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

SE0620136 Nittenmossen, väst 

Innehållsförteckning 
Beskrivning............................................................................. 1 
Bevarandesyfte ....................................................................... 2 
Bevarandemål ......................................................................... 2 
Beskrivning av arter/livsmiljöer............................................. 2 
Hotbild.................................................................................... 3 
Bevarandeåtgärder - med tidplan............................................ 4 
Bevarandestatus idag. ............................................................. 4 
Uppföljning av bevarandemålen............................................. 4 
Referenser............................................................................... 4 
Kartor...................................................................................... 6 

Namn: Nittenmossen, väst 

Områdeskod: SE0620136 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Staten; Sveaskog AB  

Areal (ha): 78 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  

Kod Namn Areal (ha) % avyta 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 16 20 
7110 *Högmossar 55 70 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade 

Beskrivning av området 
Nittenmossen är belägen cirka femton kilometer väster om Grängesberg, på gränsen 
mot Örebro län. Nittenmossen är ett mossekomplex med väl utbildade, gölrika  
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koncentriska- och excentriska mossar. Limnogena strandkärr ingår också i objektet. 
Myren ligger på ett stort delta vilket gör att området är mycket flackt och 
komplexet omges till stor del av sjöar. 
 
Fågellivet är tämligen rikt med knipa, kricka, grönbena, gulärla och trana. Förutom 
en viss reglering av sjöarna är området orört. Myren sträcker sig in i Örebro län. 
MSP. Fågellivet är ganska rikt. Knipa, kricka, vigg, kanadagås, grönbena, 
ängspiplärka och gulärla samt en flock tranor observerades vid inventeringstillfället 
(Rafstedt och Bratt 1990). 

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. 

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
7110 *Högmossar 
• Arealen av ingående naturtyper ska bibehållas på nuvarande nivå. 
• 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.  

• Ingen påtaglig minskning av populationerna av de typiska arterna i naturtypen. De 
typiska arterna är indikatorarter vars förekomst indikerar gynnsam 
bevarandestatus hos naturtypen genom att de reagerar relativt tidigt på någon av 
de hotfaktorer som är aktuella för naturtypen. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
baserade på Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom 
nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a). 

3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
De dystrofa småvattnen som finns i området utgörs av de myrgölar som finns i 
mossarnas centrala delar. Gettjärnsögat är en äkta, sekundärt uppkommen höljegöl 
som ligger centralt i den sydvästra mossen vilket visas av den totala avsaknaden av 
kärrväxter. Från Gettjärnsögat, den centrala höljegölen, sprider sig myrens 
strukturer "som ringar på vattnet". Smärre långsmala höljegölar övergår utåt i mjuk- 
eller fastmattehöljor som skiljs åt av långa rissträngar.  Även den östra mossen, 
Stormossen har myrgölsystem i det centralla mosseplanet (Rafstedt och Bratt 1990. 
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Karaktärsarter: Vitag, brunag, vitmossor, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-
arter. 
 
7110 *Högmossar 
Mossarna är betydligt höjda över omgivningen och har vattenförsörjning endast 
genom nederbörd. Mossarna har bildats på isälvsmaterial i ett lokalt av Nittenåsen 
bildat delta. En å mellan Hedtjärnen och Furubergs-Mosstjärnen delar området i två 
hälfter. Den östra - som delvis ligger i Örebro län - är en excentrisk (ensidigt 
sluttande) mosse med ett mäktigt gölsystem. Spridda tallar växer på mosseplanet. 
Den västra myrhalvan består av två koncentriskt (allsidigt sluttande) välvda mossar 
varav den större, södra tilldrar sig störst intresse genom sin magnifika uppbyggnad. 
Från Gettjärnsögat, den centrala höljegölen, sprider sig myrens strukturer "som 
ringar på vattnet". Smärre långsmala höljegölar övergår utåt i mjuk- eller 
fastmattehöljor som skiljs åt av långa rissträngar. 
 
Av pedagogiskt intresse är skillnaden i mossarnas uppbyggnad. 
Den excentriska betingar av intilliggande fastmarksluttning medan avsaknaden av 
sådan topografi har tvingat de västra mossarna att utveckla koncentrisk välvning. 
 
Limnogena strandkärr uppträder efter vattendragen. 
 
Vegetationen är representativ, utan några uppseendeväckande arter. Gettjärnsögat 
är en äkta, sekundärt uppkommen höljegöl vilket visas bl.a. av den totala 
avsaknaden av kärrväxter. 
 
Karaktärsarter: Rostvitmossa, rubinvitmossa, praktvitmossa, flytvitmossa, 
ullvitmossa, rufsvitmossa, vitag, renlavar, ljung, hjortron, odon, kallgräs, 
rundsileshår, storsileshår, tuvull, tranbär, rosling och dvärgbjörk. 

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av hotbilder baserade på 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a). 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Hot mot myrgölarna är i första hand knutet till omgivande mossarnas tillstånd. 
Mossarna och mossgölarna har helt egen hydrologi och påverkas inte av vatten från 
fastmarken runtomkring. Så länge mossarna är intakta kommer myrgölarna 
utvecklas naturligt. Därför kan kalkning av omgivande våtmarker förändra de 
fysiska och kemiska förutsättningarna för vattnets naturligt förekommande arter. 
Även inplantering av fisk ger förändrade konkurrensförhållanden och leder till 
försämring av habitatet. 
 
7110 *Högmossar 
Alla ingrepp i form av dikning och andra markavvattnande åtgärder liksom 
dämning skulle förändra habitatets hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, 
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vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetation och torvbildning samt 
torvnedbrytning. Även markavvattningsföretag och dämning i närliggande 
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.  

Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i habitatet ger drastiska 
förändringar på vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av 
kemiska substanser i habitatets närhet kan också skada habitatet genom luftburen 
deposition. Ökad våtdeposition av kväve gör att habitatets 
vegetationssammansättning förändras med resultat att antalet vitmossor minskar, 
och andelen gräs, buskar och träd ökar.  

Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar etc kan förstöra 
eller skada habitatet. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området är utpekat som riksintresse för naturvård, men har i övrigt inget formellt 
skydd. 
 
Högmossarna måste bevaras intakta, utan antropogen påverkan. Området lämnas 
för fri utveckling. Ett formellt skydd som naturreservat med föreskrifter för 
skogsbruk, hydrologisk påverkan kan behövas. 
 

Bevarandestatus idag  
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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