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Beskrivning av området
Kackerudsmossen är en medelstor koncentrisk mosse. Mossen har, de för högmossar
karaktäristiska strukturerna, ett öppet mosseplan, randskog och laggkärr. Randskogen
omgärdar det öppna mosseplanet och sträcker sig ner till mossens laggkärr. Laggkärren utgör
den kärrzon som finns mellan randskogen och den kringliggande skogsmarken.
Kackerudsmossens randskog är väl utvecklad och består av tall av varierande ålder. Laggen
varierar i bredd och växlar från öppna till trädklädda kärr. Mosseplanet har ett mycket
välutbildat strukturmönster av strängar och höljor. Kackerudsmossen utgör ett skolexempel på
koncentrisk mosse med ovanligt tydligt koncentriska mönster (en av de mest tydliga i landet).
På mossen finns också några gölar.
Kackerudsmossen har en vegetation som är mycket typisk för högmossar. Mossens höljor
domineras av mjukmattor med bland annat dystarr, kallgräs, ullvitmossa, flytvitsmossa och
rufsvitmossa. På tuvor och fastmattor växer de karaktäristiska arterna rostvitmossa,
rubinvitmossa, ljung, rosling, tuvull och tuvsäv. Myren hyser häckande ljungpipare och
storspov. Dessutom utgör mossen en plats för orrspel vilket gör mossen till regionalt intresse
från ornitologisk synpunkt.

Mossen är lokalt skadad av diken i de perifera delarna och en mindre, till stora delar igenväxt
torvtäkt finns i mossens norra del. I övrigt är mossen oskadad. I dess direkta omgivning finns
flera planterade skogsbestånd med inslag av äldre barrskog.
Kackerudsmossen, med den karaktäristiska uppbyggnaden för högmossar och den för
naturtypen typiska floran, är placerad i den högsta naturvärdesklassen i Värmlands
länsomfattande våtmarksinventering samt ingår i Myrskyddsplan för Sverige, vilken listar
myrarna i landet med de högsta naturvärdena.

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet
Areal (ha)*
Rapporterad Inventeringsresultat
7110
Högmossar
50
58,8
*/ Inrapporterad areal är den areal som senast beslutades av regeringen och är registrerad hos EU.
Senare utförd inventering visar på nya arealuppgifter.
Habitatkod

Habitatnamn

Bevarandesyfte och bevarandemål
Syftet med Natura 2000-området Kackerudsmossen är att bidra till att upprätthålla gynnsam
bevarandestatus för den ingående naturtypen, högmossar, på biogeografisk nivå. För att uppnå
gynnsam bevarandestatus krävs att nationella bevarandemål uppfylls. För att detta Natura
2000-område ska bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för ingående naturtyp krävs det
att nedanstående bevarandemål uppfylls. Då bevarandemålen uppnås anses områdets
högmosse ha gynnsamt tillstånd.
Art/naturtyp
Högmossar (7110)

Bevarandemål
Högmossens karaktäristiska strukturer i form av ett öppet mosseplan,
kringliggande randskog och laggkärr ska bibehållas. Vegetationen på
mosseplanet domineras av vitmossor och igenväxningsvegetation i form av
täta vassbestånd och kraftiga uppslag av tall och glasbjörk saknas. Mossens
flora ska bestå av typiska arter som exempelvis rostvitmossa, rubinvitmossa,
ullvitmossa, kallgräs, dystarr och vitag. Mossens randskog ska på sikt
utveckla naturskogskaraktär. Här ska exempelvis finnas ett skiktat
trädbestånd dominerat av tall med god förekomst av gamla träd och död ved i
olika former. Myren ska ha ostörd hydrologi. Varken avvattnande eller
tillrinnande diken som har en negativ påverkan på myren får förekomma.
Arealen högmossar ska vara minst 58,8 ha.
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Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
För att naturtypen högmossar ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus på lång sikt
bör nedanstående förutsättningar uppfyllas.
-

Opåverkad hydrologi; avvattnande verksamhet får ej förekomma.
Opåverkad hydrokemi; kalkning, gödsling och andra verksamheter som kan påverka
hydrokemin får inte utföras.
Strukturer/formelement (strängar, höljor, gölar mm) bibehålls i samma omfattning och
geografiska spridning. Undantag då förändringen är en positiv effekt av skötsel och
restaureringsåtgärder eller då förändring beror på naturliga processer.
De rätta växtbetingelserna för naturtypernas karaktärsarter och typiska arter ska
bibehållas så att någon påtaglig minskning av ingående arter inte förekommer. De
typiska arterna är arter som reagerar relativt snabbt på naturtypiska hotfaktorer.
Förekomsten av de typiska arterna utgör ett mått på naturtypens bevarandestatus.

Hotbild – Vad kan påverka Natura 2000-området negativt?
Potentiella hot mot naturtypen högmossar i Kackerudsmossen
-

-

-

Skogsbruk utgör ett hot mot myrens värden. Dels genom att avverkning av
skogbevuxna myrar (exempelvis randskogen hos högmossar) förändrar myrens
strukturer och funktioner och dels genom att avverkning kan leda till indirekta effekter
som näringsläckage och förändrad hydrologi, exempelvis orsakade av körskador.
Skogsbruksåtgärder på närliggande fastmark bör ske med generös miljövårdshänsyn.
Kantzon mellan skog och myr har utöver en hydrologisk funktion en viktig ekologisk
funktion för flera av myrens arter. Delområden där det funnits lång skoglig kontinuitet
får inte avverkas då arter knutna till trädskiktet samt arter som är beroende av
beskuggning starkt hotas.
Skogsbruksåtgärder och andra verksamheter som innebär att miljön på
fastmarksholmar, skogbevuxen myr och kantskogen förändras kan innebära att
potentiella häckningsmiljöer för habitattypiska arter påverkas negativt.
Förändrad hydrologi till följd av dikning, dikesrensning och andra markavvattnande
åtgärder på och i nära anslutning till mossen påverkar både flora och fauna negativt.
Skogsbilvägar och vägar i samband med avverkning ska undvikas i närheten av myren.
Eventuella vägar ska planeras och övervägas noggrant så att de inte påverkar Natura
2000-området negativt.
Torvbrytning
Spridning av kalk, gödning och andra ämnen, vilka kan ge drastiska förändringar på
vegetationens sammansättning. Spridning av kemiska ämnen i områdets närhet får inte
ske så att det kan påverka mossen negativt.
Ökat kvävenedfall, vilket kan orsaka förändringar i växtsammansättningen t.ex.
igenväxning av gölar. Igenväxning av gölar utgör hot för ett flertal fågelarter.
Negativ förändring av vegetationen på grund av sur nederbörd.
Exploatering i form av leder eller andra anläggningar kan skada objektet, antingen som
en direkt effekt eller indirekt genom anläggningsarbetet.
Ett alltför hårt tryck av besökare i närheten av störningskänsliga fågelarters
häckningsplatser kan komma att innebära misslyckade häckningar.
Ovarsam skoteråkning och körning med fyrhjuling.
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Bevarandeåtgärder med tidplan
Följande bestämmelser bidrar på olika sätt till att bevarandemålen för högmossen i Natura
2000-området Kackerudsmossen uppnås och att mossen erhåller gynnsamt tillstånd.
Gällande regelverk 2010
-

-

Enligt 7 kap. 28 § a Miljöbalken (MB) krävs tillstånd för att bedriva verksamheter
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område som har förtecknats enligt 27 §. Tillstånd krävs inte för verksamheter och
åtgärder som direkt hänger samman/är nödvändiga för myndigheternas skötsel och
förvaltning av områdets naturvärden.
Riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § MB och 4 kap. 8 § MB)
Anmälningsplikt för avverkning större än 0,5 ha. Eventuell skyddsdikning ska anmälas
till Skogsstyrelsen i samband med avverkningsanmälan (15 § SVF).
Samrådsplikt enligt 12 kap. 6 § MB. Länsstyrelsen bedömer exempelvis att
dikesrensning bör ske i samråd med länsstyrelsen.
Det råder generellt förbud mot markavvattning i Säffle kommun (Förordning
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m.).
Koncession eller tillstånd krävs för torvbrytning (12 kap. 1-2 §§ Miljöbalken, Lagen
om vissa torvfyndigheter 1985:620).

Vid samråds- och tillståndsärenden är det viktigt att beakta hela myrkomplexet, d v s även
myrmark som ligger utanför Natura 2000-gränsen, samt myrkomplexets tillrinningsområde.

