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Namn: Myrar vid Ögan 

Kommun: Älvdalen 

Områdeskod: SE0620316 

Områdestyp/status: SCI 

Ägarförhållanden: Privat samt Bergvik skog AB 

Areal (ha): 108 

Ingående naturtyper enligt habitatdirektivet  
Kod     Namn                                                                               Areal  % av yta 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn  17,3 16 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 6,5 6 
7230 Rikkärr 21,6 20 
7310 *Aapamyrar 5,4 5 
9010 *Västlig taiga 9,7 9 

Ingående arter enligt habitatdirektivet  
Inga noterade. 



Myrar vid Ögan 
Natura 2000 kod SE0620316 

Diarienr: 511-08239-2005 
Fastställd: 2005-08-12 

 2 

Beskrivning av området 
Vattendraget Ögan omges av i relativt sen tid brukade slåttermyrar som ännu är helt 
öppna. Ner mot Ögan rinner ett antal småbäckar omgivna av mycket välutbildade 
rikkärr med artrik flora samt en iögonenfallande ymnig förekomst av brudsporre. 
Arter som gräsull, ängsnyckel, slåtterblomma, ängsskära, björnbrodd, ullsäv, 
lapptåg växer på dessa rika myrar. Dominerande är i regel trådstarr på de torrare 
myrarna där också enbuskar förekommer, vilket är karakteristiskt för torrare rikkärr 
i dessa trakter. 
 
Mellan våtmarksstråken växer barrskog med varierande inslag av rikindikerande 
växter. Skogen är i vissa delar av nyckelbiotopkaraktär. Längst i nordost finns ett 
flarkkärr med rik förekomst av axag. Även områdets ostligaste delar dräneras mot 
Ögan, av flera små bäckar kransade av sumpskog. (Rafstedt & Bratt 1990)  
 
En skogsbilväg går genom området. Omkringliggande marker är hårt brukade. 

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. 
 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
• Arealen nordliga boreala alluviala ängar ska vara minst x (6) hektar.  
• Negativa indikatorarter (gödsel- och igenväxningsarter) får inte täcka mer än x % 
av provytornas yta. 
• 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 (gräsull, ängsnyckel, slåtterblomma, 
ängsskära, björnbrodd, ullsäv, lapptåg mfl) ska förekomma i minst  x % av 
provytorna.  
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
• Arealen öppna svagt välvda mossar etc. ska vara minst 17 hektar.  
  • 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, 
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sotvitmossa, klyvbladsvitmossa, röd glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, 
blodkrokmossa, kärrkrokmossa, purpurkrokmossa) ska förekomma i minst x % av 
provytorna.  
 
7230 Rikkärr  
• Arealen rikkärr ska vara minst x (21) hektar.  
• Täta (mer än 50% täckning) bestånd av de negativa indikatorarterna blåtåtel, vass, 
eller älgört större än 100 m2/ha förekommer ej.  
• Minst två av de typiska kärlväxtarterna (gräsull, ängsnyckel, slåtterblomma, 
ängsskära, björnbrodd, ullsäv, lapptåg, brudsporre) ska förekomma i minst x % av 
provytorna i fastmattorna.  
 
7310 Aapamyrar  
• Arealen aapamyr ska vara minst x (5) hektar.  
• 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 i 
fastmattorna. (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 vara minst x (9) hektar.  
• 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: Kärlväxter: Norna, mjölkört, knärot, linnea, spindelblomster, 
mattlummer, plattlummer, ögonpyrola, tallört, grönpyrola, lappranunkel, hallon.  
ArtDatabanken ska komplettera med typiska vedsvampar.)  

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 2003a – 2003e). 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
Öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen svagt välvd mosse, 
fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn.  
 
Karaktärsarter: Vitmossarter, ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr,  
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dystarr, flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver, kråkklöver, tranbär, rosling, ljung 
och tuvsäv. 

6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
Gräsmarker utefter vattendrag norr om naturliga Norrlandsgränsen. De alluviala 
ängarna översvämmas periodvis under sommarhalvåret.  
 
Vattendraget Ögan omges av i relativt sen tid brukade slåttermyrar som ännu är helt 
öppna. (Rafstedt & Bratt 1990) 
 

7230 Rikkärr 
Öppna eller skogklädda kärr i betydelsen minerotrofa myrar med ständig tillförsel 
av mineralrikt vatten från omgivningen. pH-värdet är högre än i andra myrtyper, 
vanligen 6 eller högre. Vegetationen domineras av olika stråväxter och örter. 
Bottenskiktet byggs upp av s.k. brunmossor eller i vissa fall vitmossor.  
 
