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Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från 
karta till objektsammanställning.

Ett ”X” framför objektnamnet talar om att objektet har ett långsiktigt 
skydd, och redovisas inte i objektsammanställningen.

Objekt i Stockholms län

Objekt ID Namn                                        Sid nr
Aktuella objekt

Objekt ID Namn
Skyddade objekt

1009290 Gisslingö (AB6) 10
1009329 Hebbokärret (AB8) 12
1009390 Kornamossen (AB3) 20
1009445 Långviksträsk (AB10) 22
1009474 Mårdsjömyren (AB5) 24
1009502 Purren (AB9) 26
1009549 Skottvikskärret (AB2) 28
1009558 Slätmossen (AB13) 30
1009578 Storanden (AB4) 32
1010033 Häverö-Bergby 14
1010034 Kista hav 18
1010036 Igelsjöns våtmarker 16

1009237 X Bårsjöns våtmarker (AB14)
1009299 X Grundsjömyren (AB1)
1009311 X Gullringskärret (AB12)
1009312 X Gunnarsmaren (AB7)
1009527 X Sandemar (AB11)
1009548 X Skogstorpskärret (AB15)
1009647 X Valkrör (C16)
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1009290 Gisslingö (AB6) 

Norrtälje Areal land Kommun  67ha
Myrregion varav myr C  15ha 

Areal vatten Totalareal  5ha  72ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  53ha 

varav prod. skogsmark  47ha 

Myrtyper 
Topogent kustkärr 

Bottenskiktet domineras av främst rufsvitmossa och 
rubinvitmossa. En del av kärret består av stora tuvor med 
en blandning av mosse- och kärrvegetation. Det växer 
glest med glasbjörk och tall. De vanligaste växterna i 
fältskiktet är bladvass, tuvull och rosling. Bottenskiktet 
består av vitmossor där rubinvitmossa dominerar.  
 
Kulturhistoriska värden 
Heter "Gäslingeöhn" på karta från 1697 över Gisslinge i 
Vätö socken. 
Hägnad: Den gamla gränsen mellan Vätö socken och 
Rådmansö socken går genom det som förut varit insjö, på 
karta från 1697 över Gisslingö och 1776 över Tjockö 
kallad "mar".  Strax norr om Gisslingö by på västra delen 
av ön går en hägnad mot skogen. 

Beskrivning av området 
På centrala Gisslingö i Norrtälje skärgård finns ett 
topogent kärr bestående huvudsakligen av mjukmattor 
och lösbottnar. Näringshalten i kärret varierar från fattig 
till intermediär och vegetationen domineras av flaskstarr, 
trådstarr, ängsull och vass. På myren finns brun 
glansvitmossa, en vitmossart som är mindre allmän i 
landets östra del. I kärret finns också små mosseytor med 
tuvor och höljor. I väster gränsar myren till sjön 
Stormaren, Kärret omges av barrurskog och hela objektet 
är helt opåverkat av ingrepp. Hälften av kärret är ett 
öppet mjukmattekärr, där fältskiktet främst består av 
bladvass och trådstarr. Det finns även rikligt med 
flaskstarr, vattenklöver och pors. Bottenskiktet är glest 
och består av vitmossor. En mindre del av 
mjukmattekärret har ett glest inslag av låg glasbjörk. 
Mjukmattekärret är svagt kalkpåverkat. En del av kärret 
består av ett öppet mjukmattekärr, men domineras till 
största delen av bladvass och pors. Där finns även tuvor 
med mossevegetation, samt ett litet mjukmatteområde 
med glest med vitag och småsileshår. 

Sjön Stormaren med myr och barrurskog i bakgrunden. Foto: Anna Lena 
Carlsson. 



Länsstyrelsens bedömning 
Myrens värden består i att den är en intakt representant för kustnära kärr. Det är ett hydrologiskt mångformigt öppet 
kärr i kustregionen. De största värdena ligger dock i kombination av myr och urskog. Området är ett Natura 2000-
område samt ingår sedan tidigare i Myrskyddsplanen. Bevarande av områdets värde kräver att områdets hydrologi 
skyddas mot dränering, vattenreglering samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande 
skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997  
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket 1994  
3. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:10 000 Skala 



1009329 Hebbokärret (AB8) 

Upplands-Bro Areal land Kommun  5ha
Myrregion varav myr C  0ha 

Areal vatten Totalareal  0ha  5ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  4ha 

varav prod. skogsmark  4ha 

Myrtyper 
Rikkärr Soligent kärr 

Flera av kärrets molluskarter har dock ett brett ekologiskt 
spektrum och hör snarare hemma i angränsande 
sumpskog och torrare skogsmiljöer. I mitten av 1990-
talet gjordes en kraftig röjning då träd och buskar togs 
bort för att gynna den kalkpåverkade floran. Under 2004 
och 2005 har kärret slåttrats. 
 
Kulturhistoriska värden 
Spår av hävd: På häradskartan från år 1900 betecknas 
kärret som skogsmark, men det är möjligt att det 
utnyttjades för viss slåtter. Troligt är annars att 
skogsmarken där kärret ingick utnyttjades för extensivt 
bete. På 1950-talet hade kärret karaktär av öppen 
källmyr. Därefter skedde en succesiv igenväxning, som 
sannolikt gynnade molluskfaunan. 

