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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt
100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de
inte har hunnit beslutas av regeringen.

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i
miljöbalken (7 kap. 27-29 §§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget ”Skyddad natur”. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på
”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information.
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Therese Ericsson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0540112 Dalamyrar
Kommun: Falköping
Områdets totala areal: 5,9 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-10-25
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-12-20
Markägarförhållanden:
Privat och naturskyddsföreningen.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
3150 - Naturligt näringsrika sjöar
7140 - Öppna mossar och kärr
7230 - Rikkärr
91D0 - Skogsbevuxen myr
1393 - Käppkrokmossa, Drepanocladus vernicosus, Hamatocaulis vernicosus
Bevarandesyfte

Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: I området är det prioriterat att bevara en naturligt näringsrik sjö
samt ett flertal myrar av olika karaktär, såväl fattigkärr som rikkär samt öppna och skogbevuxna
myrar. Högst prioriterad bland myrnaturtyperna är öppna rikkärr. Prioriterad art för området är
käppkrokmossa, vilken i huvudsak växer i rikkärr.
Motivering: Området innehåller en rad olika myrnaturtyper. De olika myrtyperna i kombination
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med förekomst av rikkärr ger en varierad och artrik flora. Området har därmed höga botaniska
värden. Vidare är rikkärr en prioriterad naturtyp inom Natura 2000-nätverket och inom svenskt
naturvårdsarbete. Här finns de förhållandevis ovanliga och rödlistade arterna käppkrokmossa och
sumpäggsvamp, men även flera andra mer sällsynta arter. Området ligger inom riksintresse för
naturvård.
Prioriterade åtgärder: Att röja bort igenväxningsvegetation i de öppna myrarna, mest prioriterat
är öppethållande av rikkärren. I övrigt är det viktigt att förhindra att åtgärder och verksamheter
utanför området orsakar negativ påverkan på områdets hydrologi och hydrokemi. Vid
skogsbruksåtgärder i kringliggande skogsmark har en skyddszon en viktig funktion för att
minska risk för negativ påverkan.
Beskrivning av området

Dalamyrar ligger vid Klagstorpsåsen i Dala socken i Falköpings kommun. Jordmånen består av
sand och grus. Natura 2000-området består av fyra delområden och omfattar naturreservaten
Nordsjömyren, Mellomsjömyren, Alebäckasjön, och Alebäckakärret. Alebäckasjön och
Alebäckakärret ligger alldeles väster om Klagstorpsåsen medan Mellomsjömyren och
Nordsjömyren ligger en bit öster om åsen. Från Klagstorpsåsen rinner grundvatten till
Nordsjömyren, Mellomsjömyren och Alebäckasjön men inte till Alebäckakärret. I
Mellomsjömyren finns två partier med öppet vatten i de centrala delarna.
Nordsjömyren och Mellomsjömyren omges av lösa jordlager som är starkt grundvattenförande.
Detta grundvatten är på vissa ställen kalkrikt och hela Nordsjömyren och delar av
Mellomsjömyren är påverkade av kalkinslaget vilket har gett upphov till fina rikkärr i
Nordsjömyren, och tidigare även i Mellomsjömyren. Rikkärrytorna i Mellomsjömyren är dock
nästan helt försvunna och vitmossorna breder ut sig allt mer. Sänkt pH-värde, ändrade
hydrologiska förhållanden och eventuell minskad grundvattenutströmning är orsaken enligt
Hedenäs och Kooijman (1996). Dessa förändringarna är troligen en kombination av mänsklig
påverkan och naturlig succession. Ett grustag (Dala grustag) finns söder om Alebäckakärret, men
det är mindre troligt att grustaget skulle ha påverkat grundvattenutsströmningen i
Mellomsjömyren. Däremot finns en vägskärning för riksväg 26 som går rakt genom åsen och den
skulle ha kunnat påverka grundvattenutströmningen till Mellomsjömyren. Vägen var klar redan
1963. Eventuellt kan kärren ha varit hävdade tidigare och igenväxningen delvis förklaras av
upphörd hävd, någon uppgift om tidigare hävd har dock inte hittats. Igenväxningen av
Nordsjömyren och Mellomsjömyren har påskyndats genom sjösänkning, troligen under 1800talet.
Alebäckasjön är en mindre sjö med förekomst flytbladsvegetation. Sjön är naturligt näringsrik
och har högt pH. I strandkanten finns gungfly och fuktängar med säv och kaveldun. Tidigare har
det funnits rikkärr även här, nu finns enbart mindre inslag av rikkärrsarter. Runt sjön växer en
blandskog med björk, gran och tall. Alebäckasjön får sitt vatten enbart från grundvatten och
direkt nederbörd. Även här är det uppströmmande grundvattnet kalkhaltigt. Alebäckakärret
består av tallmosse och ett litet fattigkärr. Grustäkten Dala grustag söder om reservatet kan ha
påverkat dess hydrologi negativt (skogsvårdsstyrelsen 1984). Enligt gamla beskrivningar från
1959 tycks Alebäckakärret ha varit blötare än vad det är idag (Du Rietz, 1959).
