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Beskrivning av naturtypen 
 
Länk: Gemensam text (beskrivning av naturtypen)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/matur/naturgemensam.pdf#¤  
 
 
Utdrag ur EU:s tolkningsmanual 

Coniferous and broad-leaved forests on a humid to wet peaty substrate, with the 
water level permanently high and even higher than the surrounding water table. 
The water is always very poor in nutrients (raised bogs and acid fens). These com-
munities are generally dominated by Betula pubescens, Frangula alnus, Pinus syl-
vestris, Pinus rotundata and Picea abies, with species specific to bogland or, more 
generally, to oligotrophic environments, such as Vaccinium spp., Sphagnum spp., 
Carex spp. In the Boreal region, also spruce swamp woods, which are minerotro-
phic mire sites along margins of different mire complexes, as well as in separate 
strips in valleys and along brooks. 
 
Sub-types 
44.A1 - Sphagnum birch woods 
44.A2 - Scots pine mire woods 
44.A3 - Mountain pine bog woods 
44.A4 - Mire spruce woods 
 

Svensk tolkning av definitionen  

Naturtypen förekommer på myrar (> 30 cm djupt torvtäcke) som är fuktig–blöt 
med högt liggande grundvattenyta. Näringsförhållandena är näringsfattiga–
intermediära. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100%. Trädslagsblandningen 
varierar med myrtyp och näringsförhållanden men glasbjörk, tall och gran är vanli-
ga trädslag.  
 
Kvalitetskriterier: Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli natur-
skog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper och strukturer. Den kan ha påverkats 
av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i 
ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved  och en 
kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller sköt-
selåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i 
yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för natur-
skog finns normalt även i yngre successionsstadier. 
 
Skogens hydrologi är inte under stark generell påverkan från t.ex. markavvattning, 
torvtäkt e.d. 
 
Fält- och bottenskiktet domineras av ris, halvgräs, och vitmossor.  
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Kantzonen mellan trädklädd fattigmyr och öppen myr är ofta betydelsefull för 
insekter som kräver båda miljöerna. 
 

Kommentarer 

Naturtypen omfattar myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. 
Krontäckningen ska vara minst 30 %. Samtliga tallmossar räknas till denna typ, 
medan de skogbeväxta kärren får ha en krontäckning på högst 70 %. Vid tätare 
krontäckning räknas de till sumpskog eller taiga. Vegetationen domineras av bl.a. 
glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.  
 
Skogsbevuxen myr skiljs från andra fuktiga och våta skogstyper genom sin torv-
produktion. Trädskiktet kan däremot variera och domineras av trädslagen tall, gran 
och björk. I praktiken kan det vara svårt att avgöra torvdjupet, variationen inom 
området kan vara stor och övergångar mot gran- eller lövsumpskogar förekommer. 
Den skogsbevuxna myren är i allmänhet surare och fattigare, medan sumpskogarna 
visar tecken på högre näringsrikedom i form av högre trädtillväxt och åtminstone 
smärre örtinslag. 
 
Ofta hittar man den skogsbevuxna myren i anslutning till större våtmarksområden, 
och behandlas då som en del av dessa. 
 
En övergripande förutsättning är att området varit våtmark eller skogsmark inom 
överskådlig tid. Naturtypen påverkas framför allt av storskaliga dynamiska krafter, 
men även en långsam succession.  
 
 

Gränsdragning mot andra naturtyper 

 Skog som ligger i ett flackt och kustnära landhöjningsområde förs till 
landhöjningsskog 9030. 

 Sumpskog på huvudsakligen översilad eller genomsilad, näringsrik mark, 
där ask och triviallöv utgör minst 50% av grundytan förs till lövsumpskog 
9080. 

 Sumpskog som domineras av gran och där torvtäcket är <30 cm förs till 
taiga 9010. 

 Skogsbevuxen myr i anslutning till aapamyrar 7310 förs till en undergrupp 
under denna naturtyp. 