Beskrivning av området 
Mellan Hebbo gård och Sjö herrgård finns källor som ger 
upphov till ett litet källkärr. Källorna har olika karaktär 
beroende på vattnets sammansättning. En av källorna har 
kalkhaltigt vatten som orsakar blekeutfällningar, den 
andra källan har järnhaltigt vatten. Källornas vatten bildar 
små bäckar som mynnar i rika strandskogar vid Mälaren. 
Tillgången på kalkhaltigt och rörligt vatten skapar 
förutsättningar för en rik vegetation med höga floristiska 
värden i kärret, där det bl.a. växer kärrknipprot, 
ängsnycklar, tätört, flugblomster, knottblomster, 
spindelblomster, gräsull och hårstarr. Mossfloran är inte 
närmare undersökt. Kärret omges av översilad sumpskog 
och i kanten mellan skogen och det öppna kärret växer 
flugblomster och kransalger. Området har även 
zoologiska värden med riklig förekomst av grodor, 
insekter och mollusker. Molluskfaunan är mycket artrik 
med bl.a.en kalkkärrsform av ängspuppsnäcka samt den 
hotade smalgrynsnäckan. Den starkt hotade större 
agatsnäckan, som tidigare funnits i området, kunde inte 
återfinnas vid den senaste inventeringen 1997. 

Källa med järnhaltigt vatten vid källkärret Hebbokärret. Foto: Britt Forsén. 



Länsstyrelsens bedömning 
Rikkärret vid Hebbo och dess omgivning har höga naturvärden genom mångformighet, flora och fauna. Området är av 
riksintresse för naturvården, friluftslivet och kulturmiljövården samt är ett Natura 2000-område. Hebbokärret ingår 
sedan tidigare i Myrskyddsplanen. Bevarande av kärrets värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, 
vattenreglering samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997  
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket 1994  
4. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 
3. Bevarandeplan för Natura 2000-område Hebbokärret (SE 0110153) 

1:10 000 Skala 



1010033 Häverö-Bergby 

Norrtälje Areal land Kommun  2ha
Myrregion varav myr C  1ha 

Areal vatten Totalareal  0ha  2ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  1ha 

varav prod. skogsmark  1ha 

Myrtyper 
Topogent kärr 

Kulturhistoriska värden 
Slåtter: Marken kring objektet betecknades som äng på 
karta från 1780 över Bergby, likaså på karta från 1778 
över Norrby. Marken omkring objektet kallas 
"Hässelängen" och "Hässelrudan", vilket både tyder på 
hassel och röjning.  
Byggnad: Öster om objektet, som tidigare var en sjö, 
finns enligt kartöverlägg en byggnad. 
Hägnad: Bygränsen som går genom objektet är hägnad 
enligt kartöverlägg. 
Fornlämning: Objektet ligger inom en fornlämning av typ 
gruvområde, beskrivet som rester av 100-150 gruvhål. 
RAÄnr: Häverö 164:1 
Gammal åker: På Häradsekonomiska kartan från år 1900 
finns en åker på sydöstra delen av objektet. 
Spår av hävd: Fäbodrift, bete, ängsbruk, gruvdrift och 
skogsbruk. Objektet gränsar till Häverö-Bergby 
naturreservat. Mer information finns i skötselplanen, se 
kopplad fil. 

Beskrivning av området 
Den utpekade myrmarken ligger omedelbart öster om 
Häverö-Bergbys naturreservat. Myrmarken ingår i ett 
större våtmarkskomplex, den sk "Lövfjärden", som till 
stora delar utgörs av en sänkt sjö. Området utgörs av ett 
flackt extremrikkärr, i södra delen genomdraget av en 
bäck. I söder finns små öppna partier dominerade med 
starr och i botten brunmossor. Vissa delar är tämligen 
igenvuxna med björk, enstaka martallar och smågranar 
och i området finns rikligt med högvuxen vass. Området 
klassades i våtmarksinventeringen 1996-97 i sin helhet ha 
"visst" naturvärde (klass 3). 1998 inventerades myren i 
öster på mollusker, varvid man bl a fann hela 17 olika 
arter, varav tre är rödlistade. Bl a hittade man rikliga 
förekomster av den starkt hotade (EN) större agatsnäckan 
(Cochliocopa nitens). Lokalen är en av de rikaste för 
arten inom länet. I rapporten från projektet "Landlevande 
mollusker  i rikkärr i Stockholms län U:nr30, 1998),  
framförs önskemål att förekomsterna borde ställas under 
naturskydd. 