Natura 2000-områdets fyra delområden avsattes tidigt som naturreservat. Mellomsjömyren blev
reservat redan 1958, Nordsjömyren 1967 och därefter bildades Alebäckasjön och Alebäckakärret
1970. Områdena skyddades i syfte att bevara områdenas höga botaniska värden men även i syfte
att kunna studera en naturlig igenväxningsprocess av ett flertal olika naturtyper, från sjöar till
fattiga och rika myrar, både skogbevuxna och mer eller mindre helt öppna myrar. Vidare ligger
Natura 2000-området inom riksintresse för naturvård och landskapsbildskydd. Området ligger
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även inom ett större område av riksintresse för vattenförsörjning.
Vad kan påverka negativt

-Igenväxning av de öppna myrarna. Igenväxningen är påtaglig i området, speciellt när det gäller
de öppna våtmarkerna, såväl fattigkärr som rikkärr. Antalet tallplantor och sly har ökat påtagligt
de senaste 40 åren i Alebäckakärret, Mellomsjömyren och Nordsjömyren. I Mellomsjömyren
finns också stora partier med vass. Igenväxningen kan delvis förklaras av naturlig susseccion,
men har även påskyndats till följd av mänskliga ingrepp. Mest påtaglig effekt har sannolikt
sänkningen av områdets sjöar haft. Därtill har ytterligare ingrepp och påverkan skett, vilka
nämns nedan.
-Grustäkten söder om Alebäckakärret och Alebäckasjön kan ha en negativ påverkan på områdets
hydrologi.
-Alla typer av åtgärder som kan påverka grundvattnet i Klagstorpsåsen är generellt ett hot.
-Dikning, dämning och markberedning i anslutning till området kan förändra områdets hydrologi
och därmed även dess vegetation. Det finns ett gammalt markavvattningsföretag som leder vatten
från Alebäckasjön, vilket sannolikt tidigare har haft negativ påverkan på naturtyperna vid sjön.
Om eller hur mycket markavvattningsföretaget påverkar idag är dock oklart.
-Avverkningar och andra skogsbruksåtgärder i anslutning till delområdena. Det kan leda till att
näringsämnen läcker ut i våtmarker och sjö samt att markskador uppkommer och hydrologin
påverkas negatit. En skyddszon av träd bör lämnas runt områdena.
-Anläggande av skogsbilvägar i anslutning till våtmarkerna, men även underhåll av näraliggande
vägar, kan påverka hydrologin negativt.
-Spridning av aska, kalk eller gödningsämnen i tillrinningsområdet kan ha negativ påverkan på
vegetationssammansättningen.
-Luftburna föroreningar. Kvävenedfall kan påskynda igenväxning, och surt nedfall och
miljögifter kan också ha negativ inverkan på vegetationen.
Åtgärder som skulle påverka negativt men som regleras i reservatsföreskrifterna.
-Dikning och markberedning i området.
-Avverkning i området (försiktig plockhuggning för att motverka igenväxning är inte ett hot).
-Spridning av kalk, gödningsmedel eller bekämpningsmedel.
-Anordna upplag.
-Torvtäkt eller annan täktverksamhet.
-Grävning, schacktning, upplag etc.
-Introduktion av främmande arter.
-Exploatering, t.ex. byggande av ny väg eller byggnad.
Bevarandeåtgärder

Gällande regler
-Det krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikt gäller oavsett om en
verksamhet/åtgärd utförs inom eller utanför området. Tillstånd krävs inte för verksamheter och
åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av
det berörda området (7 kap 28 a § miljöbalken).
-Föreskrifter och skötselplan till naturreservaten Nordsjömyren, Mellomsjömyren, Alebäckasjön
och Alebäckakärret.
-Det råder förbud mot markavvattning i hela länet samt att torvtäkt omfattas av tillståndsrespektive koncessionsplikt.
-Alebäckasjön och Mellomsjön omfattas av strandskydd (100 meter). Förbuden i
strandskyddsbestämmelserna gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som
behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket och måste finnas eller byggas inom
strandskyddsområdet för att fylla sin funktion. Byggnaderna får inte vara till för bostadsändamål.
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-Käppkrokmossan är fridlyst enligt Artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att
plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada arten.
-Området ligger inom ett större område av riksintresse för naturvård (NRO 14108 Plantaberget,
Varvsberget, Gerumsberget och Gisseberget).
-Området ligger inom Landskapsbildsskydd.
-Området ligger inom skyddad dricksvattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer för
grundvatten.
Skydd och hänsyn
Som nämnts ovan är området skyddat som fyra olika naturreservat. Reservatsföreskrifterna
skyddar mot flera av de faktorer som riskerar att påverka utpekade naturtyper negativt. De
gällande besluten och skötselplanerna tillåter dock ingen skötsel av myrarna, vilket på sikt
kommer att innebära att rikkärren övergår till fattigkärr samt att andelen skogbevuxen myr
kommer att öka på bekostnad av öppen myr. Detta är inte förenligt med bevarandet av
naturtyperna öppna mossar och kärr (7140) samt rikkärr (7230) och den prioriterade arten
käppkrokmossa. Därför finns det behov av revidering av beslut och skötselplan för att samtliga
naturreservat om naturtyperna ska finnas kvar på sikt. Mest prioriterat är revidering av
Nordsjömyren där störst areal rikkärr finns samt att förekomsten av käppkrokmossa är som störst
där.