Behov av ytterligare bevarandeåtgärder
1980 påbörjades en riksomfattande våtmarksinventering. Kackerudsmossen och 25 andra
myrar i Värmlands län bedömdes då ha så höga naturvärden att de kom med i Myrskyddsplan
för Sverige (Naturvårdsverket 1994). Myrskyddsplanen beskriver de myrar som har de högsta
naturvärdena i landet. Som en följd av detta har även Kackerudsmossen tagits med i det
europeiska nätverket av värdefulla naturområden, Natura 2000.
1999 antog riksdagen 15 miljömål som tillsammans syftar till att vi inom en generation ska ha
löst de stora miljöproblemen. Arbetet konkretiserades 2002 genom att riksdagen antog flera
delmål. Enligt det andra delmålet till miljömålet ”Myllrande våtmarker” ska samtliga
våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. På
samma sätt står det i delmål ett till miljömålet ”Levande skogar” att ytterligare 900 000 ha
skyddsvärd skogsmark ska undantas från skogsproduktion till 2010.
Genom riksdagens miljömålsbeslut 1999 har naturvårdsmyndigheterna (Naturvårdsverket,
genom länsstyrelserna och kommunerna, och Skogsstyrelsen) fått i uppdrag att säkerställa en
del av den areal skyddsvärd skogsmark som ska undantas från skogsbruk samt skydda myrar i
myrskyddsplanen. Säkerställandet ska ske genom användning av de olika verktyg som står till
buds:
·

Biotopskyddsområden (Skogsstyrelsen)
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·

Naturreservat (Länsstyrelser och kommuner)

·

Naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen)

Myrskyddsplanen för Sverige genomgick 2006 en revidering och sedan 2007 gäller den nya
planen (Naturvårdsverkert 2007). Även i denna plan är Kackerudsmossen upptagen som en av
de mest skyddsvärda myrarna och ska därmed ges ett långsiktigt skydd.
Länsstyrelsen bedömer att det i första hand är de skogbevuxna delarna av Kackerudsmossen
(randskogen), vilka utgörs av improduktiv skogsmark, som inte kan brukas utan att myrens
naturvärden skadas. Skogsbruksåtgärder skulle skada randskogen, vilken utgör en av mossens
typiska strukturer, samt att skogsbruksåtgärder kan skada mossens hydrologi. Största delen av
skogen som finns på fastmarken innanför Natura 2000-gränsen bör dock kunna brukas enligt
skogsvårdslagens gällande regler. Kantzon mellan skog och myr har en mycket viktig
ekologisk funktion för flera av myrens arter, varför det är viktigt att miljöhänsynen vid
skogsbruksåtgärder innefattar detta hänsynstagande. Dikesdragning och andra
markavvattnande åtgärder får inte ske i anslutning till myren.
I mossens perifera delar finns idag flera äldre diken. Flera av dikena är idag igenvuxna eller på
väg att växa igen. Lokala störningar i vegetationen, exempelvis i form av ökat träduppslag,
förekommer dock i dikenas närhet. Längs mossens västra sida samt norra del löper dock större
diken, vilka har en tydligt avvattnande effekt på mossen. Även längs en mindre del av
mossens östra sida finns ett avvattnande dike. För att Kackerudsmossen ska uppnå gynnsamt
tillstånd måste myrens hydrologi återställas. Hur detta ska ske, samt hur kringliggande mark
kan påverkas måste utredas vidare.
Under 2010 påbörjas reservatsbildning för att skydda Kackerudsmossens naturvärden. Under
denna process kommer skogsmarken som gränsar till mossen att inventeras. Ett förslag till
avgränsning av naturreservat beräknas att kommuniceras med markägare under 2010.
Länsstyrelsens ambition är att skogsmark som ligger innanför kommande reservatsgräns
kommer undantas från skogsbruksåtgärder och att eventuella skogsbestånd som ligger utanför
reservatsgränsen, men innanför Natura 2000-gränsen, kommer att få brukas utan ytterligare
restriktioner.