Länsstyrelsens bedömning 
Kärret har mycket höga naturvärden p.g.a. sin förekomst av rödlistade Större agatsnäckan Cochliocopa nitens. 
Stockholms län har ett särskilt ansvar för arten. Bevarande av kärrets värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 
dränering, vattenreglering samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997  
2. Landlevande mollusker i rikkärr i Stockholms län. U:nr30, 1998 
3. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 
4. Skötselplan för Häverö-Bergby naturreservat, Norrtälje kommun. Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005 

1:10 000 Skala 



1010036 Igelsjöns våtmarker 

Norrtälje Areal land Kommun  3ha
Myrregion varav myr C  3ha 

Areal vatten Totalareal  1ha  4ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  1ha 

varav prod. skogsmark  1ha 

Myrtyper 
Rikkärr 

På karta från 1796 heter området "Igelsjöslåttan". I 
sydöst är vretar och vretbackar kallade "Torpvreten". I 
väster är det granskog. På Häradsekonomiska kartan från 
1906 är det sidvallsäng runt sjön. 
Hägnad: I norr, öster och syd är det inhägnade hagar som 
gränsar till Igelsjön. Även vretarna är inhägnade. På karta 
från 1796 heter den norra hagen "Kvicksalshagen" den 
västra och de södra hagarna heter "Igelsjöhagen" resp. 
"Torphagen" och "Storhagen", alla inhägnade mot sjön. 
Gammal åker: Vretar öster om sjön på karta från 1776 
och 1796 (kallad "Torpvreten") över Skeninge och åkrar i 
nordväst på Häradsekonomiska kartan från 1906. 
Spår av hävd: Bete och odlingsmark. 

Beskrivning av området 
Runt Igelsjön ligger ett öppet kärr med en kantzon av 
sumpskog. Det öppna kärret utgörs till större delen av 
mjukmattekärr med en hel del tuvor. Kärret är ett 
medelrikkärr med intressant mossvegetation. Kärret är 
mycket heterogent och det finns både rik- och 
fattigkärrsarter bland mossor. I de rikare partierna hittas 
många ovanliga mossarter: trekantig svanmossa, nordlig 
krokmossa, praktflikmmossa och nordlig krokmossa. I 
fältskiktet dominerar starrarter, främst trådstarr. Det finns 
även tagelsäv, ängsnycklar, kärrspira, kärrsälting, vitag, 
tätört, majviva, rosettjungfrulin och kärrknipprot. Kärret 
har tidigare betats, men betet har upphört.  
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter: Nordväst om Igelsjön finns det på karta från 
1776, över Skenninge, vretar med mossbotten. 

Vitmossor och småtallar i rikkärret runt Igelsjön. Foto: Stephen Manktelow. 



Länsstyrelsens bedömning 
Objektet har mycket höga naturvärden, främst knutna till det öppna kärrets kalkpåverkade mossvegetation och flora. 
Kärret är ett av mycket få kalkpåverkade kärr i denna del av länet (inom region 26). Bevarande av kärrets värde kräver 
att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i 
våtmarkerna och i omgivande skog samt skötsel i form av slåtter eller bete. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997  
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket 1994  
3. Tidskriften Myrinia 10(1). 14-17 2000 
4. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:10 000 Skala 



1010034 Kista hav 

Norrtälje Areal land Kommun  6ha
Myrregion varav myr C  3ha 

Areal vatten Totalareal  0ha  6ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  2ha 

varav prod. skogsmark  2ha 

Myrtyper 
Rikkärr 

Fältskiktet består här av rikligt med älgört. Det finns även 
slokstarr, kabbeleka och kärrbräsma. I bottenskiktet finns 
t ex spjutmossa, kärrskedmossa och palmmossa. Kärret 
hävdas av slåtter i söder samt extensivt bete i norr. 
Övriga delar är igenväxande.   
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter: Den östra delen har slåttrats enligt karta från 
1769 över Näs Västra (Västernäs). Likaså den norra 
delen som är betecknad "Båtsmans Slotterteg" på karta 
från 1810 över Sund Södra. 
Fornlämning: Stensättningar och gravfält ligger i 
närheten 
Spår av hävd: Området utgörs av hagmarker med fägator, 
sten- och trägärdesgårdar, röjningsrösen och 
fornlämningar. 
Övrigt: 
Området utgjordes tidigare av en sjö, Mörtsjön också 
kallad Kista hav. Den finns med på Generalstabskartan 
och Häradsekonomiska kartan från 1904. 

Beskrivning av området 
Myrmarken består till största delen av ett öppet kärr, som 
i stora delar är utbildat som extremrikkärr, och ramas in 
av en bård av fuktlövskog. Till kärrets främsta floristiska 
värden hör klubbstarr, ett sällsynt, kalkgynnat halvgräs 
som här finns över nästa hela kärret men framförallt i de 
öppnare, betade delarna. Men här växer även andra 
ovanliga starrarter som näbbstarr och  trindstarr. Andra 
typiska arter för kalkpåverkade kärr är ängsnycklar, 
tagelsäv, ormrot, kärrspira, läkevändrot, kärrsälting och 
majviva. Mossfloran i kärret utgörs till största delen av 
kälkkrävande arter. I bottenskiktet växer rikligt med 
mellankrokmossa, korvmossa, stor skedmossa, 
gyllenmossa, kärrkammossa och piprensarmossa. Vass 
dominerar fältskiktet utom i de hävdade områdena. 
Sumpskogen består av främst klibbal, men även glasbjörk 
och gran. 



