig över de centrala delarna av
objektet och sluttar svagt mot sydväst. Mot kanterna övergår kärret i sumpskog.
Dessutom finns en källa i det nordöstra hörnet och ett kort stråk med källpåverkad
vegetation som sträcker sig söderut.

Flora
Trädskiktet är glest till öppet med tall och glasbjörk som de dominerande trädslagen. I
fältskiktet återfinns bl.a. gräsull, trådfräken, ängsnycklar och brudsporre. Närmare
kanten mot sumpskogen växer guckusko. I myrens bottenskikt dominerar späd
skorpionmossa tillsammans med arter som stor skedmossa, fetbålmossa och
piprensarmossa. Här finns också den rödlistade käppkrokmossan.

Påverkan
Det verkar som om hydrologin i området i stort är opåverkad. Bitvis är det dock rikligt
med både unga tallplantor och björkplantor och här borde man röja för att bibehålla
och kanske utöka de naturvärden som finns.

Bedömning
Halmmyran har sammantaget mycket höga naturvärden med en rik kärlväxt- och
mossflora, bl.a. två rödlistade arter. Källan och den opåverkade hydrologin förstärker
det samlade intrycket av objektet.
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Bild 7. Ortofoto över Halmmyran.

Bild 8. Rikkärr på Halmmyran med järnockrautfällning och gräsull i förgrunden.
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Lombäck-Stormyran

Naturvärdesklass: 1
Kommun: Ånge
Total areal: 80 ha
Areal rikkärr: 13 ha
LOID: Y17F8I02
Koordinater: X 1493093, Y 6941547
Höjd över havet: 200 m

Beskrivning
Lombäck - Stormyran är ett stort våtmarkskomplex som ligger 7 km norr om Ånge.
Genom området i nord-sydlig riktning rinner Lombäcken som omges av limnogen
strandsumpskog. Rikkärr finns främst i de norra och södra delarna och är öppna - glest
trädtäckta men delvis tuviga. Avgränsningen av själva rikkärrsytorna var svår eftersom
det delvis är en mosaikartad blandning av både kärr och mosse.

Flora
Längst norrut finns ett något tuvigare rikkärr med gles krontäckning. Tall dominerar
men unga glasbjörkar har börjat etablera sig. I fältskiktet hittar vi snip, knagelstarr och
gräsull. Bland rikkärrsindikerande mossor återfinns bl.a. späd skorpionmossa, trekantig
svanmossa och den rödlistade käppkrokmossan. Längre söderut på de något öppnare
rikkärren är det fortfarande tall som är det dominerande trädslaget. I fältskiktet finns
bl.a. axag, björnbrodd och fjällskära men även dvärgbjörk och vattenklöver.
Bottenskiktet domineras av guldspärrmossa och gyllenmossa. Övriga
rikkärrsindikatorer i bottenskiktet är bl.a. stor skedmossa, trekantig svanmossa,
praktflikmossa och späd skorpionmossa.

Påverkan
I den östra delen av objektet ansluter en bred kraftledningsgata och i de nordvästra
delarna går en bilväg. Partier av sumpskogen i de norra delarna är påverkade av
dikning men rikkärren verkar inte ha influerats nämnvärt av denna. I stort verkar
området relativt ostört. De norra delarna har något högre grad av igenväxning och viss
röjning skulle kunna vara aktuellt.

Bedömning
Sammantaget har rikkärren på Lombäck-Stormyran mycket höga naturvärden. De är
stora och har en rik flora med flera rikkärrsindikerande kärlväxter och mossor.
Tillsammans med övriga vegetationstyper utgör de ett representativt våtmarkskomplex
för området.
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Bild 9. Ortofoto över Lombäck-Stormyran

Bild 10. Öppet rikkärr på Lombäck-Stormyran
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Halsta-Stormyran

Naturvärdesklass: 2
Kommun: Ånge
Total areal: 289,5 ha
Areal rikkärr: 16,4 ha
LOID: Y17F8I01
Koordinater: X 1491700, Y 6941595
Höjd över havet: 205 m

Beskrivning
Halsta-Stormyran ligger 7 km norr om Ånge strax nedanför Tallåsberget och är ett
stort våtmarkskomplex bestående av tuviga myrar och blandsumpskog längs bäcken.
Området avvattnas söderut via Markbäcken. Här finns främst två rikkärrsytor, en
väster om bäcken och en på östra sidan. Rikkärrsytorna i den östra delen av området är
mer mosaikartade och tuvigare vilket gör dem svår att avgränsa.

Flora
I de västra delarna domineras fältskiktet av trådstarr, vattenklöver och bitvis av vass
men även knaggelstarr, ängsnycklar, brudsporre och gräsull förekommer. Bland
brunmossorna är guldspärrmossa, myruddmossa och späd skorpionmossa vanligast.
Delar av den sydvästliga delen har bitvis rikligt med piprensarmossa och här har
enstaka exemplar av den rödlistade käppkrokmossan hittats. I de östra rikkärrsytorna
förekommer bl.a. ängsnycklar, kärrspira, tätört, guldspärrmossa, kärrbryum,
praktflikmossa och myruddmossa.