I övrigt gäller att förhindra eller planera och utföra verksamheter utanför området så att inte
myrarnas och sjöarnas hydrologi och hydrokemi påverkas negativt. Vattenströmmarna och
vattentillgången i områdets grusmarker och näraliggande grusås får inte förändras. Rikkärren vid
Mellomsjömyren tros ha försvunnit till följd av förändrade grundvattenströmmar. Orsaken till de
förändrade strömmarna är oklart. Ökat grusuttag och utökning av grustäckten söder om området
bör inte ske om det riskerar att påverka områdets hydrologi negativt.
Vid förekomst av diken med avvattnande effekt på områdets naturtyper bör dessa om möjligt inte
rensas. Vid betydande påverkan bör de läggas igen eller tillåtas att växa igen. Om dikesåtgärder
riskerar att påverka mark utanför området bör åtgärderna föregås av en hydrologisk
undersökning. Om befintligt markavvattningsföretag vid Alebäckasjön bedöms medföra
betydande påverkan på utpekade naturtyper kan omprövning eller återkallande av rättskraftigt
tillstånd behöva ske. Återkallelse och omprövning av tillstånd görs av miljödomstolen på
ansökan av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Kammarkollegiet.
Vid avverkning av skogsmark som gränsar till området är det viktigt att lämna en skyddszon.
Skyddszonens bredd beror på markens egenskaper och terrängförhållandena, men i regel
rekommenderas en trädlängd. På åssluttningen mellan Mellomsjömyren och vägen finns
förhållandevis mycket död ved och markägarna bör uppmuntras genom naturvårdsavtal, gröna
skogsbruksplaner, biotopskydd etc att inte avverka denna skog.
Skötsel
-Rikkärren är i behov av återkommande röjning av igenväxningsvegetation samt om möjligt även
slåtter med några års mellanrum.
-De öppna fattiga våtmarkerna (7140) kan även de vara i behov av röjning av
igenväxningsvegetation av såväl sly och småträd som vass för att bevara deras öppenhet.
-Eventuella angränsande diken bör om möjligt inte rensas om de riskerar att öka avrinningen från
området.
Se även bevarandeåtgärder för respektive naturtyp.
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Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner
och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000-naturtyperna och arterna har
gynnsamt tillstånd.
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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3150 - Naturligt näringsrika sjöar
Areal: 0,5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 0,4 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Efter basinventeringen av sjöar 2007 visade det sig att Alebäckasjön är en naturligt näringsrik
sjö. Alebäckasjön får sitt vatten från grundvattnet och direkt nederbörd. Det uppströmmande
grundvattnet är kalkhaltigt och sjön har ett pH-värde på 7,8. En totalfosforhalt på 47 µg/l visar
på en näringsrik sjö. Vilket även styrks av bottensubstrat bestående av fint och grovt nedbrutet
växtmaterial (detritus). Siktdjupet uppskattas till drygt en meter. Breda kantzoner av sjön täcks
med gul och vit näckros och gäddnate. Bland typiska arter är dyblad vanligt förekommande.
Övriga arter som kan nämnas är missne, bredkaveldun, kråkklöver och sjöfräken. Tidigare har
det noterats rikkärrsarter i strandkanten. Vid fältbesök 2007 fanns förutom enstaka fynd av stor
skedmossa inga rikkärrsarter kvar.
Alebäckasjön omges av blandskog av björk, gran och tall. Kringliggande skog utanför området
består av produktionsskog av främst gran. Alebäckasjön avvattnas via ett dike åt väster. Diket
ingår i ett större avvattningsföretag som leder vatten åt nordväst. Sjön har troligen sänkts något
under slutet av 1800- talet eller tidigt 1900-tal. Hur stor påverkan avvattningsföretaget har på
sjön idag är oklart. Sjön verkar ha en förhållandevis stabil utbredning och inga tydliga tecken
på igenväxning förekommer i dagsläget. Vattenomsättningen i sjön torde vara långsam.
Generell beskrivning av naturtypen
Naturligt näringsrika (eutrofa) sjöar och småvatten med hög biologisk produktion och artrika
samt generellt näringskrävande växt och djursamhällen. Vattnet är näringsrikt och välbuffrat,
klart eller relativt grumligt. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.
Naturtypen förekommer under högsta kustlinjen (Littorina HK) samt på kalk- eller näringsrika
jordar och berggrund samt i områden med källpåverkan. Naturtypen kan indelas i flera olika
botaniska sjötyper men artsammansättningen är mångsidig och består av näringskrävande
(eutrofa) arter. Långskotts- eller slingeväxter förekommer rikligt och strandzonens vegetation
är varierad och har relativt stort inslag av örter. Sedimenten är ofta lerrika. Representativa
sjöar har pH >7 och totalfosforhalter över 25µg/l. Karaktärsarter: Dyblad, ålnate och andra
naten, andmat, stor andmat, vattenaloe, vattenbläddra, gul näckros, kransslinga och hornsärv.
Typiska arter är bland annat: blomvass, slamkrypa, axslinga, bandnate, stor andmat, mossan
vattenstjärna, trastsångare, sothöna, årta, skrattmås, smådopping, skäggdopping, gädda och gös
m fl.
Naturtypen är känslig för övergödning, upphörd hävd av stränder, igenväxning, stora
homogena bladvassbestånd, förändringar i ansluten grundvattenförekomst och ensartad
strandvegetation. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska
ha fortsatt höga bevarandevärden.