 Skogsbevuxen myr som kantskog längs högmosse 7110 förs till denna 
naturtyp. 

 Samtliga skogar som ligger kustnära i ett aktivt eller fossilt dynlandskap 
förs till trädklädda sanddyner 2180. 
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Viktiga strukturer och funktioner  

 Skoglig kontinuitet av barr-, bland- eller lövskog med en varierad ålders-
struktur och gamla träd, främst tall, glasbjörk och gran. Kontinuerligt 
skogsbevuxen våtmark inom överskådlig tid. Området har inte genomgått 
storskaliga, mänskliga ingrepp i form av avverkning, torvtäkt eller kraftig 
hydrologisk påverkan. 

 Naturlig dynamik. Skogen utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik, 
som självföryngring och trädindivider dör av naturliga orsaker.  

 Naturliga störningar. Skogen utsätts för exempelvis stormfällning, insekts-
angrepp, översvämningar, brand. De enskilda bestånden kan uppvisa spår 
av naturlig störning eller sakna sådana.  

 Ostörd hydrologi och hydrokemi. 
 Ett stabilt eller tillväxande torvtäcke. 
 En naturlig mark- och vattenkemi. pH befinner sig inom ett för naturtypen 

rimligt intervall. Rätt växtbetingelser och pH för vitmossor.  
 Förekomst av substrat för främst mossor och kärlväxter. Mängden och 

typen av substrat måste i det enskilda beståndet sättas i relation till bestån-
dets utvecklingsstadium och belägenhet. Exempel på substrat: 
- Död ved; grenar, torrträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier.  
- Gamla och grova träd. 
- Representativa trädslag (speciellt gamla och/eller grova träd). En repre-
sentativ sammansättning av de naturligt förekommande trädslagen är en 
förutsättning för bevarandet av våra arter. Närvaro av primära trädslag så-
som många lövträd och tall i landskapet kräver en naturlig dynamik och 
begränsade viltstammar, i annat fall kommer landskapet att domineras av 
sekundära trädslag. 

 Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i natur-
typen sker. 

 
 

Typiska och karakteristiska arter 

De typiska arternas förekomst utgör en bedömningsgrund för naturtypens 
bevarandestatus, och en generell förutsättning är att ingen påtaglig minskning 
ska ske av populationerna av de typiska arterna i naturtypen.  
De karakteristiska arterna utgörs av ”vanliga” arter som utmärker naturtypen. 
Tabellen innehåller både vetenskapliga och svenska namn. K-art anger att 
arten är en karaktäristisk art och T-art innebär att den är en typiska art. I tabel-
len listas karakteristiska och typiska arter. 
 

Vetenskapligt namn Svenskt namn K-art T-art Grupp Region 

Kärlväxter         

Agrostis canina brunven K-art    

Betula pubescens glasbjörk K-art    

Carex canescens gråstarr K-art    
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Carex echinata stjärnstarr K-art T-art  A, B, K 

Carex globularis klotstarr  T-art  A, B 

Carex nigra hundstarr K-art    

Carex rostrata flaskstarr K-art    

Empetrum nigrum kråkbär K-art    

Frangula alnus brakved K-art    

Molinia caerulea blåtåtel K-art    

Picea abies gran K-art    

Pinus sylvestris tall K-art    

Rhododendron tomentosum skvattram K-art    

Rubus chamaemorus hjortron K-art    

Vaccinium oxycoccos tranbär K-art    

Vaccinium uliginosum odon K-art    

Viola epipsila mossviol  T-art  A, B, K 

Viola palustris kärrviol K-art T-art  A, B, K 

Mossor          

Dicranum flagellare flagellkvastmossa  T-art  B 

Odontoschisma denudatum kornknutsmossa  T-art  B 

Sphagnum centrale krattvitmossa K-art    

Sphagnum girgensonii granvitmossa K-art    

Sphagnum palustre sumpvitmossa K-art    

Sphagnum wulfianum bollvitmossa  T-art  A, B 

Fåglar          

Bonasa bonasia järpe  T-art  A, B, K 

Dryocopus martius spillkråka  T-art  A, B, K 

Emberiza rustica videsparv  T-art  A, B 

Picoides tridactylus tretåig hackspett  T-art  A, B 

Tetrao urogallus tjäder  T-art  A, B, K 

 
 

