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Beskrivning av inventerade 
och klassificerade 
våtmarker inom Ånge 
kommun 
 
Allmänt 
Följande våtmarksbeskrivningar lyfter fram en 
mer okänd naturresurs inom kommunen. 
Våtmarken synliggörs genom redovisningen 
och faktabasen utgör en grund för verksamma 
inom vår kommun såväl kommunala 
företrädare som boende och företag. 
 
Kommunen väljer att samla och redovisa alla 
kända och inventerade våtmarker. 
Även våtmarkens status som formellt bevarad 
alternativt redovisad som länsstyrelsens 
naturvårdsobjekt, objekt i våtmarksinventering, 
objekt i myrskyddsplan , områden av 
riksintresse för naturvård redovisas. 
 
Vid alla aktiviteter som berör dessa våtmarker 
skall hänsyn tas till objektets status och för 
åtgärden, aktiviteten gällande lagstiftning.  
De höga naturvärdena bedöms mot övriga 
allmänna intressen. 
Se även våtmarkerna i översiktsplanen sid 6 
  
(Observera att beskrivningar och fakta har 
olika källdatum, Nuläge kan undersökas 
fortsättningsvis via Länsstyrelsen. Även 
Skogsvårdsstyrelsens lokalkontor kan via sina 
årligen ajourhållna satellitbilder ge ledning. 
Nya inventeringsresultat mm skall via 
ajourhållning tillföras faktabasen) 
 
I den nationella myskyddsplanen ingår följande 
våtmarker:  
Värsjömyran, Stormyran vid Storulvsjön, 
Stormyran-Lokmyran, Spångmyran-
Röjtjärnsmyran samt Hallsta-
Stormyran/Lombäck-Stormyran/Halmmyran 
 
Beskrivning av inventerade och 
klassificerade våtmarker inom Ånge 
kommun 
Källa Länsstyrelsens Våtmarksinventering 
1994:2 
 
Kompletterade med objekt som ingår i 
myrskyddsplan. 

 
Klassificeringsbegrepp i Våtmarks-
inventeringen 
 
Klass I Särskilt värdefulla objekt. Det innebär 
att dessa våtmarker tillhör de mest 
skyddsvärda inom respektive naturgeografiskt  
 
område. Ett grundkrav för dessa objekt är 
ekologiskt stabilitet, de måst e med andra ord  
vara väsentligt opåverkade av mänskliga 
ingrepp. 
 
Klass II Ur naturvårdssynpunkt värdefulla 
objekt Dessa våtmarker bör ses som en grupp 
där starka motiv för bevarande av naturvärden 
finns. De är i princip opåverkade av ingrepp 
och kan tillsamman med klass I objekten 
betraktas som ett urval representativa och 
ekologisk stabila våtmarker i respektive 
naturgeografisk region. 
 
Klass III Objekt med vissa naturvärden. Dessa 
våtmarker utgör en mer heterogen grupp, vad 
gäller motiv för bevarande än klasserna I-II. 
Ofta finns dock indikationer på naturvärden tex 
storlek, mångformighet eller botaniska värden. 
I denna grupp varierar frekvensen av ingrepp 
och några slutsatser om ekologisk stabilitet 
kan inte dras generellt. 
 
Klass IV Objekt utan nämnvärt 
naturvårdsintresse. Till dessa våtmarker hör 
de som bedöms vara starkt påverkade – 
förstörda av ingrepp. 
 

 
Foto: Ånge kommun, Ullstein 
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Myrskyddsobjekt 60017 Värsjömyran i Jämtgavelns narurreservat 
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Myrskyddsobjekt 60031, Stormyrskogens naturreservat 
 

 
 
 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 6 (45) 
 

Våtmarker,  temahäfte 16:1 
inventerade och klassificerade 
 

 

 
Myrskyddsobjekt 60047, Lokåsen 
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Myrskyddsobjekt 60062, Röjtjärnsmyran i sydöstra Torp 
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Myrskyddsobjekt 60140, Halsta-Stormyran m fl i Ensillre 
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Inventerade och klassificerade våtmarker 
 
Kommunens kommentarer 
Följande våtmarksbeskrivningar lyfter fram en mer okänd naturresurs inom 
kommunen. 
Våtmarken synliggörs genom redovisningen och faktabasen utgör en grund för 
verksamma inom vår kommun såväl kommunal företrädare som övriga boende och 
verksamma. 
Vid alla aktiviteter som berör denna våtmark skall hänsyn tas till objektets status och 
för åtgärden, aktiviteten gällande lagstiftning. 
 
 
Åsmyran och Hästmyran 16 km sydost om Haverö kyrka  nr 1 
Värdeklass III  objekt med vissa naturvärden ,  IdentifikationVMI nr 17F 1E 01 
Areal ca 50 ha. Höjd över havet 390 m 
 
 
Kölamyran 14 km sydost Haverö nr 2 
Värdeklass IV objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17F 1e 02 
Areal 80 ha. Höh 345 m 
 
 
Floarna och Kroktjärn 8 km söder Haverö kyrka  nr 3 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden ,Identifikation 17 F 2B 01 
Areal  95 ha myrkomplex varav 63 ha våtmark. Höh 265 m 
 
 
Avaflon 5 km söder Haverö kyrka Nr 4 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden I dentifikation 17F 2C 01 
Areal 68 ha myrkomplex varav 58 ha våtmark. Höh 290 m 
 
 
Bredmyran nr 5   
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 2CO2 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  N60 044    
Areal 95 ha. Höh 280 m 
Bredmyren lutar svagt mot väster och avvattnas via en mindre bäck ut i Enstern. Några tjärnar av 
varierande storlek finns inom myrområdet. Myrens östra del utgörs av ett stort och öppet 
strängflarkkärr. Mot kanterna övergår strängkärren i svagt strukturerade kärrytor. I södra kanten  finns 
en blandmyr med tallbevuxna mosseytor utspridda på ett fastmattekärr. Risrika skogskärr med bitvis 
ganska tät krontäckning dominerar den östra delen runt tjärnarna och bäcken. 
Vegetation och flora: Det öppna kärret har en intermediär-rik vegetation. Bladvass, blåtåtel , vitag 
och snip är rikliga arter i kärrytorna. Rikkärrsindikatorer som ängsnycklar, gräsull, och axag 
förekommer på myren. 
Påverkan: Större delen av myrkomplexet är opåverkat. I den västra delen finns partier med 
dikespåverkan och den övre delen påverkas svagt av en väg. 
 
Bedömning: myren är till större delen opåverkad med det stora och blöta strängflarkkärret som 
värdefullaste del. Vegetationen är bitvis rik med en av få axag- förekomster i länet. Myrten är 
ornitologiskt skyddsvärd  
 
 
Åsmyran 11 km sydöst om Haverö kyrka   nr 6 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden dentifikation VMI nr 17F 2D 01 
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Areal 75 ha myrkomplex varav 73 ha våtmark. Höh 335 m 
 
 
Våtmarker vid Sotån nr 7 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI  nr 17F 2DO2 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  N 60 163 Areal 190 ha. Höh 290-306 m 
 
Långsträckt våtmarksområde på båda sidor om Sotån från tillflödet vid Väster-Sotsjön till Sottjärn 4 km 
västerut. Närmast ån, som bitvis är ganska slingrande och har flera sel, finns öppna strandkärr, men 
bitvis även trädbevuxna strandkärr. 
De dominerande våtmarkstyperna är glest tallbevuxen blandmyr samt barrsumpskog som ställvis 
glesnar ut i rena skogskärr. Rena tallmossar av lite större yta förekommer i stra delen. 
Påverkan: Den södra kanten mot fastmarken störs något av skogsbilvägen men också av enklare 
körvägar. Lokalt finns också äldre diken ibland-myrområden. 
Bedömning: Tämligen stort och mångformigt våtmarksområde med lokala ingrepp. Området är 
värdefullt främst på grund av det slingrande vattendraget med i huvudsak ostörda omgivningar och 
strort inslag av sumpskog. 
 
 
Röttmyran 8km sydost om Haverö kyrka    nr 8 
Värdeklass IV  objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse Identifikation VMI nr17F2D03 
Areal myrkomplex 50 ha varav 46 ha våtmark. Höh 310 m 
 
 
Döveltjärnen 5,5 km sydsydost Haverö kyrka nr 9 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F2D04 
Areal  bevuxen sjö 3ha , 2 ha våtmark. Höh 285 m 
 
 
Hästmyran 15 km sydost Haverö kyrka nr 10 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F2E01 
Areal myrkompex 30 ha våtmark. Höh 380 M 
 
 
Håflon nr 11 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17 F 2E 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  N 60 164  
Areal 97 ha. Höh 300m 
Myrområde vid Håtjärnarna som helt omges av skogsbilvägar. De centrala delarna utgörs av vanliga 
tallmossar, risrika skogskärr sant öppna strandkärr och lövrik strandskog. I väster respektive sydöstra 
kanten finns öppna mossar som är svagt välvda. Området är hydrologiskt stört av vägar, avverkningar 
och diken på flera ställen längs kanterna. 
Bedömning: Myren är värdefull främst pga mångformigheten och förekomsten av för regionen ovanlig 
myrtyp (svagt välvd mosse) Dessutom finns här geovetenskapliga värden i form av en välutvecklad 
åsrygg.  
 
 
Storflon norr Lillberget 12 km sydväst Östavall nr 12 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17f2f01 
Areal Myrkompex 60 ha våtmark. Höh 415 m 
 
 
Häxtjärnflon mfl nr 13 
Värdeklass I   särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 2 G01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 050    
Areal:127 ha. Höh395-410 m 
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Våtmarksområdet består av Storflon vid Häxtjärnen, Häxtjärnflon söder om tjärnen samt två myrarmar 
mot norr. Myrarna sluttar svagt- måttligt mot sydost och avvattnas via Häxtjärn bäcken på andra sidan 
länsgränsen. Runt Häxtjärnen utbreder sig öppna kärr av fastmatte-och mjukmattetyp, glest 
trädbevuxna blandmyrar och tallmossar. Mot sydost och väster finns vidsträckta tallkärr. De två 
myrarna i norr utgörs mest Av en välutveklad strängblandmyr i den nordöstra delen – Brattmyran-. 
Små partier med sluttande strängflarkkärr återfinns i smalare zoner. 
Vegetation och flora: Tall dominerar befintligt trädskikt och mosseytorna är av ordinär ris-fuscumtyp 
mestadels. Kärren domineras  av svagt intermediär vegetation men smärre partier rikkärr förekommer. 
Snip, ängsnycklar, fjällskära och gräsull förekommer allmänt men sparsamt även Sphagnum 
subseccundum och Campylium stellatum. Sphagnum teres och Callergiergon richardsonii återfinns i 
ett källpåverkat kärr. 
Påverkan: I norra delen finns körskador av terrängfordon. Den sydöstra delen vid bäcken verkar störd 
av en äldre dammreglering längre ner. 
Bedömning: Medelstort, endast svagt lokalt påverkat myrområde med stor mångformighet. Tämligen 
stora kärrytor med intermediär-rik vegetation och förekomst av källor 
 
 
Myr vid Bävertjärnarna 9 km söder om Östavall nr14 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 2G 02 
Areal myrkomplex 85 ha varav 68 ha våtmark. Höh 340 m 
 
 
Häbbersmyran 13 km sydost Östavall nr15 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 2I 01 
Areal myrkomplex 80 ha varav 70 ha våtmark. Höh 345 m 
 
 
N Lövåsenmyran/ Smalmyran nr 16 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation  VMI nr 17F 2J 01 
Länsstyrelsens naturvårdsbjekt N 60 213  
Areal: 100 ha. Höh 425-455 m 
Myren domineras av strängade, svagt sluttande mossar med sluttande kärrdråg emellan. I nordvästra 
delen ligger ett strängflarkkärr som diffust övergår i ett mjukmattekärr. Strängkärret är delvis uppdelat i 
smala strängar och stora lösbottenflarkar och delvis i tätt liggande strängar och flarkar. I södra och 
östra delen finns flikar med sumpskog och skogskärr som i vissa delar är dikningspåverkade. Ett blött 
bäckdråg med gles skog ligger centralt i Smalmyran. 
Påverkan: I södra delen finns ett dikessystem och längs kanterna finns på flera ställen basvägar. 
Bedömning: Myrområdet är till största delen hydrologiskt ostört. Den stora ytan med relativt 
väldifferentierade svagt lutande mossar och kärr ger ett mycket högt bevarandevärde. 
 
 
Lappmyran nr 17 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation  VMI nr 17F 2j 02  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 166    
Areal 103 ha. Höh 400-410 m 
Lappmyran ligger vid Stor-Grundsjöns södra strand och myren sluttar svagt ner mot sjön. Genom 
myren rinner två mindre bäckar och i östra delen ligger en liten tjärn. Myren sitter ihop med 
Porassomyran i öster genom en smal trädbevuxen myrarm. 
Myrens största delobjekt är en svagt välv mosse vars centrala del är helt öppen och kanterna är 
tallbevuxna. Partier av mossen är differentierade i strängar, tuvor och höljor. Den östra delen av 
myren har en delvis välutbildad storskalig struktur  med stråk av tallmossar som löper parallellt  med 
kärrdråg. 
Kring tjärnen finns ett gungflykärr och i kanterna finns partier med skogskärr och sumpskog. 
Påverkan: En körväg i södra delen samt ett kort dike vid tjärnen. 
Bedömning: Myren är i sin helhet lite påverkad vilket är ovanligt i denna trakt. Den stora svagt välvda 
mossen är en ovanlig myrtyp i regionen vilket motiverar det höga bevarandevärdet. 
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Fagerflon nr 18 
Värdeklass II ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt   Identifikation VMI nr 17 F 3A01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 159   
Areal 85 ha  varav halva arealen inom Jämtlands län. Höh 330-345 m 
Fagerflon ligger väster om Hortesbergets branta västsluttning. Myren är utbildad på sidorna om en 
bäck och sluttar ner mot bäcken på ömse sidor. Bäcken passerar två små tjärnar. Myren avvattnas 
mot norr ut i Horetsån. Centralt i myren  ligger en  öppen - glest tallbevuxen mosse och två ytor med 
öppna kärr. I södra delen finns dessutom ett strängflarkkärr. Bäcken omges av en bitvis ganska tät 
strandskog. Längs kanterna förekommer zoner med skogskärr. 
Påverkan: En basväg i sydvästra kanten och en hel del äldre avverkningar ända ut i myrkanten. 
Dessutom är myrholmar och troligen en del sumpskog i norra delen avverkad. 
Bedömning: Fagerflon är en mångformig och lite påverkad myr. De blötaste kärrytorna vid bäcken 
samt strandskogen utgör de värdefullaste delområdena. 
Halva myren ligger inom Jämtlands län 
 
 
Myr vid Långtjärnen 6  km sydväst Haverö kyrka nr19 
Värdeklass IV   objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17F 3B 01 
Areal myrkomplex 93 ha varav 80 ha våtmark. Höh  280 m 
 
 
Ensterflon 4 km väster om Haverö kyrka  nr20 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 3B 02 
Areal myrkomplex 50 ha varav 46 ha våtmark. Höh  275 
 
 
Rörmyran nr 21 
Värdeklass II ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 3B 03 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 161  
Areal  105 ha. Höh  270-280 m 
Rörmyran ligger i en svag västsluttning och omges av låga moränhöjder. Myren avvattnas i nordväst 
och sydvästra delen ut i Enstern. Myren avgränsas i söder av en skogsbilväg. Flera tjärnar och 
fastmarksholmar finns i myren. En stor del av myren utgörs av öppna fastmattekärr, strängflarkkärr 
och trädbevuxna kärr i kantzoner. Centralt ligger två tydligt utformade mossar som avvattnas av breda 
kärrlaggar mot öster. Partier med otydligt utformade rismyrar utgör en övergångstyp mellan mosse 
och kärr. 
Påverkan: I södra kanten finns några diken och en skogsbilväg 
Bedömning: Rörmyran är till största delen opåverkad av ingrepp och är tämligen mångformig med bla 
flera tjärnar och blöta kärr. Här finns vanliga myrtyper som är representativa för regionen. 
 
 
Bullflon 2,5 km väster om Haverö kyrka  nr22 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 3B 04 
Areal 16 ha svagt välvd mosse. Höh  280 m 
 
 
Gårdflon 3 km väster om Haverö kyrka nr 23 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F3B05 
Areal   strängblandmyr 25 ha varav 24 ha våtmark. Höh  285 m 
 
 
Myr vid Lomtjärnen 5 km väster om Haverö kyrka nr 24 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 3B 06 
Areal myrkomplex 36 ha varav 33 ha våtmark. Höh 270 m 
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Myrar norr Malsjön 9km sydväst Östavall nr 25 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 3F 01 
Areal våtmarkskomplex 108 ha varav 90 ha våtmark. Höh  375 m 
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Finnsjömyran nr 26 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 3G 01  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 113  
Areal 70 ha. Höh 260-270 m 
Myren sluttar svagt mot väster och avvattnas helt av Juån. Myren avgränsas i nordost av järnvägen 
och övergår via små sumpskogspartier i Flarkmyran mot sydost. Väster om myran finns ett 
blockområde. 
Vegetation: Den östra delen är en tallbevuxen blandmyr. Den västra delen består av ett fattigt- 
intermediärt strängflarkkärr med stor del tallbevuxna strängar och stora vattenfyllda flarkar. Ett parti 
med rena mossesträngar förekommer också. 
Myrens sydligaste delar består till stor del av fastmattekärr med högstarrvegetation. I myrens kanter 
finns tallmossepartier som övergår i sumpskog. 
Fauna. Kricka och tranor 
Påverkan: Järnvägen går precis i myrkanten och påverkar myren lokalt. 
Bedömning: En medelstor i huvudsak opåverkad myr som är ganska mångformig. Den värdefullaste 
delen torde vara det stora strängflarkkärret som till stor del är mycket blött. Vegetationen är delvis 
intermedeiär med enstaka mer krävande arter. 
 
 
Svedbäcksflon mm 8 km söder om Östavall  nr 27 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden I dentifikation VMI nr 17 F 3G 02 
Areal  myrkomplex 140 ha varav 110 ha våtmark. Höh 330 m 
 
 
Flarkmyran nr 28 
Värdeklass II    ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 3H01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 227  
Areal 100 ha. Höh 270-275m 
Den norra delen sluttar svagt mot söder ner mot den slingrande Juån. Den södra delen består av ett 
flackt område vid Juån. Myren avgränsas i norr av järnvägen och övergår i nordväst via 
sumpskogsytor i Finnsjömyran. Den norra delen upptas av en strängad mosse med ett glest trädskikt 
och stora mjukmattehöljor, av ett öppet kärr mjuk-fastmatta, och en tallsumpskog. Mossen övergår 
ställvis i blandmyr. Den södra delen består av strandkärr som delvis är öppna. Även här finns rätt 
stora sumpskogsytor. 
Vegetation och flora: Längs ån finns högörtvegetation med bal kärrsilja och älgört men också 
fastmattekärr av blåtåtel-tuvsävtyp. De övriga kärren är av fattig- intermediär typ och verkar helt sakna 
rikare inslag. Höljorna i mossen domineras av tuvull och kallgräs. I tallsumpskogen i norra delen finns 
omväxlande risvegetation och ört-gräsvegetation och även här är blåtåtel en dominant. 
Fauna: Reproducerande  flodpärlmussla 90   
Påverkan: Strandkärren är tydligt regleringspåverkade och delvis stadda i igenväxning med ungt 
lövsly. Regleringen härrör troligen från en damm i myrens västra del. I norra delen finns mindre diken 
och även järnvägen har påverkat myren lokalt. 
Bedömning: Medelstort och tämligen mångformigt våtmarksområde med lokala störningar. Värdefull 
är främst de ovanligt stora ytorna med tallsumpskog  och strandkärr- något ostört. 
Ordinär flora och faunalokal utan kända exklusiva inslag. 
 
 
Lommyran nr 29 
Värdeklass II ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nt 17F 3I 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60107 samt del av 60 047  
Ingår i Länsstyrelsens Myrskyddsplan  
Areal 77  ha. Höh 370-390 m 
Myrområdet hyser flera fastmarksholmar, sluttar svagt mot söder och avvattnas via Långtjärnsbäcken 
som utgör myrens gräns mot söder. Den avverkningspåverkade delen söder om bäcken har ej tagits 
med i våtmarksobjektet. Myren domineras av strängflarkkärr och släta kärr av mjukmattetyp. Mot 
kanterna övergår kärren i skogsbevuxen rismyr. 
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Vegetation och flora: Stora delar har en intermediär vegetation. Strängarna är oftast väl avsatta med 
fastmatte-ristuvevegetation. Flera flarkgölar förekommer varav några är terasserade. Utåt kanterna på 
strängkärret bildar fastmattorna större sammanhängande områden som ställvis övergår i blandmyr. Av 
rikindikerade arter finns bla brunag, björnbrodd, ängsnycklar och myggblomster. På torrträd i 
strängkärret växer varglav. 
Påverkan: En körväg som troligen använts av skogsbruket5 går över myren i norra delen. 
Bedömning: Lommyran är en medelstor myr som är hydrologiskt ostörd. Myren hyser ovanligt 
väldifferentierade strängflarkkärr med ställvis terasserade flarkgölar.Myren är botaniskt intressant med 
ovanliga arter som varglav, myggblomster och brunag. 
 
 
Korsmyran 12 km sydost Östavall nr 30 
Värdeklass  III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 3I 02 
Areal myrkomplex 130 ha varav 112 ha våtmark. Höh 345 m 
 
 
Myrar nordväst Hällsjön 9km sydsost Östavall nr 31 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr  17F 3I 03 
Areal  våtmarkskomplex 100 ha varav 75 ha våtmark. Höh  350 m 
 
 
Hättomyran nr 32 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation  VMI nr 17F 3J 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 108  
Areal 55 ha. Höh 400-410 m 
Hättomyran ligger i en långsträckt båge nedanför Stormyrberget. Myren sluttar svagt mot sydväst och 
avvattnas mot söder till Långtjärnbäcken. I södra delen vid vägen ligger några småtjärnar. Den 
centrala delen upptas av ett mycket välutvecklat strängflarkkärr med breda strängar som är glest 
trädbevuxna. På myren finns också ett mer diffust strängat kärr samt ett lösbottenkärr vid en 
igenväxande tjärn. Flera sumpskogspartier finns utåt kanterna. 
Påverkan: En basväg utmed myrkanten i söder. Landsvägen påverkar den södra kanten något. 
Bedömning: Myren hyser ett ovanligt välutbildat och stort sammanhängande strängflarkkärr med 
stora flarkgölar. För övrigt finns här vanliga myrtyper. Myren är huvudsakligen opåverkad och bör ses 
som en del Av det högt värderade Stormyrankomplexet. 
 
 
Myrar vid Aklastjärnen 9 km väster om Haverö kyrka nr 33 
Värdeklass  III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 4A 01 
Areal kärrkomplex 62 ha varav 55 ha våtmark. Höh  295 m 
 
 
Lillflon  9 km väster om Haverö kyrka nr 34 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr17F 4A 02 
Areal myrkomplex 23 ha. Höh 300 m 
 
 
Storflon  8 km väster om Haverö kyrka nr 35 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr17F 4B 01 
Areal myrkomplex 36 ha.  Höh 295 m 
 
 
Myr norr om Mosjön 5 km norr om Haverö kyrka nr 36 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 4C 01 
Areal myrkomplex 65 ha varav 55 ha våtmark. Höh 290m 
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Sundsmyran 5 km öster om Haverö kyrka nr 37 
Värdeklass IV  objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse Identifikation VMI nr 17F 4D 01 
Areal obestämbar myr 65 ha varav 63 ha våtmark, nerlagda odlingar. Höh 260  
 
 
Storflon vid Floberget nr 38 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt   Identifikation VMI nr 17F 4H 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 170  
Areal 93 ha. Höh 430-435 m 
Myren ligger  öster om Florberget 3 km öster om Östavall. Myren är nästan plan och den södra delen 
och tjärnen avvattnas via Storflobäcken åt öster. Myrens norra delar avvattnas åt norr via en mindre 
bäck ut i Ljungan. Tallmossar, skogskärr samt blandmyrar dominerar Storflon men på några ställen 
förekommer öppna kärr av både mjuk-matte och lösbottentyp. 
Vegetation och flora: Vegetationen i kärren är fattig- intermediär med bla trådstarr  och tuvsäv. Som 
vanliga arter och förekomst av flera brunmossar. En stor del av Storflon upptas av glest trädtäckta 
blandmyrar där fattiga-intermediära fastmattekärr övergår i mosseytor och fastmark. Skogskärren är 
delvis rätt så täta och övergår i sumpskog. 
Påverkan: Ett dike från Storflotjärnen löper i myrens sydöstra del. Från myrens mitt kommer 
ytterligare ett dike till Storflobäcken. Landsvägen från Östavall skär genom myrens södra del. 
Bedömning: Hydrotopografiskt är Storflon rätt så homogen och saknar välutbildade myrtyper. Bäcken 
är utgrävd till ett kraftigt dike och även vägen påverkar myren men påverkan får ändå totalt sett anses 
ganska svag. Myren är ställvis botaniskt intressant med en artrik brunmossflora och förekomst av 
varglav på torrakor. 
 
 
Stormyran 4 km öster om Råsjön nr 39 
Värdeklass I särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 4I 01  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  60 179 del av nr 60 179 
Areal ca 200 ha. Höh  380- 400m 
Myrområdet består av Stormyran och Päckersmyrorna. Den sydöstra delen hänger ihop med 
Hättomyrn via en skogbevuxen myrarm. Myren sluttar i huvudsak mot nordväst och väster. Myrarna 
avvattnas av Stormyrbäcken vilken rinner i nordvästlig riktning och av Slipbäcken vilken rinner i 
Stormyrans norra kant i västlig riktning. I södra delen ligger Stormyrtjärnen. 
Stormyran domineras av en stor strängflarkmyr. Strängarna är väl avsatta , upp till 1 m höga och 
övergår stundom till mossesträngar. En stor del av strängarna är trädbevuxna. Flarkarna är stora med 
mjukmattor, lösbottnar och vattenfyllda flarkgölar. 
För övrigt förekommer tallkärr och öppna fastmattekärr me dövergångar mot blandmyrar samt ett 
smalt strandkärr vid bäcken. 
Päckersmyrorna består av öppna mjukkmattekärr, ett litet strängflarkkärr samt även här tallkärr mot 
kanterna. I området mellan myrarna och vid bäckarna finns rätt stora ytor med sumpskog. 
Vegetation och flora: Kärrvegetationen dominerar helt med alltifrån fattiga till medelrika 
växtsamhällen. Blåtåtel, bladvass och dvärgbjörk är vanliga dominanter på strängarna. Flera 
rikkärrsarter förekommer på strängmyren bla sumpnycklar och myggblomster. Intressant är även 
förekomsten av krypvide på mjukmattor i myren samt den rikliga förekomsten av varglav på torrakor. 
Fattiga tallkärr av främst klotstarrtyp finns i västra och södra delen. Rika tallkärr förekommer längs 
vissa kanter och vid Stormyrbäcken. De senare domineras bal av Sphagnum Warnstrofii i 
bottenskiktet och i fältskiktet förekommer nålstarr och dytåg. 
Påverkan: Några basvägar och en kraftledning går över myren. Stormyrbäcken är förlängd med ett 
300 m lång dike. 
Bedömning: Stormyran hyser mycket välutveklade strängflarkmyrar, bitvis  med terasserade 
flarkgölar. Ovanligt stora ytor av tallkärr och sumpskog förekommer också i området. På myren finns 
flera rikkärrsarter och en del sällsynta växter såsom varglav och sumpnycklar. Myrområdet är mycket 
stort och huvudsakligen opåverkat av allvarliga ingrepp. 
 
 
Ladbillen 9 km öster om Östavall nr 40 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 4I 02 
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Areal  våtmarkskomplex 104 ha varav 88 ha våtmark, nedlagda odlingar i våtmarken, hölador, 
spänger 
 
Myr vid Byggningstjärn nr 41 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr17F 4I O3 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 174  
Areal50 ha. Höh 390-400m 
Myren omger Byggningstjärnen och är plan svagt sluttande mot väster. Den domineras av ett öppet 
mjuk-fastmattekärr som delvis är differentierat i strängflarkkärr. I norra och södra delen finns mossar 
som är gelst tallbevuxna och delvis strängade med mjukmattehööööljor. I anslutning till mossarna 
finns kärredråg som fungerar som laggar. Mot kanterna uppträder skogskärr och mellan 
fastmarksholmarna i söder finns sumpskog. Vid tjärnen finn en smal bård av gungflykaraktär. 
Påverkan: Ingen synlig påverkan 
Bedömning: Myren är liten men helt opåverkad av allvarliga ingrepp. Det öppna och blöta kärret med 
strängstrukturer och tjärnen  utgör en värdefull våtmarkstyp 
Förutsättningar finns för rika kärrytor då myrområden norr och söder om Byggningstjärnen hyser 
rikkärr. 
 
 
Myr vid Abborrtjärnarna 13 km öster om Östavall nr 42 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 4J 01 
Areal myrkomplex 56 ha varav 48 ha våtmark. Höh 
 
 
Djuptjärnsmyran Lokmyran mfl nr 43 
Värdeklass I   särskilt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 4J02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 215 
Areal 170 ha. Höh 380-400 m 
Våtmarksområdet består av Djuptjärnsmyran och Lokmyran samt sumpskogar mellan myrarna och 
sumpskog vid Rigåsbäcken. 
Tre små tjärnar finns i våtmarken. Våtmarkerna ligger i södra kanten av Borgsjö rikområde som är 
påverkat av Jämtlands kalkberggrund. De våtmarkstyper som dominerar är diffust strukturerade 
fastmattekärr samt tallkärr, tallmossar och gransumpskog. 
Vegetation: De öppna myrarna har en intermediär- rik vegetation med främst blåtåtel och tuvsäv som 
dominanter tillsammans med mossorna  Campylium stellatum och Sphagnum warnstorfi i 
bottenskiktet. På Lokmyran förekommer ett stort bestånd av vaxag och av andra rikkärrsarter finns här 
tex björnbrodd och fjällskära. Små lösbottenflarkar med bla myggblomster samt ristuvor med lågvuxen 
tall förekommer på de öppna , svagt sluttande kärren. På Lokmyarn finns några källor med rik 
brunmosseflora där bla Bryum Weigelii, Scorpidium cossoni och Callergion richarsonii växer. Fattiga 
tallkärr och  tallmossar övergår i vrandra på ett diffust sätt. Sumpskogen är mestadels grandominerad 
och delvis ganska gles pga äldre plockhuggningar. Vid bäcken finns mer sluten och högvuxen 
gransumpskog med ovanlig flora. Spädstarr och repestarr förekommer sparsamt tillsamman med 
högörter i en bitvis ganska blöt sumpskog med socklar. Sphagnum wulffianum förekommer enstak i en 
torrare sumpskogstyp. 
Påverkan: Större delen av sumpskogen samt fastmarksholmarna bär spår av äldre avverkningar. En 
skogsbilväg drogs in västerifrån. 
Bedömning:  Våtmarksområdet är stort och mångformigt med flera värdefulla hydrologiska ingrepp. 
Här finns ganska stora ytor med rik gransumpskog och rikkärr med källor. Intressant är förekomsten 
av axag, en av de få i Medelpad. 
 
 
Ladumyran och Överturingen 14 km sydost om Haverö kyrka  NR44 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 5A 01 
Areal myrkomplex 50 ha varav 48 ha våtmark. Höh 275 m 
 
 
Porsmyran - Långtjärnen nr 45 



Bilaga till 
ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 18 (45) 
 

Våtmarker,  temahäfte 16:1 
inventerade och klassificerade 
 

 

Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 5B 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 052 
 
Area 135  ha. Höh 280-300 m 
Porsmyran ligger sydväst om Myckelmyrbergets och Bubergets branta sluttningar. Myrområdet är 
långsträckt och mosaikartat med stor del tjärnar, små myrpartier och fastmarksholmar samt några 
större myrytor. Den västra delen avvttnas mot nordväst via Långtjärnen och Länsterån och den östra 
delen avvattnas mot söder via småtjärnar ut i Fäningsån. De mest framträdande delarna är 
strängflarkkärr samt diffust strukturerade kärr som är öppna - glest trädbevuxna. Kring en av tjärnarna 
finns en mosse med strängar och mjukmattehöljor. Runt en del av tjärnarna finns öppna gungflykärr. 
Mot fastmarken och speciellt då i nordväst och i sydost delen finns stora ytor med lövrika skogskärr 
och sumpskogar. 
Påverkan: I mitten finns ett dikat område med lokal  påverkan. Två basvägar skär rakt över myren och 
en skogsbilväg påverkar den södra delen. En kraftledning går över Långtjärnen men berör våtmark i 
liten utsträckning. 
Bedömning: Området är mångformigt och huvudsakligen lite påverkat. Det värdefullaste delområdet 
torde vara de tydligt utbildade strängflarkkärren som har stor andel mycket blöta ytor. Högt 
skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt. 
 
 
Våtmarker vid Fäningsån 8 km norr om Haverö kyrka nr 46 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden 
VMI nr 17f 5b 02 
Areal våtmarkskomplex 32 ha varav 30 ha våtmark. Höh 265 m 
 
 
Våtmarker vid Gillån och Länsterån 10 km norsväst om Haverö kyrka nr 47 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 5B 03 
Areal våtmarkskomplex 46 ha varav 40 ha våtmark. Höh 260 m 
 
 
Rismyran och Messumyran 7km norr om Haverö kyrka nr 48 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 5C 01 
Areal våtmarkskomplex 205 ha varav 200 ha våtmark. Höh 330 m 
 
 
Hammermyran 12 km nordnordost Haverö kyrka nr 49 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 5D 01 
Areal våtmarkskomplex 75 ha varav 64 ha våtmark. Höh 260 m 
 
 
Näsvallsmyran  16 km nordost om Haverö kyrka nr 50 
Värdeklass IV objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17F 5E 01 
Areal  våtmarkskomplex 65 ha varav 60 ha våtmark. Höh 245 m 
 
 
Smålåsflon nr 51 
Värdeklass II   ur naturvårdsynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nr 17F 5F 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  NR 60 112  
Areal 40 ha. Höh 300 m 
Myren sluttar svagt mot sydost. Den domineras av tallmossar som delvis är differentierade i strängar 
och mjukmattehöljor. Flera kärrdrag avvattnar mossarna och bildar laggar. I södra och norra kanten 
finns lövdominerade täta skogskärr. En bäck rinner i nordöstra kanten. 
Mossarna är till stor del tätt tallbevuxna och risdominerade. Den strängade delen är delvis 
En blandmyr med mjukmatteflarkar där dystarr och kallgräs dominerar. Strängarna är i denna del 
dominerade av tuvull, tuvsäv och taggstarr. De blöta kärrdrågen är av högstarrtyp. I myrens 
nordvästra kant finns ett exemplar av  klibbal. Skogsvägar omger myren och kan ha en svag lokal 
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påverkan. Smålåsflon utgörs av en väl utbildad storskalig struktur med svagt sluttande mossor som 
avvattnas av kärrdråg. Intressant inlandslokal för klibbal. Myren är hydrologiskt ostörd. 
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Råtjärnflon 9 km söder om Ånge station nr 52 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr17 F 5I 01 
Areal våtmarkskomplex 70 ha varav 69 ha våtmark. Höh 340 m 
 
 
Stormyran vid Göransåsen 7 km söder om Ånge station nr 53 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 5I 02 
Areal våtmarkskomplex 32 ha. Höh 335 m 
 
 
Håbäcksmyrorna nr 54 
Värdeklass II ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation   VMI nr 17F 5J 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 117 
Areal 52 ha. Höh  350-370 m 
Myrarna ligger vid Håbäcken och sluttar svagt-måttligt mot norr. Tre tjärnar ligger i våtmarken. I söder 
finns ett strängflarkkärr med några flarkgölar. Håbäcken bildar på mellersta delen ett gungfly- 
sumpkärr. Sådana kärr finns äev runt tjärnarna. I övrigt förekommer öppna-glest trädbevuxna 
mjukfastmattekärr med mindre lösbottenpartier samt risrika skogskärr. 
Vegetation och flora:  Vegetationen är intermediär-rik. I de öppna kärren förekommer starrarter som 
dy-, vit, tråd, hirs, trind, och flaskstarr. Strängkärret utgörs dela av fastmattesträngar där blåtåtel  och 
tuvsäv dominerar och flarkar där bla ängsull och dybläddra förekommer. Vid tjärnarna och vid bäcken 
finns sumpkärrbårder med högstarrarter och där även vass och vattenklöver förekommer. I kanterna 
finns skogskärr och blandmyrar med dvärgbjörk och klotstarr som vanliga arter. A ovanligare 
rikkärrsarter förekommer ängsnycklar, klubbstarr och trindstarr. 
Påverkan: En skogsbilväg skär genom myrkomplexet fast vägen går mest över fastmark 
Bedömning: Ett medelstort myrområde som i huvudsak är hydrologiskt ostört. Det höga 
bevarandevärdet beror på främst stora ytor med rikkärr.  
 
 
Våtmarker vid Gillån  16 km nordväst Haverö kyrka  nr55 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr  17 F 6A 01 
Areal våtmarkskomplex 325 ha varav 260 ha våtmark. Höh 280 m 
 
 
Våtmarker vid Länsterån 13 km nordväst Haverö kyrka nr 56 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17 F 6B 01 
Areal    våtmarkskomplex 62 ha varav 57 ha våtmark. Höh 290 m 
 
 
Myr väster Byberget nr 57 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 6B 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 053  
Areal  65 ha. Höh 290 m 
Myren ligger strax väster om Bybergets branta sluttningar. Två bäckar rinner genom våtmarken oc vid 
bäckarna finns strandskog. Dessutom finns sumpskog, blandmyr, öppet kärr och ett litet 
strängflarkkärr. Axag har hittats i myrområdet vilket tyder på mycket rika förhållanden. 
Påverkan: Myren är lokalt hydrologiskt störd på grund av vägen mellan Byberget och myren.  
Bedömning: Medelstort och mångformigt våtmarksområde  med en av få axagförekomster i 
Medelpad. Förutsättningar för rik flora. 
 
 
Flakamyran 12 km norr om Haverö kyrka nr 58 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6B 03 
Areal Våtmarkskomplex 50 ha varav 48 ha våtmark. Höh 450 m 
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Storflötten västra delen nr 59 
Värdeklass I   särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 6C 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 007 
Areal 115 ha. Höh 515-540 m   
Storflötten ligger på en högplatå och är en av Medelpads högst belägna myrar. Nederbördsområdet är 
litet och avrinningen sker i stort sett i alla väderstreck men den är störst i myrens östra delar. Den 
centrala delen är en öppen myrvidd medan de perifera delarna är mer mosaikartade med smala 
myrarmar och fastmarksholmar. Bergrunden i området består av granodiorit och granit och ger alltså 
primärt upphov till fattiga näringsbetingelser.. 
Den centrala delen utgörs av en välutbildad strängflarkmyr med breda strängar av mestadels kärrtyp 
men bitvis är strängarna av ren mossetyp. Flarkarna är både av mjukmatte- och lösbottentyp med en 
del större flarkgölar. Söder om strängflarksystemet finns öppna fastmattekärr med ristuvor som ställvis 
övergår i blandmyr. Den norra delen hyser också ett strängflarkkomplex som dock är betydligt mindre. 
Nära fastmarken är skogskärr och blandmyrar dominerande. 
Vegetation och flora: Vegetationen är huvudsakligen fattig. Dominerande arter i deblötaste delarna 
är främst flaskstarr, dystarr, kallgräs och vattenklöver samt Sphagnum majus och Sphagnum blaticum. 
De fastare delarna domineras av tuvsäv, tuvull, klotstarr, taggstarr och dvärgbjörk samt Sphagnum 
papillosum  Sphagnum fuscum  Sphagnum angustifolium. 
Trädskiktet består mestadels av glasbjörk, gran och lågvuxen tall. I ett smalt samt sluttande parti i 
norra delen finns svagt intermediär vegetation med bla dominerade nålstarr och stjärnstarr. 
Påverkan: Den östra delen är kraftigt dikespåverkad och denna del räknas inte in i klass I objektet. 
Myrens omgivningar är avverkade till stora delar och ofta har man avverkat ända ut mot myren. 
Bedömning: Storflötten hyser ett ovanligt välutvecklat strängflarksystem av blandmyrtyp som är 
ovanligt i Medelpad. Större delen består av mosse – och fattigkärrsvegetation utan särskilda botaniska 
värden. Intressant är dock förekomsten av varglav på torrakor. Myren har ett rikt fågelliv. 
 
 
Myr väster om Storflötten 12 km norr om Haverö kyrka nr60 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6C 02 
Areal Myrkomplex 70 ha varav 65 ha våtmark. Höh 515 m 
 
 
Myr vid Örasjötjärnen 15 km norr om Haverö kyrka nr 61 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6C 03 
Areal Myrkomplex 45 ha varav 40 ha våtmark. Höh 470 m 
 
 
Felåsmyran 15 km nordnordost Haverö kyrka nr 62 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6D 01 
Areal kärRkomplex 57 ha varav 54 ha våtmark. Höh 260 m 
 
 
Tjärusjötjärnen 15 km nordnordost Haverö kyrka nr63 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6D 02 
Areal våtmarkskomplex 70 ha varav 50 ha våtmarker. Höh 255 m 
 
 
Myr vid Byberget 17 km nordost Haverö kyrka nr 64 
Värdeklass IV  objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17f 6E 01 
Areal våtmarkskomplex 90 ha varav 80 ha våtmark. Höh 245 m 
 
 
Våtmarker vid Bovikarna 17 km väster om Ånge station nr 65 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17F 6F 01 
Areal våtmarkskompex 40 Ha varav 38 ha våtmark. Höh 245 m 
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Boflon nr 66 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation  VMI nr 17 F 6F 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 111   
Areal 22 ha. Höh 425-430 m 
Boflon ligger på en vattendelare och är svagt sluttande såväl mot nordväst som nordost. Myren omges 
av tre branta bergknallar varifrån den mottar mycket fastmarksvatten. Myren utgörs av ett öppet-glest 
trädbevuxet rikkärr. I mitten av myren finns en liten flarkgöl. I nordöstra kanten finns ett område med 
lövrik sumpskog. 
Fastmattekärr överväger på myren och dessa domineras av främst tuvsäv och ullsäv. Låga ristuvor 
samt lågvuxen gran finns spridda över kärret. Mot kanterna tätnar träd och buskskiktet och tuvinslaget 
ökar. I östra kanten finns ett rikare parti där gräsull och knagglestarr växer rikligt. Här finns också ett 
blötare dråg med riklig förekomst av ängsnycklar. I en utlöpare mot nordost finns ängskärrvegetation 
me d bla kUng karls spira och tvåblad. Nordöstra kanten finns gamla myrodlingar med ett tätt 
dikessystem. Även i nordvästra kanten finns gamla diken. Boflon är en liten rikmyr med svag 
dikespåverkan. Den rika vegetationen motiverar ett mycket högt bevarandevärde. 
 
 
Granmyran nr 67 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr  17F 6G 01 
Länsstyrelsen naturvårdsobjekt N 60114 
Areal  18 ha. Höh 220-225 m 
Granmyran ligger nedanför Torsåsens östsluttning och myren sluttar svagt mot öster. Myren består av 
öppna –glest skogbevuxna kärr med sumpskog i kanterna. 
Myrens södra del är ett tallkärr med ett  golv av fast- och mjukmattor i vilket det ligger ristuvor som 
domineras av ljung och rosling. I myrens norra dela är kärrgolvet fastare medkärr- och åkerfräken 
samt slidstarr som vanliga arter. Här förekommer också en del krävande arter såsom tvåblad och 
knärot. Fläckvis vis öppnare högstarrpartier.  
Vägen genom västra kanten kan ha en lokal påverkan. I östra delen har en del sumpskog avverkats. 
Körvägar går i nord-sydlig riktning över myran 
Granmyran är representativ för området med en blandning av öppna och skogbevuxna kärr med rik  
vegetation. Myren är lokalt påverkad men förekomsten av rikkärr med ovanliga arter motiverar ett 
mycket högt bevarandevärde. 
 
 
Myr vid Torstjärnen 11 km väster om Ånge station nr 68 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6G 02 
Areal  våtmarkskomplex 12 ha varav 11 ha våtmark. Höh 270 m 
 
 
Slöjan mfl  6km väster om Ånge nr 69 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6H 01 
Areal Våt6markskomplex 28 ha varav 26 ha våtmark  
Höh 190 m 
 
 
Sönner-Sjulmyran 8 km sydost Ånge nr 70 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17F 6J 01 
Areal 14 ha. Höh 365 m 
 
 
Sjulmyran 7 km sydost Ånge nr 71 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 6J 02 
Areal 10 ha. Höh 365 m 
 
 
Älgebergsmyran 21 km norr Haverö kyrka nr 72 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7B 01 
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Areal myrkomplex 77 ha varav 73 ha våtmark. Höh 445 m 
 
Myr vid Länstersjön  21km norr om Haverö kyrka nr 73  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7B 02 
Areal myrkomplex 110 ha varav  100 ha våtmark. Höh 410 M 
 
 
Myr vid Skarpabborrtjärn 19 km norr om Haverö kyrka nr74 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 8B 03 
Areal Myrkomplex 68 ha varav 60 ha våtmark. Höh 420 m 
 
 
Storflon vid Länsterhöjden 20 km norr om Haverö kyrka nr75 
Värdeklass IV  objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17F 7B 04 
Areal  myrkomplex 75 ha  
Höh 520 m 
 
 
Länsterbuflon 18 km norr om Haverö kyrka nr76 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr17F 7B 05 
Areal Myrkomplex 35 ha. Höh 490 m 
 
 
Stormyran vid Staftjärnarna nr 77 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nr 17F 7C 01 
Länsstyrelsen naturvårdsobjekt 60 086  
Areal   110 ha. Höh 440 m 
Stormyran är en långsmal, i den centrala delen rinner en stor bäck och i nedre delen ligger 
Staftjärnarna. Myren är ställvis öppen och ställvis glest skogbevuxen. Dominerande våtmarkstyper är 
tallmossar, glest trädbevuxna blandmyrar, skogskärr längs bäcken samt öppna kärr av fastmattetyp. 
De olika myrtyperna gliser oftaöver i varandra på ett diffust sätt. 
Vegetation: Fattiga ris- och starr/vitmossasamhällen dominerar vegetationen. Enstaka dvärgtätört 
förekommer på tuvor på tallmossen norr om tjärnarna. Längs bäcken finns något artrikare och 
heterogenare partier med mer lövinslag i träd – och buskskikt  samt en del örter. De öppna kärren har 
fläckvis en intermediär flora med bal ängsnycklar och björnbrodd och krävande brunmossor. Enstaka 
intermediära källor finns längs östra kanten. 
Påverkan: Området saknar allvarliga ingrepp. Enstaka körvägar förekommer och ett gammalt dike 
finns vid ett Av de öppna kärren. Skogsbilvägarna i nortra delen kan ha en svag lokal hydrologisk 
påverkan. 
Bedömning: Ett medelstort och tämligen homogent myrområde med representativa myr- och 
vegetationstyper. Myren är i stort sett lite påverkad och har en del intressanta florainslag med för 
Medelpad ovanliga arter som dvärgtätört och björnbrodd. 
 
 
Storflon 20 km norr om Haverö kyrka nr78  
Värdeklass IV   objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse Identifikation VMI nr 17F 7C 02 
Areal obestämbar myr 130 ha varav 120 ha våtmark. Höh 500m 
 
 
Myr vid Bävertjärnen 18 km norr om Haverö kyrka nr79 
Värdeklass IV  objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr17F 7C 03 
Areal myrkomplex 36 Ha varav 32 ha våtmark. Höh 465 m 
 
 
Gillerflon 21 km nordnordost om Haverö kyrka nr 80 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7D 01  
Areal myrkomplex 33 ha. Höh 475 M 
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Våtmarker vid Flarktjärnen 21 km norr om Haverö kyrka nr81 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 7 D02 
Areal våtmarkskomplex 40 ha varav  30 ha våtmark. Höh 310 m 
 
 
Norra Österflon 23 km nordost om Haverö kyrka  nr 82 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7E 01 
Areal myrkomplex 70 ha varav 67 ha våtmark. Höh 520 m 
 
 
Norrmyran 23  km nordost om Haverö kyrka nr83 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7E 02 
Areal myrkomplex 53 ha varav 46 ha våtmark. Höh 485 m 
 
 
Östgårdsflon 22 km nordost Haverö kyrka nr84 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7e 03 
Areal myrkomplex 40 ha varav 38 ha våtmark. Höh 520 m 
 
 
Myr söder om Kölvallen 21 km nordost om Haverö kyrka nr85 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17F 7E 04 
Areal Topgent kärr 3 ha. Höh 475 m 
 
 
Norra Rödmyran 16 km väster om Ånge nr 86 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 7F 01 
Areal våtmarkskomplex 15 ha. Höh 365 m 
 
 
Södra Rödmyran nr87 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7F 02 
Areal våtmarkskomplpex 28 ha varav 26 ha våtmark. Höh 365 m 
 
 
Fliggmyran 11 km väster om Ånge nr88 
VärdeklassIII objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr17F 7G 01 
Areal kärrkomplex 14 ha varav 13 ha våtmark. Höh 290 m 
 
 
Mångsmyran nr89 
Värdeklass  III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7G 02 
Areal  kärrkomplex 17 ha varav 15 ha våtmark. Höh 
 
 
Fällåsmyran nr 90 
Värdeklass  I   särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 7H01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N60 057  
Areal  60 ha. Höh 250 m 
Fällåsmyran ligger i det från Jämtlands-siluren kalkpåverkade Borgsjöområdet. Myren är långsträckt i 
huvudsak plan och i den östra änden rinner Gammelån. Den västra delen består mest av tallkärr och 
sumpskog medan den östra delen även hyser ytor med öppet kärr. En stor del upptas av öppen-glest 
tallbevuxen blandmyr med mossetuvor. 
Vegetation och flora: Tall dominerar träd- och buskskiktet men även enbuskar , mindre gran samt 
glasbjörk, gråal, rönn och sälg förekommer. Växtsamhället är mycket tuvigt i både öppna och 
trädbevuxna delar med starrvegetation på kärrgolvet. Markvegetationen indikerar tydligt kalkpåverkan 
med flera mycket krävande arter. Tex så finns gräsull, sump- och blodnycklar, brudsporre, kärrsälting 
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och av mossor är Campylium stellatum, Scorpidium cossoni, Calliergon giganteum vanliga. Här finns 
också enstaka myrstarr och knärot. I den lilla tjärnen . Flarken. I södra delen växer nordnäckros och 
gul näckros. 
Påverkan: Sumpskogen är mestadels plockhuggen men är i vissa delar tämligen ”ostörd”. En röjd 
skoterled går över myren. De öppna delarna förefaller stadda i svag igenväxning med ganska 
nyetablerade tallgenerationer med detta hta troligen en naturlig förklaring. 
Bedömning: En av de största sammanhängande och minst störda myr/sumpskosg- områdena i den 
kalkpåverkade Borgsjötrakten. Här finns synnerligen artrika och mångformiga växtsamhällen  med 
stor uppsättning rikkärrs-arter. 
 
 
Klimpmyran nr 91 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 7I 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 115   
Areal 18 ha. Höh 270 m 
Klimpmyran är en plan myr med en liten tjärn i västra kanten. Myren avvattnas mot väster til 
Gammelån. Myren utgörs av en tallmossse, ett tallkärr och en lövrik sumpskog i västra och norra 
kanten. Runt tjärnen finns en mjukmattebård med flaskstarr samt lösbottenpartier med bla dystarr. 
Tallmossen är risdominerad med renlavar på de torraste delarna. Tallkärret  norr 
Om tjärnen består av högstarrdominerade fastmattor samt höga ristuvor.Buskskiktet är välutvecklat 
med både glasbjörk, en och viden. Fläckvis finns rikkärrvegetaion med bla ängsnycklar, gräsull och 
enstaka blodnycklar. En kärväg går i södra kanten samt i nord-sydlig riktning över myren. 
Bedömning: Klimpmyran har ett högt bevarandevärde pga av den delvis rika vegetationen. Myren är 
hydrologiskt ostörd vilket är ovanligt i detta område. 
 
 
Bynäsmyran nr 92 
Värdeklass II-III   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt till objekt med vissa naturvärden 
Identifikation VMI nr 17F 7I 02  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 116  
Myren är plan-svagt sydvästlutande mot Harrån. Myren utgörs av ett glest tallbevuxet och tuvat kärr 
och en öppen blandmyr. Öster om myren finns en kraftigt dikespåverkat område som idag har ganska 
tätt med skog. Runt om myren finns stora ytor med sumpskog. 
Kärret består av ristuvor på ett fastmattegolv med bla kärrfräken, sjöfräken, kärrspira och vattenklöver. 
Tallarna är 4-5 m höga och i träd- och buskskiktet förekommer även glasbjörk. I sydvästra kanten 
finns ett rikkärrsparti med bla sumpnycklar, brudsporre och tagelstarr. Den  
östra delen är kraftigt påverkad av ett gammalt dike. Denna del består av rätt så tät och lövrik skog. 
En gammal stig eller körväg går över myren. 
Bedömning: Bynäsmyran är en medelstor rikmyr med en för denna trakt typisk rikkärrvegetation. 
Större delen av myren saknar störande ingrepp och dessa delar har värdeklass II 
 
 
Boltjärnmyran nr 93 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 7I03  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 058  
Areal24 ha. Höh  185-200 m 
Myren består av ett glest trädbevuxet kärr som sluttar svagt mot öster ner mot Markbäcken. Myren 
övergår mot kanterna i rena skogskärr och sumpskog. 
Rikkärr med bland annat huvudstarr, tagelstarr, gräsull, brudsporre, sumpnycklar och tvåblad. 
Vägen skär myren längs västra kanten En större stig eller körväg går över myren i nord-sydlig riktning. 
En stor kraftledning går över i den östra delen. 
Bedömning: Myren har en mycket artrik flora med ett flertal mindre vanliga rikkärrsarter. Den är 
hydrologiskt störd av vägen och härigenom svagt igenväxande. 
 
 
Tjärnmyran 4 km nordväst om Ånge nr94  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7I 04 
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Areal 40 ha. Höh  260 M 
 
Myr öster Flaskberget 3 km nordost om Ånge nr 95 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr  17F 7I 05 
Areal våtmarkskomplex  20 ha. Höh  145 M 
 
 
Bredmyran 7 km nordost om Ånge nr96  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7J01 
Areal våtmarkskomplex 28 ha. Höh 160 m 
 
 
Rismyran 6 km nordost Ånge nr97 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 7J 02 
Areal våtmarkskomplex 18 ha varav 16 ha våtmark. Höh 175 m 
 
 
Granbodmyran  nr 98 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 7J03 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 019  
Areal ca 10 ha. Höh 190-200m 
Myren består av glest trädbevuxet kärr so sluttar svagt mot söder. Myren avvattnas via Skarpbäcken 
som rinner sydväst om myren. 
Rikkärr med blodnycklar, brudsporre, guckusko  och glansvide. 
Vägen stör myren hydrologiskt vilket gör att den troligen sakta växer igen. 
Bedömning: Litet extremrikkärr med mycket exklusiva floravärden. 
 
 
Myr vid Bleksjön 25 km norr om Haverö kyrka  nr 99 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 8A 01 
Areal myrkomplex 145 ha varav 80 ha. Höh 
 
 
Flarkmyran vid Stugusjön nr 100 
Värdeklass II ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt   Identifikation  VMI nr 17B 8B01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 216   
Areal 93 ha. Höh 400-405 m 
Myren omger Stugusjöns östra del samt Stugusjöån söder därom. I norr avgränsas myren av en väg. 
Myrområdet är flackt och avvattnas helt via Stugusjöån ut i Länstersjön. Myren domineras av de 
ställvis  mycket blöta kärren vid Flarken och ån.Dessa är delvis trädfria men troligen videbevuxna och 
delvis glest trädtäckta. Starx sydost om sjön finns en sluttande mosse som är svagt excentrisk. Norr 
om sjön finns tallmossor som alternerar med kärrdråg av mjukmatte-fastmattetyp. I norra delen finns 
partier med skogskärr. 
Påverkan: Ett dike skär över den norra delen och har en lokal påverkan. En väg skär över myren i 
norra delen. 
Bedömning: De värdefullaste delarna utgörs av de breda översvämningskärren samt den svagt 
utbildade excentriska mossen. Myren hyser för övrigt ordinära myrtyper. Våtmarken ar en lokal 
påverkan från väg och diken men de finaste delarna verkar ostörda. 
 
 
Ocksjöflon nr 101 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt    Identifikation VMI nr 17F 8B 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N  60 059  
Areal 60 ha. Höh 410-420 ha 
Ocksjöflon är en långsmal myr som ligger på en vattendelare. Den västra delen avvattnas till Ocksjön 
medan den östra delen avvattnas via smala myrdråg och tjärnar ut i Harrsjön. Myren sitter via smala 
myrarmar ihop med Gräsmyran på Jämtlandssidan. 
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Den centrala delen är blöt och består av ett långsträckt strängflarkkärr med några större lösbottenkärr 
och övergångar mot öppna fastmattekärr mot kanterna. I övergången mot fast mark samt i 
myrarmarna i öster finns vanliga myrkantsamhällen i form av tallmossar och skogskärr. 
Vegetation: Strängkärret består av fastmatte- och ristuvesträngar med lågvuxen tall och 
lösbottenmjukmatteflarkar. