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

SE0620134 Skattlösbergs stormosse 

Areal (ha): 1318 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

7110 *Högmossar 738 56 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och  92 7 
7310 *Aapamyrar 132 10 
9010 *Västlig taiga 132 10 
91D0 *Skogbevuxen myr 105 8 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 26 2 

 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. Ett 
förslag till ny gräns har nu tagits fram. Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa 
nya uppgifter. Ovanstående uppgifter gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits 
i frågan. På detaljkartan i slutet av dokumentet finns såväl den gällande gränsen 
som det nya förslaget.  
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Bevarandeplan Natura 2000 
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Namn: Skattlösbergs stormosse 

Områdeskod: SE0620134 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Statliga; Sveaskog AB 

Areal (ha): 1196** 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 

7110 *Högmossar 738 62** 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och  90              7,5** 
7310 *Aapamyrar 130 11** 
9010 *Västlig taiga 110 9** 
91D0 *Skogbevuxen myr 100 8** 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 18 1,5** 
 
*prioriterad naturtyp 
**enligt det nya gränsförslaget 
 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
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Inga noterade 

Beskrivning av området 
Skattlösbergs Stormosse är ett av Bergslagens större myrområden med ett komplex 
av kärr och mossar samt en komplicerad hydrologi. I området ingår förutom 
Stormossen, Silmamossen och Tuppmossen m.fl. mossar, flera tjärnar, gölar, 
bäckar och källor. 
 
Stormossen består av ett flertal excentriskt utbildade mossar, avgränsade av 
fastmark. Här återfinns smärre laggpartier, talrika dråg och andra kärrpartier samt 
ett större centraldråg med delvis stora flarkar. Vegetationen upptar hela skalan från 
mosse och fattigkärr till rikkärr, (dock saknas kalkbetonade extremrikkärr). Det 
stora antalet biotoper i myrkomplexet medför att artantalet är högt; sålunda har 
påträffats 125 högre växter, 115 mossor och 30 lavar. Stormossen är vetenskapligt 
väl dokumenterad.  
 
Silmamossen omsluts delvis av en bågformad rullstensås som åtföljs av myrens 
krön. Därifrån sluttar mossen ensidigt men med svagt konvergerande 
lutningsriktningar. Vinkelrätt mot lutningen utbreder sig ett stort antal långsträckta 
höljegölar och lösbottenhöljor. Myren får därigenom en karakteristisk "läktarlik" 
uppbyggnad. 
 
Tuppmossen består av en mosse med gölar och ett ytterst artfattigt kärr, båda föga 
sluttande.Fastmarken utgörs av morän med varierande kullform samt 
isälvsavlagringar, främst i form av åsar och sandfält. Tallskog dominerar 
fastmarken. 
 
Faunan är på grund av områdets storlek och komplexitet relativ rik, främst i 
ornitologiska hänseende. 
 
Skattlösbergs stormosse är upptagen i Europarådets förteckning över biogenetiska 
reservat. 

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. 
 



 Skattlösbergs stormosse 
 Natura 2000-kod  SE0620134 

Diarienr: 511-08734-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 4 

7110 *Högmossar 
• Arealen högmossar ska bibehållas eller öka. 
• I habitatet bibehålls täckningsgrad av de hydromorfologiska strukturerna gölar, 

strängar, tuvor och dråg. 
• 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.  
 
7310  *Aapamyrar 
• I habitatet bibehålls eller ökar täckningsgrad av de hydromorfologiska   

strukturerna strängar, lösbottenflarkar, mjukmattegolv, flarkgölar och gölar.  
• Täckningsgrad av träd och buskar är mellan 0 och 20%.  
• Minst tre av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Guldskedmossa, guldspärrmossor, myruddmossa, kärrkammossa, 
mässingmossa, bäcknicka, skorpionmossor, flaggvitmossa, uddvitmossa, 
rufsvitmossa, rostvitmossa, praktvitmossa, sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd 
glansvitmossa, krokvitmossa, ullvitmossa, knoppvitmossa, rubinvitmossa, 
kärrkrokmossa, purpurkrokmossa, blodkrokmossa. Bäckbräsma, svedstarr, 
huvudstarr, strängstarr, nålstarr, stjärnstarr, trådstarr, slakstarr, dystarr, vitstarr, 
taggstarr, sumpstarr, gullpudra, kärrull, gräsull, tuvull, sileshår, dytåg, 
vattenklöver, källört, orkidéer, kärrspira, fjälltätört, tätört, slåtterblomma, 
kråkklöver, lappranunkel, vitag, brunag, fjällskära, gullbräcka, myrbräcka, 
kallgräs, dvärglummer, källarv, norrlandsarv, tuvsäv, snip, björnbrodd, bläddror.)  