Bevarandemål
Arealen naturligt näringsrika sjöar ska vara minst 0,4 hektar. Sjön ska vara naturligt näringsrik
med en totalfosforhalt över 25µg/l. Sjön ska vara påverkad av kalkhaltigt vatten och ha ett pH
över 6,5. Vattenståndet ska variera på ett naturligt sätt och tecken på igenväxning ska saknas.
Sjön ska ha en bred zon av flytblandsväxter (makrofyter) där näckrosor och dyblad (typisk art)
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ska vara vanligt förekommande. Sjön ska omges av strandvåtmarker och strandskog med
naturlig vegetationssammansättning. Främmande arter ska saknas både i vattnet och i
strandzonen.
Negativ påverkan
De mest aktuella faktorerna som skulle kunna orsaka negativ påverkan på naturtypen i området
bedöms vara:
- Avvattning till följd av befintligt dike som ingår i ett avvattningsföretag väster om
Alebäckasjön. Avvattningen kan leda till onaturliga vattenståndsvariationer och sänkt
vattennivå, vilket kan orsaka igenväxning och störning av strandvegetationen.
- Läckage av näringsämnen från kringliggande skogsbruk utanför området, vilket kan orsaka
förändrad vattenkemi och leda till igenväxning.
- Underhåll av angränsande väg i öster skulle kunna orsaka hydrologisk påverkan.
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida
smitta och/eller orsaka genetisk uppblandning med inhemska fiskstammar.
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga
produktionsförmåga ändrar konkurrensförhållandena och kan påverka artsammansättningen
negativt.
Bevarandeåtgärder
Alebäckasjön omfattas av föreskrifter till naturreservatet Alebäckasjön, vilka förbjuder
riskfaktorer som exploatering, skogsbruk, dikning, spridnig av bekämpningsmedel och
gödning samt inlanterade av främmande djur och växtarter i området. Ett visst hot finns dock
kvar från verksamheter utanför området, exempelvis bör underhåll av angränsande väg i öster
ske med väl planerad hänsyn för att minska risken för hydrologisk påverkan. Vid skogsbruk
utanför området är det viktigt med en skyddszon in mot området. Skyddszonens bredd beror på
markens egenskaper och terrängförhållandena, men i regel rekommenderas en trädlängd.
Rensning av diket som ansluter till markavvattningsföretaget utanför Alebäckasjön bör om
möjligt inte rensas. Markavvattningsföretagets påverkan på sjön idag är oklart, men om det
visar sig att det medför "betydande påverkan" på naturtypen bör anslutande dike läggas igen
eller tillåtas att växa igen. Om dikesåtgärder riskerar att påverka mark utanför området bör
åtgärderna föregås av en hydrologisk undersökning. Om befintligt markavvattningsföretag vid
Alebäckasjön bedöms medföra betydande påverkan på utpekade naturtyper kan omprövning
eller återkallande av rättskraftigt tillstånd behöva ske. Återkallelse och omprövning av tillstånd
görs av miljödomstolen på ansökan av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket eller Kammarkollegiet.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms vara gynnsamt, men med viss tvekan. Tveksamheten kan
förklaras av förekomsten av avvattningsföretaget väster om området. Det finns dock inga
tecken på igenväxning eller sänkt vattenstånd idag, men detta bör hållas under uppsikt. I övrigt
visar tidigare vattenprover på gott pH och totalfosforhalt.
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7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 1,9 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Denna naturtyp finns främst i Mellomsjömyren där större delen av området består av fattigkärr.
Naturtypen finns även vid Alebäckasjöns utlopp samt en mindre yta i Alebäckakärret. Därtill
finns inslag av fattigkärrsvegetation i Nordsjömyren, vilken till största del består av rikkärr.
Mellomsjömyren ligger i en åsgrop och var under 1800-talet en sjö, vilken sedan sänktes och
lät växas igen. Idag finns två små öppna vattenytor kvar av den forna sjön. Resten av området
består av fattigkärr med enstaka inslag av rikkärrsarter. Tidigare fanns mer utpräglade
rikkärrspartier men enligt Hedenäs och Kooijman (1996) har pH- värdet,
grundvattenutströmningen och de hydrologiska förutsättningarna förändrats i kärret och
därmed har vitmosssor tagit över och den värdefulla rikkärrsmossfloran nästan helt försvunnit.
Mellomsjömyrens kärr består idag av mjukmattor och gungfly dominerade av vitmossor av
fattig karaktär. Bland typiska arter kan nämnas röd glansvitmossa, rubinvitmossa,
rostvitmossa, praktvitmossa, knoppvitmossa, flytvitmossa och björnvitmossa. Den lilla orkidén
myggblomster har noterats i kärret. Vidare växer den för området prioriterade arten
käppkrokmossa i kanten till vattenspeglarna.
Vid Alebäckasjöns utlopp finns även ett fattigkärr. Tidigare fanns även rikkärrsvegetation,
men även här har den nästan försvunnit och endast enstaka rikkärrsarter finns kvar, exempelvis
stor skedmossa. Bland typiska arter för fattigkärr kan nämnas vattenklöver, vitag, kallgräs och
rundsileshår. Några karaktärsarter är kråkklöver, flaskstarr och trindstarr. Vad gäller mänsklig
påverkan finns ett dike som ingår i avvattningsföretaget väster om området. Hur stor påverkan
det har på kärrvegetationen är oklar.
Alebäckakärret är liksom övriga ovan beskrivna kärr beläget i en sänka omgivet av
grusmarker. I områdets centrala delar finns en mindre yta öppet kärr med vitmossmattor
dominerade av uddvitmossa. I de allra blötaste delarna finns den typiska arten flytvitmossa.
