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

SE0620242 Söppenmyran 

Areal (ha): 47  

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod Namn Areal (ha) % av yta 
9080 Lövsumpskog 3 7 
6450 Nordliga översvämningsängar 23 51 
 
 
Ovanstående arealer har tidigare rapporterats in till nätverket Natura 2000. I 
samband med basinventering har fördelningen av naturtyper inom området 
justerats. Bevarandeplanen har skrivits utifrån dessa nya uppgifter. Ovanstående 
uppgifter gäller dock tills ett nytt regeringsbeslut tagits i frågan. På kartorna i slutet 
av dokumentet finns de nya uppgifterna.  
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Namn: Söppenmyran 

Kommun: Smedjebacken 

Områdeskod: SE0620242 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Smedjebackens kommun 

Areal (ha): 47 

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

9080 Lövsumpskog 3 7 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 7 15 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  

Inga noterade 
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Beskrivning av området 
Söppenmyren omsluter Kolbäcksån mellan Morgårdshammar och Smedjebacken 
strax uppströms sjön Barken. Den halvö som bildats när ån allt eftersom ändrat sitt 
lopp, var tidigare öppen brukad mark. All slåtter i området har upphört och i dag 
betas markerna.  
 
De blötare partierna växer igen och videsnår breder ut sig. Ån kantas av grovvuxen 
al och björk. En och annan fura finns här också. 
 
En mindre ö, den egentliga "Söppenmyren" är starrbevuxen. Längs banvallen växer 
sly som utgör en skärm mot Kolbäcksån. Markerna närmast ån intill 
industriområdet i Morgårdshammar betas.  
 
Djurtätheten är låg och det ringa betestrycket gör att området utarmats som 
hagmark. Ett fint parti strandskog växer intill industrianläggningen Danielsson 
Innovation. 
 
Kolbäcksåns norra strand utgörs av villatomter. Strandområdet intill Västansjö har 
tidigare varit en mycket intressant våtmark, men efter utfyllning av träsket, återstår 
blott en liten vattenspegel. 
 
Strandängen omedelbart väster om Västansjö är ett av Söppenmyrens, ur 
naturvårdssynpunkt, mest intressanta delar. Här kan flora och fauna som föredrar 
just denna typ av fuktig strandäng utvecklas. 
 
Deponeringsområdet intill Västansjö utgörs av näringsfattiga massor som väl 
utjämnade kommer att utgöra ett utmärkt habitat för bl.a. den kväveskyende floran 
och bl.a. de fjärilar som hör denna typ av ängsmark till. Inom reservatsområdet 
finns dessutom ett par lergropar/lertäkter som har utvecklats till intressanta 
naturområden. 
 
Kolbäcksån är reglerad inom reservatet och de ursprungliga naturvärdena, med 
torrläggningsperioder och översvämningar är delvis borta. I ån finns naturliga 
bestånd av bl.a. gädda. 
 
Fågellivet längs ån är typiskt för denna del av landet. Bland de lite udda arterna kan 
nämnas mer eller mindre regelbunden förekomst av stjärtmes, stenknäck, forsärla, 
strömstare och kungsfiskare. 
 
Djurlivet i övrigt är sparsamt. Rådjur, hare, räv och hermelin förekommer. Under 
goda gnagarår utgör Söppenmyrens "vanvårdade" betesmarker värdefulla boplatser 
för bl.a. åkersork, vilka i sin tur genererar ugglor och andra rovfåglar. Bävern är 
vanlig i området och ställer stundom till anmärkningsvärd påverkan på 
strandskogen. 
 
Floran har en del intressanta inslag, t ex åkerbär, svärdslilja, strandiris och 
klubbstarr. Karaktärsarter är trådtåg, flaskstarr och löktåg. 
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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 
basinventering och uppföljning. Även listorna över typiska arter kan komma att 
justeras. 
 
Naturtyp/Art Bevarandemål  
6450 Fuktängar med blåtåtel 
eller starr 

• Arealen fuktängar med blåtåtel eller starr ska bibehållas eller 
öka.  

• Vedartad igenväxningsvegetation ska inte förekomma. (Med 
”igenväxningsvegetation” avses sådana träd, buskar (högre 
än 1,3m) och annan markvegetation som kunnat etablera sig 
på grund av att hävden blivit för svag för att kunna medverka 
till att säkerställa förekomsten av hävdgynnade växt- och 
djursamhällen samt arter.) 

• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (svarthö, myrstarr, 
blekstarr, kärrdunört, sjöfräken, sumpmåra, vattenklöver, 
slåtterblomma, kärrspira, tätört, ängsvädd, ängsruta, 
smörbollar och kärrviol) ska förekomma i minst x % av 
provytorna. 

9080 Lövsumpskog • Arealen sumplövskog ska bibehållas.  
• Andelen lövträd ska uppgå till minst x %. Inslaget av gran 

ska vara mindre än x%. 
• Minst två av de typiska arterna ska förekomma i minst xx % 

av provytorna. 