 
9010 Västlig taiga  
• Arealen västlig taiga ska bibehållas eller öka.  
• Andelen död ved bör uppgå till minst x m3/ha. Alternativt kan relationen 

död/levande ved utvecklas naturligt till omkring 1/5. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst x % av provytorna. 

(Typiska arter: Vissa hänglavar och vedsvampar. Kärlväxter: ryl, mjölkört, 
knärot, linnea, spindelblomster, mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, 
grönpyrola, lappranunkel, hallon. )  

 
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. 
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3160  Dystrofa sjöar och småvatten 
• Arealen dystrofa sjöar och småvatten ska bibehållas eller öka. 
• Täckningsgrad av täta bladvassbestånd på gungflyn är högst x %. 
• Minst x av de typiska arterna finns i området. 

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 2003-2003e) 
 
7110 *Högmossar 
Stormossen består av ett flertal excentriskt utbildade mossar, avgränsade av 
fastmark. Här återfinns smärre laggpartier, talrika dråg och andra kärrpartier samt 
ett större centraldråg med delvis stora flarkar. Vegetationen upptar hela skalan från 
mosse och fattigkärr till rikkärr, (dock saknas kalkbetonade extremrikkärr). Det 
stora antalet biotoper i myrkomplexet medför att artantalet är högt; sålunda har 
påträffats 125 högre växter, 115 mossor och 30 lavar. Stormossen är vetenskapligt 
väl dokumenterad.  
 
Silmamossen omsluts delvis av en bågformad rullstensås som åtföljs av myrens 
krön. Därifrån sluttar mossen ensidigt men med svagt konvergerande 
lutningsriktningar. Vinkelrätt mot lutningen utbreder sig ett stort antal långsträckta 
höljegölar och lösbottenhöljor. Myren får därigenom en karakteristisk "läktarlik" 
uppbyggnad. 
 
Tuppmossen består av en mosse med gölar och ett ytterst artfattigt kärr, båda föga 
sluttande.Fastmarken utgörs av morän med varierande kullform samt 
isälvsavlagringar, främst i form av åsar och sandfält. Tallskog dominerar fastmarke  
 
Karaktärsarter: Rostvitmossa, rubinvitmossa, praktvitmossa, flytvitmossa, 
ullvitmossa, rufsvitmossa, vitag, renlavar, ljung, hjortron, odon, kallgräs, 
rundsileshår, storsileshår, tuvull, tranbär, rosling och dvärgbjörk.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
På Skattlösbergs Stormosse markeras vattnets banor från fastmarkskanten ut över 
myren som kärrstråk. De största kärrområdena intar avvattningsstråken från den 
egentliga stormossens centrala del mot Latalamm samt från dess södra del mot 
Digelskyttmossen. Själva vattenbanorna i dessa kärrstråk eller dråg utmärks av 
längsgående band av tvärorienterade flarkar (Jansson 1983). Övrig kärrmark 
förekommer i anslutning till källflöden och längs bäckar och åar. (Bratt 1990) 
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 
flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung och 
tuvsäv. 
 
7310 *Aapamyrar 
Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna. Hydrotopografiska 
myrtyper som strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar räknas automatiskt till 
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aapamyrar (även söder om Limes Norrlandicus). Andra myrtyper som kan ingå i 
dessa komplex är nordliga mossar av rostvitmossa-typ, topogena och soligena kärr, 
backkärr och sumpskog. Aapamyren är nordlig och bäst utbildad ovan Limes 
Norrlandicus.  
 
Karaktärsarter: nordkråkbär, dvärgbjörk, tuvsäv,  
tuvull, rostull, flaskstarr, trådstarr, rundstarr, strängstarr, vitstarr, kallgräs, blåtåtel, 
hjortron, ängsnycklar och en stor mängd vit- och brunmossor. 
 
9010 *Västlig taiga 
Den västliga taigan i området utgörs främst av randskog och myrholmar och åsar 
bevuxna med tallskog.  
 