Länsstyrelsens bedömning 
Objektet har mycket höga naturvärden, främst knutna till det öppna kärrets kalkpåverkade flora. Området ingår i 
Natura 2000-nätverket och är av riksintresse för naturvården och kulturmiljövården. Bevarande av kärrets värde kräver 
att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i 
våtmarkerna och i omgivande skog samt skötsel i form av slåtter eller bete. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997 
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994  
3. Extremrikkärr. Norrtälje kn, 2005 
4. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:10 000 Skala 



1009390 Kornamossen (AB3) 

Norrtälje Areal land Kommun  70ha
Myrregion varav myr C  25ha 

Areal vatten Totalareal  0ha  70ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  45ha 

varav prod. skogsmark  45ha 

Myrtyper 
Rikkärr 
Svagt välvd mosse eller plan mosse 

Topogent kärr 

Ingreppen är begränsade och utgörs av diken i delar av 
sumpskogen. Myren ansluter till den sänkta sjön Kornan i 
väster och har påverkats något av 
vattenståndsförändringen. 
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter: Slåtter har förekommit på mossen under mycket 
lång tid. På kartor från 1735, 1818 och 1833 är marken 
närmast sjön Kornan utmärkt som slåttermark och äng. 
1906 har nästan all slåtter  upphört förutom på ängen öst 
om Kornan och i en smal remsa sydöst om mossen. På 
kartan från 1818 har två nya ängar röjts upp i södra delen 
av Kornamossen. Den i  sydväst har här namnet "Östra 
Kohlbottenskärret" och den i sydost "Kornamossen". 
Båda anges som äng och är, lika som de norra, 
inhägnade. 
Byggnad: Det finns två lador utmärkta på karta från 
1735. Den ena ligger vid det som nu kallas Holmbergen 
och den andra ligger öster om Kornan. På flera av 
kartorna finns det kavelbroar i södra delen av 
Kornamossen och en i nordöstra delen.  
Hägnad: Norra delen av Kornamossen är inhägnad ner 
mot stranden av sjön Kornan. Den åtföljs av en annan 
inhägnad "slåttermossa" som sträcker sig efter Kornans 
strand i öst. Även de ängar som används till slåtter i södra 
delen var inhägnade. 
Fördämningar: Hela Kornamossen är del av Gafvel-
långsjöns sjösänkningsföretag 1941. Anledningen till 
sjösänkningen var "för bättre torrläggning av 
vattenskadad mark". (Gafvel-långsjöns sf 1941) 
Spår av hävd: På flygfoton från 1999 syns en avvikande 
markstruktur på den forna slåttermarken söder om 
Holmbergen. Förutom slåttern har marken betats både i 
skog och efter slåtter. Flera färdvägar har gått över 
mossen på alla kartorna. 

Beskrivning av området 
Kornamossen är ett myrkomplex med en svagt välvd, 
tallbevuxen skvattrammosse som omges av sumpskogar 
och, i sydväst, topogena kärr. Den ligger vid södra kanten 
av sjön Kornan. Större delen av myren upptas av 
sumpskog, som är påverkad av sjösänkning och diken. 
Trädskiktet består av glasbjörk, ask, tall och gran. Kärren 
har såväl fast-, som mjukmattor och den södra delen är 
trädbärande. Det topogena kärret sydväst om mossen är 
till hälften trädbevuxet. I fältskiktet finner man bl.a. 
granbräken, Jungfru Marie nycklar och kärrknipprot. I 
bottenskiktet finns både brunmossor och vitmossor, bl.a. 
purpurvitmossa. Stråk av rikkärr finns i övergång mellan 
kärr och tallmosse. En mindre del är extremrikkärr. De 
kalkpåverkade kärren hyser orkidéer som sumpnycklar, 
ängsnycklar, myggblomster och kärrknipprot. Andra 
örter i kärren är kärrspira, slåtterblomma och ängsvädd. I 
området finns också flera kalkkrävande mossor, 
exempelvis purpurvitmossa, späd skorpionmossa, 
gyllenmossa och guldspärrmossa. Även maskgulmossa, 
käppkrokmossa, nordlig krokmossa, kärrskapania och 
mossan Callergon richardsonii har hittats. I sumpskogen 
som domineras av björk, ask, gran och tall växer bl.a. 
nästrot. Området hyser en karakteristisk rikkärrsfauna 
med hygrofila arter som ängsdvärgsnäcka (Carychium 
minimum), hjärtgrynsnäcka (Verigo antivertigo), 
kärrkonsnäcka (Euconulus praticola) och sumpsnigel 
(Deroveras laeve). Förekomsten av sumpgrynsnäcka som 
främst förekommer i fattigare kärrtyper visar 
kärrområdets komplexitet. Den tämligen talrika 
förekomsten av den sällsynta och rödlistade 
kalkkärrsgrynsnäckan (Veritgo geyeri) ger kärret högt 
värde. 



