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Bevarandeplan Natura 2000 
(enligt 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm) 
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Namn: Sörmyren 

Kommun Falun 

Områdeskod: SE0620095 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Bergvik skog AB 

Areal (ha): 107 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
7110 *Högmossar 80 75 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr  

och gungflyn 16 15 
91D0 *Skogbevuxen myr 11 10 

Beskrivning av området 
Sörmyren är belägen ca 20 km nordost om Svärdsjö. Myren är sammanbunden med 
sjön Svarten i norr. Vattendraget Hynsån stäcker sig genom hela området, ån är 
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bitvis kraftigt meandrande. Här och var finns sand- och fingrusbottnar i ån (Rynéus 
& Bratt 1988). 
 
Sörmyren har en ganska komplex uppbyggnad. Mest iögonenfallande är det som 
ger myren ett högt skyddsvärde, nämligen en välutvecklad excentrisk mosse med 
ett centralt gölsystem. Något motsvarande finns inte i dessa trakter. I söder avbryts 
mossen abrupt av ett stort homogent trådstarr-/flaskstarrkärr. Ytterligare söderut 
uppträder rismossar, sumpskog och skogskärr. (Bratt & Rafstedt 1990) 
 
Enstaka tallar växer på mossen. Nära ån förekommer åkerbär och i ett område 
krypvide. (Rynéus & Bratt 1988) 
 
Några diken berör de södra delarna av Sörmyren. I övrigt finns ingrepp i form av en 
gammal körväg som tvärar över mossens norra del. Sjön Svartens reglering 
påverkar myrens lägre delar. (Bratt & Rafstedt 1990) 
 
Myren tillhör enligt länets myrfågelinventering klass II, dvs skyddsvärd ur 
ornitologisk synpunkt (Forslund, Kolmodin & Svenson, 1982). I samband med 
utpekandet av Sörmyren som Natura 2000-område angavs även att trana och 
grönbena finns i området.  
 
Sörmyren är även utpekad i Myrskyddsplan för Sverige (Löfroth & Lonnstad 1994) 
som ett värdefullt objekt. 

Bevarandesyfte  
Det främsta syftet för området är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
samtliga naturtyper och arter som legat till grund för utpekandet av området till 
nätverket Natura 2000. 

Bevarandemål 
Observera att nedanstående bevarandemål inte är fullständiga. På grund av 
kunskapsbrist saknas i några fall specifika värden. Dessa är i sådant fall ersatta med 
ett x. Målen kan i flera fall behöva revideras i samband med kommande 
uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att justeras. 
 
7110 *Högmossar 
• Arealen högmossar ska bibehållas eller öka. 
• De strukturer/formelement (ex. tuvor, strängar, höljor, gölar, kärrfönster, slukhål, 

dråg, lagg, randskog) som finns på myren bibehålls och har samma omfattning 
och geografiska spridning som vid basinventeringen. Undantaget det som kan 
klassas som naturliga förändringar eller positiva förändringar som följd av en 
lyckad restaureringsåtgärd.  

• Täckningsgraden av botten- fält- busk och trädskikt bör inte förändras i 
naturtypen till att bli nämnvärt glesare eller tätare. Undantaget fall där 
förändringen är en för habitatet positiv effekt av restaureringsåtgärder.  
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• Minst två av de typiska arterna ska finnas i minst x % av provytorna. (Typiska 
arter: Rosling, dystarr, storsileshår, rundsileshår, tuvull, vitag/brunag, kallgräs, 
tuvsäv. Flaggvitmossa, ullvitmossa, flytvitmossa, rufsvitmossa, rostvitmossa, 
rubinvitmossa, praktvitmossa.)  
 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska bibehållas eller öka.  
• Täta (mer än 50 % täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst tre av de typiska mossarterna (guldskedmossa, guldspärrmossor, 
myruddmossa, kärrkammossa, mässingmossa, röd skorpionmossa, uddvitmossa, 
sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  
 

91D0 *Skogbevuxen myr 
• Arealen skogbevuxen myr ska bibehållas eller öka.  
• Död ved ska finnas med minst x m3/ha.  
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av livsmiljöer baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a, 2003b och 2003c). 
 
7110 *Högmossar 
Naturtypen utgörs av mossar, dvs. ombrotrofa myrar, som tydligt höjt sig över 
omgivningen. Vattenförsörjningen sker endast genom direkt nederbörd. Hydrologin 
skall vara intakt, åtminstone i huvuddelen av mossen. Torvproduktion sker, men 
nettotillväxten kan ha upphört genom naturlig oxidation. Högmossen har en perenn 
vegetation som ofta domineras av ris och vitmossor. Martallar är vanliga. Gölar, 
strängar, tuvor och dråg kan förekomma och ofta omges själva mosseplanet av 
randskog och lagg.  
 