Klassificering enligt andra klassificeringssystem 

 
Klassificeringssystem Naturtypens motsvarighet 

VIN: 2.1.1.3 Sumptallskog av ris-typ, 

3.1.1 Skogsmossevegetation 

3.2.1 Skogs- och krattkärrvegetation 

EUNIS: G3.D Boreal bog conifer woodland 

G1.5 Broadleaved swamp woodland on acid peat 

G3.E Nemoral bog conifer woodland 
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Utbredning och förekomst 
 
Länk: Gemensam text (utbredning och förekomst)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#¤  
 
Rapporterad nationell bevarandestatus år 2007 

 
Rapporterat 2007 Reg. A Reg. B Reg. K Totalt 

Natura 2000-områden 

Utpekade för naturtypen (st) 

 

37 

 

609 

 

32 

 

657 

Utbredning 

Aktuellt värde (km2) 

Referensvärde (km2) 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

 

40 100 

40 100 

Gynnsam 

Stabil 

 

355 600 

355 600 

Gynnsam 

Stabil 

 

11 700 

11 700 

Gynnsam 

Stabil 

 

407 400 

407 400 

 

  

Förekomstareal 

Aktuellt värde (km2)  

Referensvärde (km2) 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

 

90 

90 

Gynnsam 

Stabil 

 

5 550 

5 550 

Gynnsam 

Stabil 

 

70 

70 

Gynnsam 

Stabil 

 

5 710 

5 710 

 

Kvalitet 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Otillräcklig 

Stabil 

 

Framtidsutsikt 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Otillräcklig 

Försämring 

 

Samlad bedömning 

Bedömning aktuell status 

Bedömning trend 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Gynnsam 

Stabil 

 

Otillräcklig 

Försämring 
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Figur 1. Svenskt utbredningsområde (till vänster) och förekomstareal (till höger).  

 
Förekomstkartan visar vilka ETRS-rutor som innehåller någon areal 91D0. Efter-
som varje kartruta som innehåller någon förekomst av naturtypen innebär en 
”fylld” ruta, även om naturtypen endast förekommer i mycket liten omfattning 
inom kartrutan, blir det område som markeras som förekomstområde på kartan 
betydligt mer täckande än den faktiska förekomsten av naturtypen – särskilt i regi-
oner där naturtypen förekommer spritt, men med små arealer. 
 
 

Förutsättningar för bevarande 
 
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#¤ 

 
Vilka de viktigaste förvaltningsinriktningarna är för bevarandet av naturvärden i 
skogar och andra trädklädda marker behandlas i Naturvårdsverkets 2:a remissver-
sion av Strategi för förvaltning av skogar och andra trädklädda marker i skyddade 
områden. I strategin ges högst prioritet för att upprätthålla och återintroducera de 
processer som är grundläggande för naturtypernas ekologiska funktionalitet. Detta 
bedöms ge långsiktigt positiva effekter på naturtypernas och de till dem knutna 
arternas bevarandestatus. Det bedöms också ge positiva effekter på kort sikt. I stra-
tegin ges närmare förklaringar och bakgrundsresonemang om de olika processerna. 
Strategin behandlar förvaltning av skyddade områden, men resonemangen som förs 
är lika tillämpliga för den skötsel/förvaltning som behövs för bevarandet av värde-
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kärnor i skogsmark utanför formellt skyddade områden. Utifrån dessa utgångs-
punkter bedöms de viktigaste förutsättningarna för att bibehålla och skapa grund-
läggande ekologisk funktionalitet för skogliga naturtyper och för bevarande av 
arter kopplade till dem vara: 
 