Länsstyrelsens bedömning 
Kornamossen har mycket höga naturvärden knutna till dess mångformighet och botaniska värden, främst kalkgynnade 
flora. Området är av riksintresse för naturvården och är ett Natura 2000-område. Området ingår sedan tidigare i 
Myrskyddsplanen. Bevarande av kärrets värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering 
samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997 
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994  
3. Markanvändningshistorik vid Kornamossen, Fasterna socken. PM Norrtälje kommun. Bergström, M., 2005 
4. Bevarandeplan för Natura 2000-område Kornamossen (SE 0110139) 
5. Markavvattningsföretag, Länsstyrelsen i Stockholm 
6. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:10 000 Skala 



1009445 Långviksträsk (AB10) 

Värmdö Areal land Kommun  307ha
Myrregion varav myr C  73ha 

Areal vatten Totalareal  6ha  313ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  233ha 

varav prod. skogsmark  158ha 

Myrtyper 
Topogent kärr 
Svagt välvd mosse eller plan mosse 

Mosaikblandmyr och öblandmyr 

Bottenskiktet utgörs av vitmossor, bl. a. spärrvitmossa 
och brokvitmossa, som indikerar områden med något 
rikare näringshalt. Kärrytorna är delvis öppna och 
domineras av bladvass, starr eller tuvull. Delar av kärret 
är mer eller mindre glest bevuxna med glasbjörk. Ett dråg 
går i södra delen av myren. I den trädklädda laggen växer 
drågvitmossa som huvudsakligen har en västlig 
utbredning. Vegetationen består av ängsull, kråkklöver 
och starr. I kanten mellan Stormossen och sjön finns ett 
bälte av silvertallar, tallar som har dött stående och 
vitnat. Inom området finns även några 
sydväxtexponerade branter med en intressant 
naturblandskog med ek, lind, lönn, gran och tall. 
Vattenkemin i sjön Långviksträsk har undersökts en lång 
tid och utgör ett viktigt referensområde för övervakning 
av miljöförändringar.  
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter: En liten bit på västra sidan av södra mossen är 
utmärkt som äng på karta från 1906. På karta från 1856 
över Långvik är delar av mossen dråg och laggar (kärr på 
mosseyta och kärrzon kring högmosse) som kan tyda på 
slåtter. 

Beskrivning av området 
Långviksträsk på Ingarö är ett vildmarksliknande och 
mångformigt myrkomplex som omges av naturskogsartad 
hällmarkstallskog. I objektet ingår svagt välvda 
tallmossar, topogena mjukmattekärr, sumpskogar och ett 
mindre parti med svagt välvd öppen mosse. Tallmossarna 
utgör välutbildade exempel på de östliga 
skvattramtallmossarna, stundom med riklig 
hjortronförekomst i fältskiktet. Myren består 
huvudsakligen av en mosse och ett kärr. Mossen är till 
hälften glest täckt med tallskog. Vegetationen är typisk 
för skvattramtallmossar. En mindre del av mossen är 
öppen med enstaka martallar i trädskiktet. Fältskiktet 
domineras av tuvull, rosling, ljung, tranbär, kråkklöver 
och hjortron. Bottenskiktet är det normala för 
ristuvesamhällen. Kärret är till hälften ett öppet fattigkärr 
(lagg), där fältskiktet domineras av ängsull, grenrör, 
trådstarr, vattenklöver, kråkklöver samt videört och 
bottenskikt av vitmossor. Resterande lagg är skogsklädd 
där trädskiktet domineras av glasbjörk, med inslag av 
klibbal, gran och tall. Fältskiktet utgörs till stor del av 
lågt ris, gräs och halvgräs, men det finns även örter som 
videört och vattenklöver. 



Länsstyrelsens bedömning 
Långviksträsk värden ligger i orördhet, mångformighet och representativitet. Dessutom är det en värdefull skogs-
myrmosaik. Området har mycket högt naturvärde. Både kärret och mossen tillhör de största och mest orörda 
delobjekten av sitt slag i regionen. Myren är av riksintresse för naturvården och är ett Natura 2000-område. Området 
ingår sedan tidigare i Myrskyddsplanen. Bevarande av myrens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 
dränering, vattenreglering samt avverkning  och andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997 
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994  
3. Bevarandeplan för Natura 2000-område Långviksträsk (SE 0110168) 
4. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:30 000 Skala 



1009474 Mårdsjömyren (AB5) 

Norrtälje Areal land Kommun  7ha
Myrregion varav myr C  4ha 

Areal vatten Totalareal  1ha  7ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  2ha 

varav prod. skogsmark  2ha 

Myrtyper 
Rikkärr 

Vegetationen vid gungflyet är främst av fattigare slag 
men här förekommer de flesta av kärrets exklusivare 
arter, ex tagelsäv och näbbstarr. Gulyxne har tidigare 
funnits i området, den hittades vid en inventering 1989-
90, men har inte återfunnits de senaste åren. 
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter: På karta från 1839 över Lohärads socken är den 
norra delen av myren utmärkt som äng. Enligt 
markägaren förekom både slåtter och bete fram till mitten 
på 1900-talet. 