Övriga typiska mossarter är praktvitmossa, rubinvitmossa och rostvitmossa. Fattigkärrs- och
mosseväxter som sumpstarr, dystarr, myrsälting, vitag (typisk art), tuvull och tranbär
karakteriserar kärlväxtfloran. Cirka 50 meter söder om Alebäckskärret finns ett större grustag
som skulle kunna ha en negativ påverkan på områdets hydrologi.
Generell beskrivning av naturtypen
Naturtypen är mycket varierad och omfattar fattiga till intermediära, öppna eller glest
trädbevuxna myrar (< 30 % krontäckning). Hit hör plana eller svagt välvda mossar och
tillhörande laggkärr, nordlig mosse, plana och sluttande kärr samt torvbildande mader
(sumpkärr). Gungflyn, mjukmattor med mossrik vegetation som flyter på vatten eller lös gyttja
ingår även. Naturtypen indelas i två undertyper; svagt välvda mossar samt kärr och gungflyn.
Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat
lokal störning kan ibland förekomma. Vegetationen ska spegla vad som är normalt för en
hydrologiskt intakt myr. Vanligtvis utvecklas myrarna genom naturlig succession, men vissa
kan vara präglade av långvarig hävd och bör om möjligt fortsätta slåttas eller betas. Naturtypen
är den vanligaste våtmarkstypen i Sverige.
Typiska arter är bland annat: nålstarr, vitstarr, Jungfru Marie nycklar, sileshårsarterna, kärrull,
vattenklöver, myrlilja, vitag, tuvsäv, stor skedmossa (intermediära kärr), björnvitmossa,
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sotvitmossa och drågvitmossa.
Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel och störning av
myrens torvbildning samt fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och
typiska arter. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha
fortsatt höga bevarandevärden.
Bevarandemål
Arealen av Öppna mossar och kärr (7140) ska vara cirka 1,9 hektar. Naturtypen ska främst
bestå av fattigkärr, men partier med mossevegetation kan förekomma. Bottenskiktet ska
domineras av vitmossor. Inslag av brunmossor kan förekomma. Typiska och karakteristiska
arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Myrarnas hydrologi
ska generellt vara ostörd. Avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador som medför
negativ påverkan ska helst inte finnas, men kan förekomma i mycket begränsade delar.
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året. Hydrokemin ska
vara näringsfattig utan betydande mänsklig påverkan.
Kärren ska vara öppna (< 30 % täckningsgrad), enstaka träd och buskar alternativt ett mycket
glest trädskikt eller mindre grupper av träd och buskar kan förekomma. Det ska saknas
igenväxning av vass, buskar eller träd till följd av mänskliga ingrepp, alternativt förekomma i
mycket begränsad utsträckning. Typiska arter av mossor och kärlväxter ska förekomma
tämligen allmänt. Arter som är främmande för naturtypen ska inte förekomma. Övergången
från öppna kärr till skogbevuxen myr och angränsande skogsmark kan ibland vara flytande.
Negativ påverkan
De mest aktuella faktorerna som skulle kunna orsaka negativ påverkan på naturtypen i området
bedöms vara:
- Diken och andra ingepp/verksamheter som kan störa den naturliga hydrologin i området.
Exempelvis finns ett äldre dike som leder vatten från Alebäckasjön och som ingår i ett
avvattningsföretag väster om sjön. Därtill finns ett grustag söder om Alebäckakärret som
skulle kunna påverka hydrologin negativt samt att det finns ett flertal vägar i nära anslutning
till områdena. Även skogsbruk kan medföra påverkan på hydrologin om det exempelvis
uppstår markskador.
-Igenväxning av öppna våtmarker. Utebliven hävd och uteblivna naturligstörningar är ett av de
största hoten mot öppna våtmarker. I detta område finns inget belägg för att myrarna har
hävdats, men helt osannolikt är det inte att vissa delar har hävdats. Utebliven hävd kan leda till
igenväxning med buskar, sly och vass. Uteblivna naturliga störningar som t.ex. onaturliga
variationer i vattenståndet kan också orsaka negativ påverkan på myrarnas vegetation.
Igenväxning kan även ske på grund av det diffusa kvävenedfallet, eller läckage av
näringsämnen från jord- och skogsbruk, vilket ofta gör att antalet vitmossor minskar, och
andelen gräs, buskar och träd ökar. Igenväxning kan även ske genom naturlig succession, men
går då ofta förhållandevis långsamt.
Bevarandeåtgärder
Om de öppna myrarna ska hållas öppna på lång sikt kommer det att krävas återkommande
röjning av sly och buskar. Ett alternativ är att låta de öppna myrarna övergå i skogbevuxen
myr. Enligt gällande reservatsbeslut är syftet med skyddet av de fyra delområdena att låta
våtmarkerna och sjöarna i området utvecklas på ett naturligt sätt, vilket på sikt kommer att öka
arealen skogbevuxen myr. Den naturliga igenväxningsprocessen är förhållandesvis långsam.
Det är viktigt att igenväxningen inte påskyndas på grund av mänsklig påverkan, exempelvis på
grund av markavvattning eller tillförsel av näringsämnen.