Ner mot Ögan rinner ett antal småbäckar omgivna av mycket välutbildade rikkärr 
med artrik flora samt en iögonenfallande ymnig förekomst av brudsporre. Arter 
som gräsull, ängsnyckel, slåtterblomma, ängsskära, björnbrodd, ullsäv, lapptåg 
växer på dessa rika myrar. Dominerande är i regel trådstarr på de torrare myrarna 
där också enbuskar förekommer, vilket är karakteristiskt för torrare rikkärr i dessa 
trakter. (Rafstedt & Bratt 1990) 
 
Karaktärsarter: Axag, gräsull, ängsstarr, näbbstarr, trubbtåg, tagelsäv, björnbrodd, 
ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, blodnycklar, gulyxne, kärrknipprot, 
majviva, guldspärrmossa, korvskorpionmossa, späd skorpionmossa, gyllenmossa, 
purpurvitmossa och lockvitmossa. 

7310 *Aapamyrar 
Myrkomplex som domineras av kärr i de centrala delarna.  
 
I områdets nordöstra del finns ett flarkkärr med rik förekomst av axag. (Rafstedt & 
Bratt 1990) Varglav har hittats på en torraka i myrkanten (Länsstyrelsen 2005). 
 
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 
Mellan våtmarksstråken i området växer barrskog med varierande inslag av 
rikindikerande växter. Skogen är i vissa delar av nyckelbiotopskaraktär. (Rafstedt 
& Bratt 1990) 
 
Undergrupper:  
A. naturlig, gammal granskog  
B. naturlig, gammal tallskog  
C. naturlig, gammal blandskog  
 
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 
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till lågor och torrakor. 

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-2003e). 
 
Följande åtgärder och fenomen kan påverka naturvärdena negativt: 
 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7230 Rikkärr 
7310 *Aapamyrar 
Tillkommande ingrepp i form av dikning, byggande av skogsbilvägar 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.  
 
Anläggning av skogsbilvägar över eller i närheten av habitatet kan förstöra 
hydrologin och/eller hydrokemin i området. 
 
Ingrepp såsom samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar 
etc. kan också förstöra eller skada habitatet, antingen som en direkt effekt eller 
genom anläggningsarbetet. 
 
Torvbrytning är ett hot mot habitatet i stort idag då det finns en risk för att 
efterfrågan på torv som energikälla och jordförbättringsmedel blir större.   
 
Skogsbruk och andra företag som innebär att fastmarksholmar och närliggande 
fastmark avverkas kan innebära att näringsämnen läcker ut på myren och att de 
hydrologiska förhållandena ändras. 
 
Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i eller i anslutning till 
habitatet ger drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning. 
Igenväxning av habitatet p.g.a. markavvattning och kvävedeposition kan  
innebära att proportionerna mellan olika arter i botten och fältskikt allvarligt 
förändras och på sikt kan habitatet övergå till skogbevuxen myr (91D0). 
 
6450 Nordliga boreala alluviala ängar 
Följande åtgärder eller brist på åtgärder kan hota naturtypen: 
 
Utebliven eller olämplig skötsel (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.  
 
Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i 
angränsande områden, exempelvis skogsplantering och vattenreglering.  
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Reglering av vattenföringen. Reglering kan orsaka störd flödesdynamik, 
fragmentering/vandringshinder, överdämning av våtmarks- och strandområden, 
torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden. 
 
Utebliven vårflod.  
 
9010 *Västlig taiga 
Områdets kvalitéer är beroende av att skogen får stå kvar i orört skick och skulle 
påverkas mycket negativt av skogsbruksåtgärder i eller i direkt anslutning till 
objektet. Det leder till brist på gamla träd, död ved etc. Exempel på 
skogsbruksåtgärder är avverkningar som slutavverkning, gallring, röjning, blädning 
etc. (Gäller ej naturvårdsinriktade avverkningar enligt bevarandeåtgärder.) 
Markberedning, dikning och plantering kan också utgöra hot mot naturtypen. 
 
Exploatering för samhällsbyggande av olika former kan utgöra ett hot mot 
naturtypen.  
 
Även byggande av skogsbilvägar kan hota naturtypen genom att fragmentera 
området och förstöra hydrologin i området. 

 Bevarandeåtgärder med tidplan 
Området bör undantas från skogsbruk. Formerna för områdets bevarande är ännu 
inte klara. En diskussion mellan länsstyrelsen och markägare bör initieras under 
hösten 2005. 
 
Återkommande översvämningar är nödvändiga för att de nordliga boreala alluviala 
ängarna ska finnas kvar. Om dessa marker trots översvämningar börjar visa tecken 
på igenväxning kan markerna behöva hävdas. Vattendraget Ögan omfattas av MB 4 
kap 6§, vilket innebär att vattenkraftverk samt vattenreglering eller 
vattenöverledning för kraft-ändamål inte får utföras i vattendraget, om det inte kan 
anses förorsaka endast obetydlig miljöpåverkan.  

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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