Undergrupper:  
B. naturlig, gammal tallskog  
E. nyligen brända områden (brandfält)  
 
Karaktärsarter: Mycket stor variation av arter, t.ex. tall, gran, björk, asp, lingon, 
ljung, blåbär, kråkbär, kruståtel, harsyra, ekorrbär, skogsstjärna, knärot, väggmossa, 
husmossa, kammossa, kvastmossor, bägarlavar, åtskilliga lavar och svampar knutna 
till lågor och torrakor. 
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Myrar som är skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog. Krontäckningen är 
minst 25 %. 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, tranbär, odon och vitmossor. 
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
I området finns ett flertal mindre myrtjärnar och ett par större tjärnar, Latalamm, 
vilken delvis har blockiga moränstränder Svensksjön och Stora och Lilla Fågeltjärn.  
I bottenfaunaprover som togs i Svensksjön 1993 påträffades också enstaka 
exemplar av den känsliga nattsländan Philopotamus montanus. (Forsberg 2000). 
Övriga arter som förekommer frekvent i området är abborre, gädda och öring. I St 
Fågeltjärnen bedrivs s.k. put-and-take-fiske. 
 
Karaktärsarter: Dvärgbläddra, vitag, gäddnate, brunag, dvärgigelknopp, vitmossor, 
vit näckros, nordnäckros, flaskstarr, trådstarr, sileshår-arter. 

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) 
 
7110 *Högmossar 
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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 
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. 
 
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 
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. 
 
7310 *Aapamyrar 
Tillkommande 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.  
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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 
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. 
 
9010 *Västlig taiga 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk, i eller i anslutning till objekt; hotar 
naturtypen, och leder till brist på gamla träd och död ved. Exempel på skadliga 
skogsbruksåtgärder är slutavverkning, gallring, röjning, blädning, virkestransport, 
markberedning, dikning och plantering.  
 
Byggnation av skogsbilvägar leder till fragmentering av området och medför att 
hydrologin i skogsområdet kan förstöras.  
 
Graninvandring kan vara ett hot mot flerskiktade tallskogar och lövskogar som 
tidigare uppkommit efter brand.  
 
91D0 *Skogbevuxen myr 
Följande verksamhet, i eller direkt anslutning till habitatet, som kan utgöra ett hot 
mot dess gynnsamma bevarandestatus; alla former av produktionsskogsbruk då ett 
större uttag av träd kan skapa markförstöring och förändra hydrologin, samt leda till 
uttorkning och konkurrensutsättning för arter knutna till naturtypen. Exempel på 
skadliga skogsbruksåtgärder är avverkningar, markberedning, dikning, 
dikesrensning, vägbyggen och annat som kan förändra hydrologin och hydrokemin 
negativt vilket leder till konsekvenser för vegetation samt torvbildning och 
torvnedbrytning.  
 
Där naturtypen utgörs av glest bevuxen myr utgör även plantering 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 kan skada 
naturtypen. Kalkning, gödsling och/eller spridning av aska i, eller angränsning till 
objektet kan skada genom luftburen deposition eller genom att vatten som försörjer 
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objektet fått ändrad hydrokemi uppströms.  
 
Exploatering i form av kommunikationsleder, anläggningar etc. kan skada objektet, 
antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.  
 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten 
Skogsbruk i närområdet till exempel avverkning av strandskog förändrar hydrologi 
och struktur i strandzonen och kan orsaka grumling och ändrad tillförsel av 
organiskt material.  
 
Reglering kan medföra onaturliga vattennivåer och fluktuationer. Överdämning 
och/eller låga vattenstånd kan leda till erosion, försumpning och/eller igenväxning i 
strandzonen. Regleringskonstruktioner utgör dessutom ofta vandringshinder. 
Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra 
konkurrensförhållanden, sprida smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering.  
 
Kalkning av omgivande våtmarker förändrar de fysiska och kemiska 
förutsättningarna för strandmiljöernas naturligt förekommande arter. Kalkning av 
naturligt sura (icke antropogent försurade) tillflöden och sjöar påverkar 
förutsättningarna för de arter som är anpassade till naturligt sura förhållanden.  
 
Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och 
skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för erosion och läckage av bl a 
humusämnen och partiklar vilket kan medföra grumling och igenslamning av 
bottnar.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Skattlösbergs Stormosse ska inom de närmaste åren skyddas som naturreservat med 
föreskrifter som skyddar våtmarkernas hydrologi samt värdefulla myrholmars och 
randskogars naturvärden.  

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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Underlagskarta lantmäteriet medgivande 96.0352.

SE0620134 Skattlösbergs Stormosse
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