Beskrivning av området 
Tjärnen Mårdsjön omges av ett topogent kärr som består 
av fast- och mjukmattekärr samt gungflyn. Runt kärret 
finns en örtrik blandsumpskog med främst tall och gran, 
samt små tallmossar och tallkärr. Myrmarken finns 
främst norr och sydost om tjärnen. Rikkärret är 
hydrologiskt påverkat vilket lett till igenväxning med 
glasbjörk, tall, gran och vass på de tidigare öppna 
delarna. Området är kalkpåverkat och vegetationen är 
karaktäristisk för extremrikkärr. På myren växer bl.a. 
ängsnycklar, näbbstarr, tagelsäv och tätört. Sjön kantas 
närmast av gungflyn, oftast bara ett par meter breda, 
utom i söder där bården är ca 10 m. Gungflyet är liksom 
resten av kärret uppbyggt av späd skorpionmossa, 
Käppkrokmossa, maskgulmossa, fetbålmossa, stor 
skedmossa, gyllenmossa, myruddsmossa samt 
piprensarmossa. 

Skogsnycklar växer i utkanten av myren, vid sumpskogen. Foto: Charlotta 
Linder. 



Länsstyrelsens bedömning 
Området är representativt och har en rik flora. Mårdsjömyren är ett Natura 2000-område. Området ingår sedan tidigare 
i Myrskyddsplanen. Fastmarken i omgivningen är präglad av modernt skogsbruk, myren påverkas också av ett dike i 
myrens norra del.  
Bevarande av kärrets värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering samt avverkning och 
andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997 
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994  
3. Bevarandeplan för Natura 2000-område Mårdsjön (SE 0110127) 
4. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:10 000 Skala 



1009502 Purren (AB9) 

Värmdö Areal land Kommun  27ha
Myrregion varav myr C  5ha 

Areal vatten Totalareal  4ha  31ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  21ha 

varav prod. skogsmark  16ha 

Myrtyper 
Rikkärr 

Marken norr om Kasviken upp mot Vitträsket är utmärkt 
som sidvallsäng och hårdvallsäng. 
Hägnad: På karta över Söderby från 1718 finns en 
hägnad som utgår från Kasviken och sträcker sig till 
åkermarken i sydväst. 
Fördämningar: Vitträsket, Kasviken och Purren har varit 
en och samma f.d. mar (insjö). På generalstabskartan från 
1877 är Kasviken en avskuren sjö och Purren igenväxt 
och det vatten som förband "sjöarna" med varandra är 
våtmark.  
Gammal åker: Norr om Kasviken upp mot Vitträsket är 
delar av marken i öst utmärkt som åkermark på 
Häradsekonomiska kartan. Delar av de ängar från karta 
över Söderby 1718 och Uppeby 1799 är på 
Häradsekonomiska kartan och 50-talseknomen utmärkta 
som åkrar. 
Spår av hävd: Marken är hävdad som ängs och hagmark 
på kartor från 1718, 1799, Häradsekonomiska kartan och 
vissa delar även på 50-talsekonomen. 

Beskrivning av området 
Runmarö har en kalkhaltig berggrund som ger upphov till 
en artrik flora. Purren är en våtmark som ligger mellan 
sjön Viträsk och Kasviken. Våtmarkerna består av delvis 
limnogent påverkade topogena kustkärr och sumpskogar. 
Kärrens trädtäckning varierar och på några håll finns 
stora videbuskage, dessutom finns hela skalan från 
fastmattor till lösbottnar och gungflyn. Tagelstarr och 
bunkestarr är vanliga i kärrets fältskikt, vidare finns 
kärrvial, frossört och slokstarr. I den klibbaldominerade 
sumpskogen är kärrbräcken dominant. Skogens 
bottenskikt är svagt utvecklat med enstaka förekomster 
av spjutmossa. I området går ett grunt dike som inte 
påverkar områdets hydrologi nämnvärt. 
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter: På karta från 1718 över Söderby är marken 
mellan Vitträsket och Kasviken en halvö som är inhägnad 
och delar av marken är utmärkt som äng. På karta över 
Uppeby från 1799 är området öster om Vitträsket 
ängsmark, måssvall, hårdvall och starrvall. 
På Häradsekonomiska kartan från 1906 är marken runt 
Kasviken utmärkt som sidvallsäng och delar av marken 
öster om Kasviken är åker. 



Länsstyrelsens bedömning 
Rikkärret på Runmarö har mycket höga botaniska värden. Området ingår sedan tidigare i Myrskyddsplanen. 
Bevarande av kärrets värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering samt avverkning och 
andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997 
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994  
3. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:10 000 Skala 



1009549 Skottvikskärret (AB2) 

Norrtälje Areal land Kommun  1ha
Myrregion varav myr C  0ha 

Areal vatten Totalareal  0ha  1ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  1ha 

varav prod. skogsmark  1ha 

Myrtyper 
Rikkärr Soligent kärr 

Faunan innehåller förutom en rad arter med bred ekologi, 
hygrofila kärrarter bl.a. skogsdvärgsnäcka, 
ängsdvärgsnäcka, kärrkonsnäcka, sumpigel samt 
skogsarter som slät skruvsnäcka och vitglanssnäcka. 
 