Bevarandestatus idag
7110 Högmossar
Nationellt

Under 1900-talet har den totala arealen av högmossar minskat i landet. Förlusten av
naturtypen beror främst på uppodling, storskaliga torvtäkter samt markavvattnande projekt.
Trots exploateringen av högmossar finns idag stora arealer kvar, men endast ett fåtal av
mossarna har opåverkad hydrologi. En stor del av mossarna är påverkade av mindre
husbehovstäkter samt markavvattningsprojekt. Denna påverkan kan på sikt leda till att
mossarna bryts ner. I södra Sverige kan igenväxning av högmossarna komma att bli ett
allvarligt problem. Igenväxningen beror här i många fall på ökat kvävenedfall.
Kvävetillförseln leder till igenväxning, ökad avdunstning och upptorkning, vilket i sin tur
medför beskuggning och ändrade konkurrensförhållanden. Ändrade konkurrensförhållanden
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ger upphov till en förändrad vegetationssammansättning, vilket kan medföra att många
naturligt förekommande arter försvinner.
Kackerudsmossen

Kackerudsmossen utgör ett representativt exempel på naturtypen högmossar. Genom sin
karaktäristiska flora och sin betydelse som fågellokal hyser området höga biologiska värden.
Förekomsten av naturtypiska arter är mycket god. Här påträffas de typiska kärlväxtarterna
vitag, kallgräs, dystarr och tuvsäv. Typiska mossarter som förekommer är rostvitmossa,
flytvitmossa, praktvitmossa, rubinvitmossa, ullvitmossa, flaggvitmossa och rufsvitmossa.
I mossens perifera delar finns flera diken. Flera av dikena är idag igenvuxna eller på väg att
växa igen. Lokala störningar i vegetationen förekommer dock i dikenas närhet. Längs mossens
västra sida samt norra del löper dock större diken, vilka har en tydligt avvattnande effekt på
myren. Även längs en del av mossens östra sida finns ett avvattnande dike. I norra delen av
mossen finns spår från en gammal torvtäkt. För att mossen ska uppnå gynnsamt tillstånd
behöver myrens hydrologi återställas.

Uppföljning
För att bedöma ingående naturtyps status krävs uppföljning av uppsatta områdesspecifika
bevarandemål. Uppföljningen sker delvis genom att mäta så kallade målindikatorer som ska
spegla bevarandemålen. Bevarandemålen preciseras under rubriken Bevarandesyfte och
bevarandemål tidigare i dokumentet medan målindikatorerna listas i detta avsnitt. Vid
uppföljning av bevarandemålen utvärderas även befintliga bevarandeåtgärder för att se om de
fyller sitt syfte. Om en befintlig bevarandeåtgärd inte har avsedd effekt kommer åtgärden att
justeras och bevarandeplanen uppdateras.
Uppföljning av högmossar

Målindikatorer
Arealen högmossar ska vara minst 25,8 ha och de för högmossen typiska undergrupperna
randskog, laggkärr och öppet mosseplan ska förekomma.
Myren ska ha ostörd hydrologi. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en
negativ påverkan på myren får förekomma.
Igenväxningsvegetation i form av täta vassbestånd och kraftiga uppslag av tall och
glasbjörk ska inte förekomma.
Dikena längs mossens västra och östra sida ska vara igenlagda senast 2012.
Minst 90 % av mossens bottenskikt ska täckas av vitmossor.
I medeltal ska det finnas minst 4,5 typiska arter kärlväxter och mossor per provruta.
Uppföljningsmetoder och uppföljningsintervall
Arealen högmosse och dess undertyper samt lokalisering av diken och dess effekt följs
upp med hjälp av flygbildstolkning vart 12:e år.
Den nationella satellitbaserade övervakning av myrmark används även för att lokalisera
förändringar på myren. Exempel på förändringar som kan lokaliseras är förändrad
hydrologi och förekomst av igenväxningsvegetation. Denna analys utförs vart 10:e år.
Igenläggningen av diken ska okulärbesiktigas vart 6:e år tills restaureringsytan uppnått
gynnsamt tillstånd.
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-

Täckningsgraden av vitmossa och förekomsten av typiska arter följs upp med hjälp av
provrutor i fält vart 12:e år.

Uppföljningsfrekvensen är som regel vart 12:e år, undantaget den nationella
satellitövervakningen som har en frekvens på 10 år. Om ogynnsamt tillstånd råder halveras
uppföljningsfrekvensen till vart 6:e år.

Bilagor
1. Avgränsning av Natura 2000-området
2. Utbredning av ingående naturtyp
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