Beskrivning av arter/livsmiljöer  
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens beskrivningar av arter/livsmiljöer 
hämtade från Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper 
inom nätverket Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a). 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr  
Naturtypen utgörs av gräsmarker utefter vattendrag norr om naturliga 
Norrlandsgränsen. De alluviala ängarna översvämmas periodvis under 
sommarhalvåret. Typen har ofta använts som slåttermarker (s.k. raningar) och slås 
även idag på vissa håll. Naturtypen omfattar sådana marker som ännu ej vuxit igen 
med träd- eller buskvegetation.  
 
Strandängen omedelbart väster om Västansjö är ett av Söppenmyrens, ur 
naturvårdssynpunkt mest intressanta delar. Här kan flora och fauna som föredrar 
just denna typ av fuktig strandäng utvecklas. Dessa marker betas. 
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En mindre ö, den egentliga "Söppenmyren" är starrbevuxen. 
 
Karaktärsarter: Brunrör, norrlandsstarr, vasstarr, liljekonvalj, tuvtåtel, blåtåtel, 
stagg, smörbollar och grendunört. 
 
9080 Lövsumpskogar 
De blötare partierna domineras av videsnår som breder ut sig. Ån kantas av 
grovvuxen al och björk. En och annan fura finns här också. 
 
Karaktärsarter: spädstarr, repestarr, klotstarr, missne, besksöta, strandklo, 
trindstarr, rankstarr, svärdslilja, topplösa, fackelblomster, kärrskedmossa, 
spärrvitmossa, knoppvitmossa och fransvitmossa.  

Hotbild – vad kan påverka Natura 2000-området negativt? 
Om inte annat anges så är Länsstyrelsens bedömningar av hotbilder hämtade från 
Naturvårdsverkets generella vägledningar för arter och naturtyper inom nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 2003, 2003a) 
 
 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr  
Utebliven eller olämplig skötsel kan utgöra ett hot mot naturtypen (på grund av 
ändrad markanvändning, nedläggning av jordbruk m.m.). Minskat eller upphört 
bete leder på sikt till igenväxning av buskar och träd och utarmning av den 
hävdgynnade floran och faunan.  
 
Tillskottsutfodring till betesdjur i området ger indirekt näringstillförsel till marken 
och missgynnar den konkurrenssvaga floran. Användning av avmaskningsmedel 
som innehåller avermectin är negativ för den dynglevande insektsfaunan.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis skogsplantering och vattenreglering kan utgöra 
ett hot mot naturtypen.  
 
Utebliven vårflod innebär ett hot mot naturtypen.  
 
9080 Lövsumpskogar 
Alla former av produktionsinriktat skogsbruk i området är ett hot gynnsam 
bevarandestatus. Större uttag av träd kan, förutom att de trädlevande arterna 
försvinner, även skapa markförstöring, samt leda till uttorkning och 
konkurrensutsättning för många arter som är knutna till biotopen. Exempel på 
åtgärder som hotar naturtypens naturvärden och bevarandestatus:  

 • Avverkningar i objektet  

 • Transporter.  

 • Markberedning, dikning och annat som förändrar hydrologin.  

 • Plantering av andra trädslag som t.ex. gran.  
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Fragmentering leder till minskad konnektivitet mellan områden, brist på genflöde 
mellan populationer samt kanteffekter i små objekt.  

Invandrande gran kan vara ett hot i vissa fall.  

Luftföroreningar och ökat kvävenedfall kan utarma den känsliga epifytfloran av 
lavar och svampar samt förändra näringsstatus och artsammansättning i fältskiktet.  

Exploatering för samhällsbyggande av olika former.  

Bevarandeåtgärder med tidplan 
Bevarandet av naturvärdena är inte förenligt med rationellt skogsbruk. Området är 
därför skyddat som naturreservat med föreskrifter som skyddar området från alla 
typer av exploatering. Betet på de öppna markerna måste fortsätta. Det är önskvärt 
att betet nedanför industriområdet i västra delen av området utökas ner mot 
Kolbäcksån. Den största ön ska hållas helt fri från igenväxningsvegetation. 
 
Resultatet av uppföljningen kommer att ge vägledning om ytterligare 
bevarandeåtgärder krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus hos dessa 
naturtyper och arter. 

Bevarandestatus idag  
Basinventering av gräsmarker har visat att området inte har gynnsam 
bevarandestatus. Hävden är för svag och området har hävdats under för kort tid för 
att vegetationen ska svara. Vid basinventeringen framkom att det är tveksamt om 
arealerna för de olika naturtyperna verkligen är korrekta. Till viss del kan de vara 
helt felaktiga. Området måste utredas ytterligare innan länsstyrelsen kan bedöma 
området som helhet. 

Uppföljning av bevarandemål 
Ett arbete pågår på nationell nivå med att utveckla metoder för uppföljning av 
bevarandemål för arterna och naturtyperna i Natura 2000. Målet med uppföljningen 
är att bevaka bevarandestatusen hos de naturtyper och arter i Natura 2000 som finns 
i området. 
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