Kulturhistoriska värden 
Söder om den mark som är kallad "Skottviksängen" på 
karta från 1820 ligger en äng som är kallad 
"PiparRyärna" den har hägnad och två lador utmärkta. 
Denna äng ligger mer geografiskt lika som dagens 
Skottvikskärr. 
Byggnad: På karta från 1820 över Edeby ligger innanför 
Skottviken en äng kallad "PiparRyärna" med två lador. 
Hägnad: På karta över Edeby från 1800 är 
"Skottviksängen" inhägnad. På senare karta från 1820 
heter samma äng "SkottviksRyan" och är betecknad som 
"löt", det vill säga betesmark.  
Gammal åker: Västra delen är åker på Häradsekonomiska 
kartan från 1906. 

Beskrivning av området 
Skottvikskärret ligger nära den inre delen av Skottviken 
på Väddö. Kärret består av ett svagt sluttande kärr som 
översilas av kalkhaltigt vatten. Dessa förutsättningar har 
skapat en välutvecklad kalkkärrsflora som representeras 
av kärrknipprot, majviva, ängsstarr, näbbstarr och snip. I 
bottenskiktet återfinns purpurvitmossa, lockvitmossa, 
guldspärrmossa, stor skedmossa och den hotade 
dunmossan. Det källpåverkade kärret ät litet och omges 
av en källpåverkad blandsumpskog av högörttyp där 
bland annat flugblomster och skogsnycklar växer. Små 
förekomster av mossorna kalkkällmossa och 
klotuffmossa växer bland den dominerande späd 
skorpionmossa. 
Rikkärret har en artrik, diversifierad landmolluskfauna. 
Kärret har mosaikkaraktär vilket indikeras av 
förekomsten av den för fattigare kärr typiska 
sumpgrynsnäckan (Vertigo lilljeborgi) och den rödlistade 
och sällsynta rikkärrsarten kalkkärrsgrynsnäckan (Verigo 
geyeri). 



Länsstyrelsens bedömning 
Rikkärret vid Skottviken har höga botaniska värden både vad gäller kärlväxter och mossor och är regionens enda 
kalkpåverkade översilningskärr. Området är av riksintresse för naturvården. Skottvikskärret ingår sedan tidigare i 
Myrskyddsplanen. Bevarande av kärrets värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering 
samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997 
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994  
3. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 

1:10 000 Skala 



1009558 Slätmossen (AB13) 

Nynäshamn Areal land Kommun  139ha
Myrregion varav myr C  60ha 

Areal vatten Totalareal  0ha  139ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  80ha 

varav prod. skogsmark  75ha 

Myrtyper 
Svagt välvd mosse eller plan mosse 

Fördämningar: Torrläggningsföretaget Över Söderby tf 
1923s dikningar berör bara en ytterst liten yta av objektet 
i norr. 
Fornlämning: Öster om Borgholmen i södra delen av 
mossen ligger en fornlämning beskriven som fornborg. 
Fornborgen är belägen på ett tämligen högt berg och är 
110m x 70m och beväxt med gles barrskog. RAÄnr: 
Sorunda 625:1 
Gammal åker: På norra delen av mossen som ligger i 
Övre Söderby har den nordligaste marken blivit åkermark 
på häradsekonomiska karta från 1906. Denna åkermark är 
ej längre hävdad på 50-talsekonomen. 
Övrigt: Det som idag heter Borgholmen heter på karta 
från 1755, Borrholmen. Mossen heter Stormosse på 
samma karta. Mossen heter "Biörnkiusan sank mosse" på 
karta från 1725 över Trollsta. 

Beskrivning av området 
Slätmossen är ett mossekomplex med en ovanlig 
utformning. I komplexet ingår elva små 
skvattramtallmossar. Mosseplanen skiljs åt av en lagg 
som bitvis är öppen och bitvis består av gran-björkkärr av 
fattig vitmosstyp. I laggens bottenskikt växer 
knoppvitmossa och purpurvitmossa. Mosseplanen och de 
åtskiljande kärrstråken ger våtmarken variation. 
Karaktärsarter på myren är tall, skvattram, tuvull, 
hjortron, trådstarr och odon. I söder finns ett öppet 
fastmattekärr med pors, trådstarr och mer krävande 
växter som purpurvitmossa och snip. Ett alkärr med artrik 
mossflora av bl.a. knoppvitmossa, kärrbryum, 
kärrskedmossa och hakspärrmossa ligger strax söder om 
objektet. Myrkomplexet är ovanligt stort för att ligga i 
naturgeografisk region 24. Några av myrens 
fastmarksholmar är avverkade liksom delar av 
omgivande hällmarkstallskog.  
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter:  Södra delen av mossen som ligger inom Trollsta 
ägor blev 1755 uppdelad mellan olika hemman och 
ägare. I texten till kartan över Trollsta 1755 går att läsa 
att jordägarna ville dela upp mossen mellan sig och att 
den var oduglig. Till väster om Borgholmen finns det en 
äng på häradsekonomiska kartan från 1906. 
Hägnad: På karta från 1755 över Trollsta finns det 
hägnad mellan mossen och Sätraängen i öst. 

Den öppna centrala delen av Slätmossen. Foto: Hans Sandberg. 