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Det är önskvärt att avvattningen via diket från Alebäckasjön inte rensas, för att på så sätt
minska risk för avvattning och igenväxning av sjön och kärret (se vidare beskrivning av
åtgärder kopplade till markavvattningsföretaget under rubriken "bevarandeåtgärder" i den
allmänna delen för området). Vid skogsbruk utanför området är det viktigt med en skyddszon
in mot området. Skyddszonens bredd beror på markens egenskaper och terrängförhållandena,
men i regel rekommenderas en trädlängd.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet bedöms inte vara gynnsamt då de öppna fattigkärren på sikt bedöms växa
igen om ingen åtgärd (röjning) genomförs.
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7230 - Rikkärr
Areal: 1,8 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Rikkärr finns främst i det norra delområdet, Nordsjömyren. Här består större delen av området
av ett medelrikkärr med inslag av vegetation karaktäristisk för extremrikkärr, men även
fattigkärr. Tidigare fanns också rikkärrsvegetation i de två söder om liggande delområdena,
men den har med tiden försvunnit och endast enstaka arter finns kvar. Vid Nordsjömyren finns
tecken på minskning av rikkärrsareal och ökat inslag av fattigkärr samt att förekomsten av
småtall och björksly ökar i kärret. Nordsjömyren är det enda av delområdena som idag tycks
vara helt påverkad av kalkrikt grundvatten.
Kärren i Nordsjömyren är en typisk igenväxningsvåtmark. Igenväxningsprocessen har
påskyndats genom en för länge sedan sänkning av den tidigare sjön Nordsjön, även kallad
Lillsjön, vilken fanns i kärrets centrala del. Ett glest, lågvuxet trädskikt av tall med inslag av
glasbjörk förekommer i stor del av kärret. Kännetecknande för myren är även förekomst av
pors, trådstarr, flaskstarr och hirsstarr.
Kärrets bottenskikt domineras till största del av brunmossor, men förekomsten av vitmossor
har blivit allt mer påtaglig med åren. I de öppnare och blötare delarna i söder och sydväst ökar
inslaget av kalkkrävande arter och kärret får karaktär av extremrikkärr. I den rikare delen finns
typiska arter som näbbstarr, tagelsäv, gräsull, ängsnycklar, späd skorpionmossa,
maskgulmossa, kalklungmossa och trekantig svanmossa. I övriga delar av rikkärret är typiska
arter som fetbålmossa, stor skedmossa, piprensarmossa, röd skorpionmossa och gyllenmossa
mer vanliga. Ytterligare typiska arter är snip, kärrspira, kärrmörkia, praktflikmossa och
korvskorpionmossa. Därutöver kan nämnas förekomst av karaktärsarter som guldspärrmossa,
knoppvitmossa och purpurvitmossa. Den för området prioriterade arten käppkrokmossa finns
spridd i stor del av kärret. I Nordsjömyren har också den ovanliga sumpäggsvampen hittats.
Utöver den tidigare sänkningen av Nordsjön finns inga andra kända ingrepp. Rikkärret omges
av brukad barrskog. Cirka 100 meter norr om kärret finns odlingsmark. I norr och väster finns
ett par större vägar ytterligare några 100 meter bort.
Generell beskrivning av naturtypen
Rikkärr är artrika myrar med hög halt av mineraler och ett högt pH, ofta pH 6-8. Kärren kan
förekomma friliggande i skog eller öppen mark eller som laggkärr vid mossar, som element i
sträng-flarkkärr, blandmyrar och aapamyrar. Rikkärr finns även i kanterna av kalkrika och
näringsfattiga sjöar, vid kusten, eller i anslutning till källor. Kärren har en mycket speciell flora
och fauna som varierar med t ex krontäckningsgrad, kalkhalt och näringsförhållanden. Här
finns många specialiserade arter, varav många är hotade. Rikkärrens bottenskikt domineras
ofta av så kallade brunmossor, men förekomst av vitmossor är också vanligt. Många rikkärr är
rika på orkidéer, men även andra kärlväxter som trivs i kalkhaltiga marker. Rikkärren kan
variera från helt öppna till trädklädda samt att vissa är naturligt öppna, medan andra är
beroende av röjning, slåtter eller bete. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för
naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland förekomma.
Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd.
Typiska arter är bland annat: axag, flugblomster, gräsull, knagglestarr, kärrknipprot, majviva,
näbbstarr, snip, slåtterblomma, ängsnycklar, ängsstarr, fetbålmossa, kalkkällmossa,
klotuffmossa, korvskorpionmossa, källtuffmossa, röd skorpionmossa och späd skorpionmossa.
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Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi som t.ex förändringar i anslutande
grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi såsom förändringar av kärrvattnets kemiska
parametrar, ökad näringstillförsel, mekanisk påverkan och störning av myrens torvbildning
samt fragmentering och minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Bevarandemål
Arealen av Rikkärr (7230) ska vara minst 1,8 hektar. Naturtypen ska i huvudsak förekomma
som ett större sammanhängande rikkärr i Nordsjömyren, men mindre rikkärrsytor kan även
förekomma inom Mellomsjömyren och vid Alebäckasjö. Rikkärren ska vara naturligt
näringsfattiga, tydligt påverkat av kalk och baskatjoner. Kärrens hydrologi ska vara ostörd och
det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador som medför
negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året.
Rikkärren ska vara öppna till glest bevuxna med träd och buskar (krontäckning < 30%).