 fri utveckling 
 upprätthållande och återintroduktion av brand som naturlig störning (i boreal 

och boreonemoral region) 
 upprätthållande och återställande av naturlig hydrologi 
 upprätthållande och återintroduktion av hävd, framför allt i ängs- och hagmar-

ker i nemoral och boreonemoral region 
 
I tabellen nedan anges huvudprocesser enligt ovanstående och  punkternas storlek 
anger, mycket ungefärligt,  hur betydelsefull respektive process är för naturtypen, 
och därmed också betydelsen av en förvaltningsinriktning kopplad till den. Den 
efterföljande texten ger fördjupad information. Avsnittet ”Grundläggande åtgärder” 
kopplar till de fyra huvudprocesserna, medan avsnittet ”Kompletterande åtgärder” 
beskriver sådana åtgärder som inte kan klassas som huvudprocesser, men som ändå 
kan ha betydelse för naturtypens naturvärden.  
 
 

Process Betydelse 

Intern dynamik/fri utveckling ● 

Brand och bränning  

Naturlig hydrologi ● 
Hävd (bete/slåtter/hamling)  

 
 
Förvaltning/skötsel 
 
Grundläggande åtgärder 
För att en lämplig och relevant skötselplan ska kunna tas fram bör en naturvärdes-
bedömning utföras för varje enskilt objekt av naturtypens områden där även en 
bedömning av beståndshistorik ingår.  
Då naturvärdena främst utvecklas genom naturlig dynamik lämnas normalt skogen 
till fri utveckling.   
Åtgärder för att återställa hydrologin i dikade områden är angelägna.  
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Kompletterande åtgärder 
Åtgärder för att restaurera/motverka igenväxning i dikade myrar eller myrar 
med förhöjd näringsnivå på grund av mänsklig påverkan kan vara motiverade. 
 
 
Hotbild 

 Exploatering i eller i anslutning till området. Förutom den direkta skadan 
kan hydrologin påverkas negativt. 

 Avverkning, röjning, gallring utgör hot genom att lämpliga strukturer för-
störs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skad-
liga genom att de påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag 
kan finnas där åtgärden syftar till att utveckla något annat naturvärde. 

 Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markbe-
redning, plantering och användandet av främmande trädslag. 

 Tillförsel av kalk eller aska. Kan ge skador på vegetationen, främst områ-
dets mossor och lavar. 

 Torvtäkt. 
 Markskador och dikning. Förutom den mekaniska skadan kan hydrologin 

påverkas och naturmiljön förändras. 
 Fragmentering. I den mindre skalan kan exempelvis skogsbilvägar leda till 

fragmentering av vissa organismers populationer, medan andra organismer 
påverkas negativt när skogsbestånden blir alltför isolerade i landskapet. 

 Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt 
skada organismer, men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till ex-
empel vissa kväveföreningar den effekten att de är skadliga för svampar 
och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge förändringar i vege-
tationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar. 

 Brist på dynamik. Arterna förekommer ofta bara i några få stadier i sko-
gens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte får verka kan det i land-
skapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående ar-
ternas habitat försvinner. Detta gäller särskilt brand som verkar över stora 
ytor, men andra viktiga dynamiska krafter är väderfenomen, översvämning 
och utbrott av skadeorganismer. 

 Vissa organismer. Några organismer har förmågan att påverka landskapets 
sammansättning, till exempel älg och annat hjortvilt som kan förhindra 
föryngring av vissa trädslag. Andra hot är arter som ännu inte observerats i 
landet, men som har potential att skada den naturliga floran och faunan. 

 
 

Bevarandeåtgärder 

 Områdesskydd. Miljöer med skogsbevuxen myr kan behöva skyddas lång-
siktigt, eftersom skogsbruk inte är förenligt med bevarande av naturtypen i 
gynnsamt tillstånd. Det formella skyddet kan genomföras genom bildande 
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av naturreservat, biotopskyddsområden eller nationalparker, eller genom 
naturvårdsavtal.  

 Frivilliga avsättningar. Skydd av skogsmiljöer genom frivilliga avsättning-
ar är ett viktigt komplement till det formella skyddet. 

 Förvaltning av skyddade områden. Kan bland annat ombesörja viktiga 
åtgärder som återställande av hydrologi. 

 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen 
försämringar för naturtypen sker, (dvs att dess intressen respekteras i fy-
sisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning 
av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning). 

 Gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar kan 
vara ändamålsenliga bevarandeåtgärder för skogsfastigheter med, eller i 
anslutning till, naturtypen. 

 Information till markägare och verksamhetsutövare bör samordnas mellan 
länsstyrelsen, skogsstyrelsen och kommunen. 

 Genomförandet av Åtgärdsprogram för …. 
 
 
Regelverk  

 
Länk: Gemensam text (regelverk)  

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/arter/artergemensam.pdf#16 

 
 Naturtypen ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 1 och är en prioriterad 

naturtyp där.  
 Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypen är områdesskyddslagstift-

ningen i miljöbalkens 7:e kapitel, samt i förordningen om områdesskydd. 
Skogsbrukets regelverk och regelverket knutet till markavvattning är också 
av stor betydelse.  

 Regelverk som är särskilt viktigt för naturtypens omgivning utöver det 
som nämns ovan är vattenverksamhet.  

 
 

Bevarandemål, målindikatorer och uppföljning 
 
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/naturtyper/naturtypergemensam.pdf

#19  

 

På Naturvårdsverkets hemsida om uppföljning i skyddade områden, finns en rap-
port (6379:2010) om uppföljning i skyddade områden. Den beskriver arbetet med 
formulering av mål och användande av målindikatorer för att följa upp målen. 
Rapporten beskriver det generella arbetet, och uppföljningen i detalj beskrivs i 
manualer för uppföljning av olika naturtyper. Det finns även manualer för uppfölj-
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ning av olika naturtypsgrupper. Där finns information om arbetsmetoder, och ex-
empel på olika målindikatorer.   
 
 
 

Litteratur och kontaktuppgifter 
 
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/natur/naturgemensam.pdf#¤ 

 
 
Naturtyps- och ekosystemvis litteratur 

 
Denna litteraturlista omfattar bara ett litet urval av texter som berör naturtypen. 
 
Andersson, L. & Löfgren, R. (2000): Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande 
marker. Naturvårdsverket. 
 
von Euler, F. (2003). Övervakning av biologisk mångfald i skogen. Skogsstyrelsen. 
Rapport 1-2003. 
  
Kuris, M. & Ruskule, A. (2006). Favourable conservation status of boreal forests: 
monitoring, assessment, management. Baltic Environmental Forum. Tallinn. 
 
Nilsson, M. & Jönsson, C. (2003). Kartering av skyddade områden. Skogstyper i 
naturreservat och nationalparker. Naturvårdsverket. Rapport 5282. 
 
Rudqvist, L. (red.) (2000). Den spännande sumpskogen – Om Sveriges sumpskogar 
och dess själ. Skogsstyrelsen, Jönköping. 
 
Snäll, T. & Kellner, O. (2003). Utvärdering av metod för övervakning av skogsbio-
toper. Metoden ”Extensiv övervakning av skogsbiotopers innehåll” ur Naturvårds-
verkets Handbok för miljöövervakning. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas och 
Värmlands län. Rapport 2003:15, 2003:27, 2003:21 (i respektive länsstyrelses rap-
portserie). 
 
Wennberg, S. & Höjer, O. (2005). Frekvensanalys av Skyddsvärd natur (FaSN). 
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