Länsstyrelsens bedömning 
Slätmossens värden ligger i att det är säreget, orört och stort. Slätmossen har mycket höga naturvärden, bl.a. för att det 
finns flera mosseplan. Det är den största och högst värderade trädtäckta mossen i länets del av region 24. Den är 
dessutom endast perifert påverkad av dikning. Den rika förekomsten av kärrstråk mellan mosse-enheterna förstärker 
myrens mångformighet. Området är av riksintresse för natuvården och är ett Natura 2000-område. Slätmossen ingår 
sedan tidigare i Myrskyddsplanen. Bevarande av våtmarkens värden kräver att områdets hydrologi skyddas mot 
dränering, vattenreglering samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i våtmarkerna och i omgivande skog. 

Källor 
1. Våtmarksinventering i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997 
2. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket, 1994  
3. Lantmäteriet (historiskt kartmaterial) 
4. Bevarandeplan för Natura 2000-område Slätmossen (SE 0110159) 
5. Markavvattningsföretag, Länsstyrelsen i Stockholms län 

1:15 000 Skala 



1009578 Storanden (AB4) 

Norrtälje Areal land Kommun  90ha
Myrregion varav myr C  45ha 

Areal vatten Totalareal  0ha  90ha 
Areal skogsmark ovan fj.gräns  0ha 
Areal skogsmark ned. fj.gräns  45ha 

varav prod. skogsmark  41ha 

Myrtyper 
Rikkärr 
Mosaikblandmyr och öblandmyr 

Topogent kärr 

Mindre delar av objektet påverkas av ingrepp som 
torvtäkt och dikning, men de centrala  
delarna är helt orörda. 
 
Kulturhistoriska värden 
Slåtter: På karta från 1756 över Stora Gottröra bys 
skogsmark är Storanden utmärkt som äng. Södra udden 
heter "Storandsängen" och är inhägnad. Mossen är 
beskriven som sank mosse och myrvall med storleken på 
skörden angiven. På storskifteskartan från 1767 över 
Lilla Gottröra är utmarken beskriven som hagställe och 
"Stora anden", som inte är utmärkt som äng eller 
inhägnad, kan antas som betesmark. På karta från 1731 
över Mörby är den östra delen av mossen inhägnad och 
kallad "Brokierret". De inhägnade områdena består av 
äng, "swedieland" och "backa". 
Byggnad: På karta från 1731 över Mörby står det en 
hölada på det inhägnade området på östra delen av 
mossen kallad "Brokierret". 
Hägnad: Hägnader finns på mossens östra del kallad 
"Brokierret" samt på södra delen av mossen kallad 
"Storandsängen". 
Spår av hävd: Man kan ana att Storandsängen i södra 
delen av mossen slutat hävdas i slutet på 1800-talet då 
den fortfarande är indelad på Häradsekonomiska kartan 
från 1906, men ej utmärkt som äng. Några äldre ekstolpar 
vittnar om att delar om området har betats på senare tid. 

Beskrivning av området 
Storanden är ett stort myrkomplex vars naturvärden 
främst är knutna till storleken, mångformigheten och 
orördheten. Våtmarken är i stort sett hydrologiskt intakt 
och har mest fattig till intermediär vegetation men och i 
vissa delar av rikkärrstyp. Större delen av myrkomplexet 
består av ett par svagt välvda tallmossar samt tallkärr. I 
öster ligger ett skogskärr med blandskog och välutbildade 
socklar. Några mindre delar är öppna, bl.a. finns ett öppet 
rikkärr i söder. En välutbildad lagg av olika skogskärr- 
och sumpskogstyper omger myren. I väster och sydost 
finns naturskogsområden med hällmarkstallskog och 
granskog. Träden är rikligt bevuxna av hänglavar. Många 
döda träd står kvar i form av torrakor. Blandmyren är 
täckt med en låg och gles tallskog. Det finns inga spår 
efter avverkning i barrnaturskogen, som beräknas vara ca 
200 år gammal. Fältskiktet består till stor del av starrar, 
främst trådstarr, och tuvull, vattenklöver, skvattram och 
odon. Här och var växer även kärrspira. Bottenskiktet 
består av vitmossor, främst fattigkärrsarter men även 
purpurvitmossa och brokvitmossa. Området är påverkat 
av dikning. Rikkärret i södra delen av Storanden är av 
mjukmatte-lösbottentyp, i det glesa fältskiktet växer 
ängsnycklar och kärrspira samt i partierna med lösbotten 
myggblomster, tagelsäv och vitag. Rikkärrsmossor som 
röd skorpionmossa, korvskorpionmossa, purpurvitmossa, 
gyllenmossa och piprensarmossa dominerar 
bottenskiktet. 



 

Länsstyrelsens bedömning 
Områdets naturvärde ligger i dess mångformighet och flora samt i kombination av myr och urskog. Storanden har 
mycket höga naturvärden. Det är mycket ovanligt med blandmyr i hela länet. Detta är enda blandmyren i region 24 
inom länet. Omgivande skog med mycket lång kontinuitet hyser höga naturvärden. Det öppna rikkärret har stora 
botaniska värden. Området finns med i urskogsinventeringen. Storanden är av riksintresse för naturvården och är ett 
Natura 2000-område. Området ingår sedan tidigare i Myrskyddsplanen. Bevarande av områdets värden kräver att 
områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering samt avverkning och andra skogsbruksåtgärder i 
våtmarkerna och i omgivande skog. 
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