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Naturvårdsområde för Baremosse i Habo,
Mullsjö och Tidaholms kommuner. Utkom från trycket

       den 4 februari 1985
Beskrivning av naturvårdsområdet
Benämning:Baremosse.
Kommuner:Habo, Mullsjö och Tidaholm.
Socknar:Gustav Adolf, Habo, Härja och Utvängstorp.
Fastigheter:Enligt förteckning.
Läge: Ca 19 km söder om Tidaholm. Topografiska kartbladet 7D Ulricehamn NO. Ekonomiska

kartbladen 71)
Ulricehamn 6h och 6i.

Gränser:Naturvårdsområdets gränser framgår av till beslutet fogad karta.
Areal:Ca 490 hektar.

Naturförhållanden: Naturvårdsområdet utgörs av ett myrkomplex med fastmarkspartier. Själva
Baremosse har högmossekaraktär. Pa mossen finns tuvor, höljor och välutvecklade gölkomplex.
I mossens delvis branta randzoner har vatten eroderat ut rännor i torven. Växtligheten är fattig,
men uppvisar intressanta inslag av såväl västliga som nordliga arter. Omkring vissa böljor och
gölar finns rikligt med bl a klockljung och myrlilja, som antyder grundvattenpåverkan. Kärr
förekommer dels i form av laggar omkring mosseytorna, dels i form av vidsträckta kärrytor på
Möjamossen i väster och Hulebäcksmaden i öster. Växtligheten i kärren är fattig, men lokalt
förekommer också mer krävande arter. I anslutning till kärren finns sumpskogar. Pa fastmarken
dominerar barrskog. Fågelfaunan har flera intressanta inslag. Området är förhållandevis oskadat
av dikningar och andra ingrepp. Normalt skogsbruk bedrivs på större delen av
fastmarksområdena.

Grund för beslut
Naturvärde:Baremosse är ett av de från naturvårdssynpunkt värdefullaste myrkomplexen i länet.
Dess växlande uppbyggnad och hydrologi ger den stort geovetenskapligt, botaniskt och
hydrologiskt värde, Den har också ett betydande ornitologiskt värde. Den orörda karaktären,
storleken och landskapsbilden bidrar också till att höja områdets naturvärden.
Baremosse har i den fysiska riksplaneringen bedömts vara av rikintresse för den vetenskapliga
naturvården.
Syfte: Att bevara områdets vetenskapliga naturvärden.
Beslut: Med stöd av 19 § naturvårdslagen (1964:822 ändrad och omtryckt 1974:1025) förklarar
länsstyrelsen det område som angivit med streckad begränsningslinje på till beslutet fogad karta
som naturvårdsområde.

Föreskrifter för naturvårdsområdet
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar länsstyrelsen med stöd av 19 §
naturvårdslagen (1974:1025) samt 9 och 22 §§naturvårdsförordningen (1976:484) att följande
föreskrifter skall gälla för naturvårdsområdet

A, Föreskrifter enligt 19 § 2 st naturvårdslagen om markägares och annan sakägares rätt att
nyttja fastighet



Utöver föreskrifter i andra lagar och författningar får följande arbetsföretag inte utföras utan
länsstyrelsens tillstånd:
1. Uppföra byggnad.
2. Framdraga väg.
3. Framdraga mark- eller luftledning.
4. Utföra fyllning, tippning eller schaktning
5. Bedriva täkt, inklusive husbehovstäkt
6. Utföra dikning, skyddsdikning eller dämning.
7. Tillföra konstgödning eller kalk.
8. Utföra avverkning eller annan skogsvårdande åtgärd i strid mot till beslutet fogad

fastställd skötselplan.

B, Föreskrifter enligt 19 § 2 st naturvårdslagen om markägares eller annan sakägares skyldighet
att tåla åtgärder

Förvaltaren äger ratt att uppsätta en informationstavla över området enligt till beslutet fogad
skötselplan.

C. Föreskrifter enligt 9 och 22 §§ naturvårdsförordningen om natur-vårdsförvaltningen

1.Naturvårdsförvaltare skall vara skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län. Vid förvaltningen skall
samråd ske med länsstyrelsen.
2.Länsstyrelsen fastställer den i beslutet ingående skötselplanen Fastställelsen omfattar inte den
ekonomiska utredningen. Planen skall ligga till grund för skötseln av naturvårdsområdet.

Denna kungörelse träder i kraft samma dag som den enligt uppgift därpå utkommit från trycket.
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