Förekomst av martallar och glasbjörk utgör de vanligaste trädslagen. Inslag av viden kan gärna
förekomma. Täta bestånd av vass, pors och annan igenväxningsvegetation ska inte förekomma,
undantaget mycket begränsade delar. Flerårig skadlig ansamling av förna ska inte förekomma.
För naturtypen främmande arter ska inte finnas. Bottenskiktet ska ha allmän till riklig
förekomst av brunmossor men inslag av vitmossor är också vanligt förekommande. Typiska
arter bland mossor och kärlväxter samt andra kalkgynnade arter ska förekomma allmänt till
rikligt. Den prioriterade arten käppkrokmossa, vilken även är typisk art för rikkärr, ska
förekomma spridd i Nordsjömyren samt i strandkanten vid Mellomsjömyren och om möjligt
även på andra platser i området.
Negativ påverkan
Det största hotet mot naturtypen är igenväxning. Det finns indikationer som tyder på att
andelen vitmossor och förekomsten av tall och björksly har ökat samtidigt som andelen
brunmossor har minskat. Igenväxningen är delvis ett resultat av tidigare sjösänkning, men även
en naturlig process. Igenväxningen kan även ha påskyndats av yttre faktorer som exempelvis
kvävenedfall och näringsläckage från angränsande skogsbruk.
Se även "Vad kan påverka negativt" för naturtyp 7140, Öppna mossar och kärr.
Bevarandeåtgärder
För att bevara och förstärka rikkärrens bevarandestatus i området behövs aktiva insatser i form
av röjning av igenväxningsvegetation i form av bland annat småtal, sly och täta porsbestånd.
Vid riklig förekomst av blåtåtel, starrar och annan vegetation som kan skapa skadlig förna bör
slåtter ske. Lämplig tidpunkt för slåtter är slutet av augusti-mitten av september då alla örter
har fröat av sig. Vid problem med täta vassbestånd behövs årliga insatser i form av vassröjning
tills vassen försvunnit eller minskat i kärret. Vanligtvis är det lämpligt med vassröjning kring
midsommar då mycket av vassens näring finns lagrad i bladmassan. All röjd och slagen
vegetaion måste forslas bort från kärren för att inte orsaka röjgödslingseffekt. Eventuellt kan
röjd vegetation läggas i högar utanför kärret, men då på en lägre nivå än själva kärret.
Enligt gällande reservatsbeslut är syftet med skyddet av de fyra delområdena att låta
våtmarkerna och sjöarna i området utvecklas på ett naturligt sätt, vilket på sikt kommer leda
till att rikkärren kommer övergå till fattigkärr och skogbevuxen myr. Både reservatsbeslut och
skötselplan behöver därför revideras för Nordsjömyren för att rikkärrsvegetationen ska finnas
kvar på sikt. Redan idag (2018) är kärret i behov av skötsel.
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Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet är inte gynnsamt. Här finns tecken på ökad igenväxning med tall och sly
samt minskning av brunmossor och ökning av vitmossor. För att bevara och stärka
förekomsten av rikkärrsarter är kärret i behov av skötsel i form av återkommande röjningar av
igenväxningsvegetation.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 0,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
I Dalamyrar förekommer skogbevuxen myr i huvudsak i Alebäckakärrets naturreservat. Det
vill säga det sydligaste delområdet. Den skogbevuxna myren består av en tallmosse.
Detaljkunskaper i form av förekomst av typiska arter och mängd död ved i den skogbevuxna
myren saknas. Den skogbevuxna myren skyddades 1970 och har fått utvecklas fritt sedan dess.
Inga andra ingrepp finns nämnda vid reservatets bildande. Cirka 50 meter söder om
Alebäckskärret finns ett grustag som skulle kunna ha en negativ påverkan på områdets
hydrologi.
Generellt beskrivning av naturtypen
Myrar som är bevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen skall vara 30-100%.
Samtliga tallmossar räknas till denna typ, medan de skogbevuxna kärren får ha en
krontäckning på högst 70 %. Vid tätare krontäckning räknas de till sumpskog. Skogen på
myrarna ska vara eller i snar framtid kunna utveckla naturskogskaraktär med en varierad
åldersfördelning, förekomst av gamla träd och död ved. Vegetationen domineras av bl.a.
glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter. Skogen ska formas av naturliga
störningsprocesser. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för naturtypen, mindre äldre
ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland förekomma. Skogbevuxna myrar finns
både som delar i större våtmarkskomplex men kan även vara friliggande myrar. Skogbevuxna
myrar som ingår i högmossar och aapamyrar räknas inte in i arealen för skogbevuxenmyr utan
till respektive naturtypskomplex.
Typiska arter är bland annat: stjärnstarr, klotstarr, mossviol, kärrviol, flagellkvastmossa,
kornknutmossa, järpe, spillkråka och tjäder.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska
ha fortsatt höga bevarandevärden.
Bevarandemål
Arealen Skogsbevuxen myr (91DO), ska vara cirka 0,4 hektar. Myrens hydrologi ska vara
ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken, markskador eller annan
verksamhet/åtgärd som medför negativ påverkan, undantaget mycket begränsade delar.
Grundvattenytan ska variera naturligt och vara hög under större delen av året.
Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och
föryngra sig. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd
och luckbildning, liksom periodvisa störningar som t.ex. insektsangrepp, stormfällning,
översvämningar eller brand ska påverka skogens dynamik och struktur. Trädskiktet ska vara
olikåldrigt och flerskiktat. Trädskiktet ska domineras av tall, men inslag av andra trädslag
inhemska trädslag som gran och björk kan också förekomma.