I Sörmyren utgör en välutvecklad excentrisk mosse med ett centralt gölsystem ca 
75 % (80 ha) av områdets yta. Något motsvarande finns inte i dessa trakter. Mossen 
har även ett högt ornitologiskt värde. (Bratt & Rafstedt 1990) 
 
Ingrepp finns i form av en gammal körväg i norr och något dike i söder. Sjön 
Svartens reglering påverkar myrens lägre delar. (Bratt & Rafstedt 1990) 
 
Karaktärsarter: Rostvitmossa, rubinvitmossa, praktvitmossa, flytvitmossa, 
ullvitmossa, rufsvitmossa, vitag, renlavar, ljung, hjortron, odon, kallgräs, 
rundsileshår, storsileshår, tuvull, tranbär, rosling och dvärgbjörk. Klockljung i 
sydvästsverige och skvattram i randskogarna i de östra delarna av Svealand och 
Götaland. 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
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Naturtypen utgörs av öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt 
välvd mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn. Myrar med >25% 
krontäckning förs till typ 91D0 (se nedan).  
 
I söra delen av Sörmyren avbryts mossen abrupt av ett stort homogent trådstarr- 
flaskstarr- kärr (Bratt & Rafstedt 1990). Naturtypen utgör ca 15 % av områdets yta.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Naturtypen skogbevuxen myr utgörs av myrar som är skogbevuxna med barr-, 
bland- eller lövskog. Krontäckningen skall vara minst 25 %. Samtliga tallmossar 
räknas till denna typ, medan de skogbeväxta kärren får ha en krontäckning på högst 
70 %. Vid tätare krontäckning räknas de till sumpskog. Vegetationen domineras av 
bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.  
 
Karaktärsarter: tall, glasbjörk, gran, gråvide, dvärgbjörk, brakved, klotstarr, 
gråstarr, stjärnstarr, hundstarr, flaskstarr, spetståg, blåtåtel, skogsstjärna, kärrviol, 
skvattram, tuvull,  

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 

Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003a, 2003b och 2003c). 
 
7110 *Högmossar 
Förändringar i hydrologi och hydrokemi kan utgöra ett hot mot naturtypen. Detta 
inkluderar att torv inte oxideras som en följd av antropogena ingrepp utan endast 
som en eventuell följd av naturliga klimatförändringar.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Tillkommande ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder 
liksom dämning kan påverka habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt 
sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt 
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
våtmarks- eller fastmarksmiljöer kan ge en negativ påverkan på habitatet.  
 
Torvbrytning är ett stort generellt hot mot habitatet idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.  
 
Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan hydrologin 
och/eller hydrokemin i området förstöras. Skogsbruk och andra företag som innebär 
att fastmarksholmar och närliggande fastmark avverkas kan innebära är 
näringsämnen läcker ut på myren och att de hydrologiska förhållandena ändras.  
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
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förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen 
deposition eller genom transport med tillrinnande vatten.  
 
Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra 
eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Alla former av produktionsskogsbruk i eller i anslutning till ett objekt kan hota 
naturtypen. Större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, 
samt leda till uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. 
Skogsbruk kan inte bedrivas utan att naturtypens karaktäristiska arter hotas.  
Exempel på skogsbruksåtgärder som kan utgöra ett hot mot naturtypen:  

• Avverkningar 
• Markberedning, dikning, dikesrensning, vägbyggen och annat som 

förändrar hydrologin och hydrokemin negativt. Detta kan leda till 
konsekvenser för vegetation samt torvbildning och torvnedbrytning.  

• Plantering.  
• I de fall naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även ovan nämnda 

skogsbruksåtgärder i anslutning till objektet ett hot mot naturtypens 
gynnsamma bevarandestatus. 

• Torvutvinning i objektet eller i intilliggande öppna myrar.  
• Ingrepp i kringliggande vattenytans hydrologi, eller förändrad vattenregim i 

ett vattendrag.  
• Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i objektet ger förändringar på 

vegetationens artsammansättning.  
• Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i angränsning till objektet 

kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  

• Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada 
objektet, antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet. 

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Sörmyren har ett stort värde som regionens enda excentriska mosse med höljegölar 
(Bratt & Rafstedt 1990). Mossen har även ett högt ornitologiskt värde (Forslund, 
Kolmodin & Svenson 1982).  
 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård (nr 103) samt som ett objekt i 
Myrskyddsplan för Sverige (VMI ID: 14G0C01).  
 
Naturtyperna i Sörmyren bör få utvecklas fritt, dvs modernt skogsbruk är oförenligt 
med gynnsam bevarandestatus för naturtyperna. Området bör på grund av sina 
höga naturvärden erhålla ett varaktigt skydd mot skogsbruk och annan exploatering 
som utgör ett hot mot de utpekade naturtyperna.  

Bevarandestatus idag  
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Innan basinventeringen är genomförd vet vi inte om gynnsam bevarandestatus råder 
i hela området. 

Uppföljning av bevarandemål 
Efter genomförd basinventering kommer områden att definieras där fri utveckling 
får råda. I områden där icke gynnsam bevarandestatus anses råda kommer 
uppföljning att ske mot uppställda mål. Skötselåtgärder kommer att utföras för att 
nå fastställda mål. 
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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620095 Sörmyren

Koordinater angivna i rikes nät0 1000 2000 meter

 