Påverkan
I den östra delen, i anslutning till gränsen, går en bred kraftledningsgata som troligen
endast haft en svag lokal påverkan på området. En bredare stig/skoterled går i nord-
sydlig riktning genom området men det har nog inte heller haft någon större inverkan
på myrens hydrologi. Den sydvästra rikkärrsytan där bl.a. käppkrokmossan hittats
verkar sakta växa igen med både björksly och vass. Här skulle man kunna tänka sig
viss röjning av sly och vass. Även i de nordöstra delarna av området sker en viss
igenväxning. Detta är möjligtvis till följd av den väg som går norr om området. Även
här skulle man kunna röja men behoven är inte lika akuta som i den sydvästra delen.

Bedömning
Sammantaget har områdets rikkärr höga naturvärden i form av en rik flora med
förekomster av bl.a. den rödlistade käppkrokmossan. Området verkar bitvis växa igen
främst i de sydvästra delarna.



23

Bild 11. Ortofoto över Halsta-Stormyran

Bild 12. Ett av de blötare och öppnare rikkärren vid Halsta–Stormyran.
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Område nordväst om Boltjärn

Naturvärdesklass: 2
Kommun: Ånge
Total areal: 16 ha
Areal rikkärr: 1,1 ha
LOID: Y17F7I32
Koordinater: X 1492961, Y 6939602
Höjd över havet: 225 m

Beskrivning
Objektet ligger 1 km norr om Boltjärn i Ånge kommun är en långsträckt myr som går i
väst-östlig riktning och avvattnas i östlig riktning. Den västra delen av området är
delvis ganska tuvigt och starkt igenväxande med björksly. I de östra delarna finns fina
rikkärr men även de verkar sakta växa igen. Längre österut övergår rikkärren i
mossevegetation.

Flora
De öppna rikkärrsytorna domineras av knagelstarr och snip. Här finns också orkidéer
som sumpnycklar och brudsporre. I bottenskiktet dominerar guldspärrmossa, späd
skorpionmossa och purpurvitmossa. Andra rikkärrsindikerande mossor är bl.a. stor
skedmossa, trekantig svanmossa, praktflikmossa och den rödlistade käppkrokmossan.

Påverkan
Objektet som helhet håller sakta på att växa igen, speciellt de västra delarna som har
rikligt med björksly. Det finns flera störningar i anslutning till objektet som bidragit till
igenväxningen. I de norra delarna utanför objektet finns ganska långt dike. Dessutom
finns en anslutande bilväg och avverkningar i närheten. För att återställa och bibehålla
de naturvärden som finns i området bör man lägga igen diket och eventuellt försöka
röja bort sly.

Bedömning
Sammantaget har objektet höga naturvärden med bl.a. den rödlistade käppkrokmossan
och andra rikkärrsarter. Hydrologin är starkt påverkad i området och bör försöka
återställas.
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Bild 13. Ortofoto över Omr NV om Boltjärn.

Bild 14. Igenväxande rikkärr vid Omr NV om Boltjärn.
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Bynäsmyran

Naturvärdesklass: 2
Kommun: Ånge
Total areal: 71,3 ha
Areal rikkärr: 6,9 ha
LOID: Y17F7I02
Koordinater: X 1494668, Y 6938746
Höjd över havet: 170 m

Beskrivning
Området ligger 6 km NO om Ånge och avvattnas söderut mot den närliggande Harrån.
I de östliga delarna dominerar sumpskog. Centralt finns ett större myrområde med både
mosseytor och kärrytor. Kärrytorna är ganska tuviga och bitvis finns områden som
liknar en övergång mellan kärr-mosse. Längst västerut finns ett finare rikkärr med
källa som är överväxt med bl.a. vass och källpåverkad vegetation.

Flora
I de centrala rikkärrsytorna dominerar glasbjörk och purpurvitmossa här finns bitvis
även rikkärrsindikatorer som ängsnycklar, späd skorpionmossa och trekantig
svanmossa. I det västliga rikkärret finns bl.a. knaggelstarr, kärrsälting, ängsnycklar och
sumpnycklar. Bland brunmossorna återfinns späd skorpionmossa, svartknoppsmossa
och nordtuffmossa vid den igenvuxna källan.

Påverkan
Huvuddelen av de centrala delarna av området är tuviga och håller på att växa igen
med glasbjörk. De östra delarna växer också igen, eventuellt p.g.a. ett gammalt dike
som finns strax utanför områdesgränsen. Igenläggning av diket skulle kunna hejda
igenväxningen. I anslutning till områdets västra del finns en kraftledningsgata som haft
en svag lokal påverkan på det västra rikkärret. I södra ändan av det västliga rikkärret
finns en bredare stig. De centrala delarna är i behov av röjning.

Bedömning
Sammantaget har Bynäsmyran höga naturvärden men verkar växa igen främst i de
centrala delarna. De högsta naturvärdena finns i det västliga rikkärret med en rik
mossflora.
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Bild 15. Ortofoto över Bynäsmyran

Bild 16. Det västra rikkärret vid Bynäsmyran.