Strukturerna gamla träd ska förekomma allmänt-rikligt; död ved i olika former inklusive
levande träd med döda träddelar ska förekomma i tämligen allmän-måttlig mängd. Främmande
trädarter (exempelvis contorta tall och ädelgran) ska inte förekomma. Typiska och
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karakteristiska arter bland kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på områdets skogbevuxna myrar bedöms vara låg-måttlig.
Arealen skogbevuxen myr är dock förhållandevis liten vilket gör att den är känsligare för yttre
påverkan än större bestånd.
De största hoten mot naturtypen är generellt skogsbruksåtgärder och markavvattnande
åtgärder, vilka är förbjudna inom reservatet. Avvattning och tillförsel av näringsämnen skulle
dock kunna ske vid oförsiktigt skogsbruk i kringliggande mark samt att den söderom liggande
grustäkten skulle kunna påverka grundvattnet i området. Uteblivna naturliga störningar som
exempelvis bränder kan vara ett hot även om området är skyddat som naturreservat. Även
kvävenedfall och andra luftföroreningar kan vara ett hot mot naturtypen, speciellt känsliga
lavar.
Se även "Vad kan påverka negativt" i den allmänna delen.
Bevarandeåtgärder
Det finns inget kännt behov av åtgärder för områdets skogbevuxna myr idagsläget (2018).
Generellt är det viktigt att verksamheter och åtgärder utanför området som kan medföra en risk
för negativ påverkan på områdets hydrologi ska utföras med stor försiktighet och väl planerad
hänsyn. Vid skogsbruk utanför området är en skyddszon in mot området av stor betydelse för
att minska risk för hydrologisk påverkan och näringsläckage
Bevarandetillstånd
Den skogbevuxna myren bedöms inte ha gynnsamt tillstånd. På sikt i takt med beståndets
åldrande kommer dock mängden gamla träd och förekomsten av död ved att öka och
naturtypen har därmed goda förutsättningar att med tiden nå gynnsamt bevarandetillstånd.
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1393 - Käppkrokmossa, Drepanocladus vernicosus, Hamatocaulis vernicosus
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
De första kända dokumenterade fynden av käppkrokmossa i Dalamyrar är från 1970- och 1980talet. Arten fanns då både i Mellomsjömyren i och i Nordsjömyren. Senare inventeringar 2006
och 2007 har bekräftat att arten finns kvar. I Mellomsjömyren växer käppkrokmossan i spridda
skott inom vissa fläckar längs strandkanten till de öppna vattenytorna, och i Nordsjömyren
förekommer arten som spridda skott i hela kärret.
Generell beskrivning av arten
Käppkrokmossa finns spridd i hela landet och förekommer i en sydlig och en nordlig genetisk
form (Hedenäs & Eldenäs 2007). Den nordliga är den vanligaste och minst hotad medan den
sydliga formen är idag sällsyntare och mer hotad. Det största hotet är igenväxning av rikkärr,
framför allt i södra halvan av Sverige.
Arten växer i källpåverkade kärr, källor och på stränder av sjöar och vattendrag. Den hittas i
mineralrika, men vanligen inte speciellt kalkrika miljöer, ofta på platser med järnutfällningar
eller svagt förhöjda halter av närsalter.
Sporkapslar är mycket sällsynt hos käppkrokmossan i Sverige, varför vegetativ spridning antas
vara den dominerande spridningsformen. Arten förväntas normalt kunna sprida sig som mest 5
meter vegetativt och 10 kilometer med sporer under en 10-årsperiod.
Käppkrokmossan är känslig för förändrad hydrologi, ökad näringstillförsel och igenväxning av
rikkärr.
Bevarandemål
Käppkrokmossas förekomst och utbredning ska vara stabil eller öka. Käppkrokmossan ska
minst förekomma som spridda skott i strandkanten till Mellomsjömyrens vatten samt i större
delen av Nordsjömyrens rikkärr. För beskrivning av lämplig livsmiljö se bevarandemålet för
rikkärr (7230).
Negativ påverkan
Det största hotet mot käppkrokmossan i området är igenväxning av rikkärr. Arten missgynnas
generellt av förändrad hydrologi och ökad näringstillförsel. Den missgynnas av såväl
översvämning som uttorkning.
Bevarandeåtgärder
Se bevarandeåtgärder för rikkärr (7230).
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet för käppkrokmossan i Dalamyrar bedöms inte vara gynnsamt. Arten
förekomst är bekräftad men dess förekomst förväntas minska i samband med att rikkärren i
området håller på att växa igen. Flera tidigare rikkärr i området har redan övergått till fattigkärr
med dominans av vitmossor. Skötsel av rikkärren är nödvändigt för att förhindra igenväxning
av rikkärren samt att säkra förekomsten av käppkrokmossa.
Käppkrokmossan är rödlistad i Sverige och klassad som nära hotad. Arten förväntas minska i
landet till följd av minskning och försämring av artens livsmiljö. Igenväxning av rikkärr
bedöms vara ett stort hot mot arten. (ArtDatabanken 2015)
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Natura 2000-området Dalamyrar består av fyra delområden och omfattar
naturreservaten Nordsjömyren, Mellomsjömyren, Alebäckasjön och Alebäckakärret.
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