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Förord
Sveriges riksdag har fastställt miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vilket
innebär att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet
skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden1. Enligt delmål 2
till miljökvalitetsmålet skall samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ha ett långsiktigt skydd senast år 20102. Regering och riksdag har bedömt att
delmålet kan nås om åtgärderna intensifieras och ytterligare åtgärder sätts in. En av
de åtgärder som har ansetts vara nödvändig att vidta är en revidering av myrskyddsplanen.
I Myrskyddsplan för Sverige (1994) angav Naturvårdsverket ett urval av landets
mest värdefulla myrar och prioriterade samtidigt vilka områden som borde skyddas
inom de kommande 15 åren. Urvalet baserades på en i stort sett rikstäckande våtmarksinventering som emellertid inte omfattade vare sig fjällkedjan eller Norrbottens län, landets största och våtmarksrikaste län. Den nationella våtmarksinventeringen har nu genomförts i hela landet nedanför fjällkedjan i och med att den sista
fältarbetssäsongen i Norrbottens län genomfördes 2004.
Naturvårdsverket har genomfört översynen av myrskyddsplanen i samarbete
med länsstyrelserna. Övriga medverkande i arbetet har varit Lantmäteriet (Metria
miljöanalys i Stockholm och Metria i Luleå), Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Växtbiologiska institutionen vid Uppsala universitet, Lantbrukarnas riksförbund samt Världsnaturfonden WWF.
Resultatet av översynen presenteras i en huvudrapport och i tre objektrapporter.
Objektrapporterna innehåller beskrivningar av de myrområden som återstår att ge
långsiktigt skydd. Rapporterna vänder sig i första hand till de myndigheter som är
ansvariga för genomförandet av planen som förutom Naturvårdsverket är Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket samt länsstyrelser och kommuner.
Den vänder sig självfallet också till markägare, vars medverkan i genomförandet av
planen är viktig.
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Inledning
I Naturvårdsverkets huvudrapport över revideringen av Myrskyddsplan för Sverige
(Rapport 5667) beskrivs översynens bakgrund, genomförande och resultat. Därutöver görs bedömningar av ekologiska och statsfinansiella konsekvenser av planens
genomförande. För definitioner av använda begrepp hänvisas till huvudrapporten.
De myrområden som återstår att ge långsiktigt skydd presenteras och beskrivs
i tre delrapporter:
x Rapport 5669, Norrland *
x Rapport 5668, Svealand *
x Rapport 5670, Götaland *
* Presenteras digitalt länsvis som bilagor. Fullständig rapport endast som tryck.
Områdena redovisas i text och på karta. Kartans skala har anpassats till objektets
storlek. I vissa fall illustreras de verbala beskrivningarna av fotografier. Objekten
är sorterade i alfabetisk ordning efter dess namn. Före objektnamnet anges dess
identifikationsnummer i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas geografiska informationssystem, VIC Natur. I förekommande fall anges inom parentes efter objektnamnet dess identifikation i 1994 års myrskyddsplan.
För varje objekt redovisas berörd kommun liksom i vilken myrregion (se huvudrapporten) det är beläget. Vidare anges objektets totalareal, liksom arealer för
land, vatten och myr. Dessutom anges arealen skogsmark, ovan respektive nedan
fjällnära gräns, för den senare särredovisas även arealen produktiv skogsmark.
De huvudsakligen förekommande myrtyperna inom varje objekt redovisas i
sammanfattad form.
Den verbala beskrivningen av varje område syftar till att ge en bild av områdets
karaktär, särskilda naturvärden samt information om karaktäristiska och skyddsvärda djur- och växtarter. Uppgifter om särskilt känsliga djur- och växtarter har
dock utelämnats. Sist i beskrivningen lämnas i förekommande fall en redogörelse
för områdets kulturhistoriska värden.
Under rubriken Länsstyrelsens bedömning har grunden för valet av respektive
objekt sammanfattats. I regel har det också utvecklats något om varför ytterligare
skydd bedöms behövas.
Slutligen redovisas de källor som har använts vid urval, avgränsning och beskrivning.
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Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion
i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden. Det är innebörden av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker som har fastställts av
riksdagen. Ett av delmålen till miljökvalitetsmålet gäller
myrskyddsplanen: ”Samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige skall ha ett långsiktigt skydd senast
år 2010”.
År 1994 fastställde Naturvårdsverket Myrskyddsplan
för Sverige. Denna plan har nu reviderats och resultatet
av översynen redovisas i en huvudrapport, Rapport 5667,
och i tre objektrapporter. Det övergripande syftet med
översynen var att granska, kvalitetssäkra och komplettera
urvalet av områden, liksom områdenas gränser och beskrivningar. Exempelvis har områdenas beskrivningar kompletterats med kulturhistoriska värden. Nya objekt har tillförts
planen, framför allt i Norrbottens län. I några fall har också
objekt omvärderats och ersatts.
Denna plan fokuserar på de områden som återstår att
ge långsiktigt skydd.
Närmare beskrivningar av de objekt i myrskyddsplanen som återstår att ge ett långsiktigt skydd redovisas i tre
delrapporter:
Rapport 5669, Norrland
Rapport 5668, Svealand
Rapport 5670, Götaland

Naturvårdsverket SE-106 48 Stockholm. Besöksadress: Blekholmsterrassen 36. Tel: +46 8-698 10 00, fax: +46 8-20 29 25, e-post:
natur@naturvardsverket.se Internet: www.naturvardsverket.se Beställningar Ordertel: +46 8-505 933 40, orderfax: +46 8-505 933 99,
e-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln

ISSN 0282-7298

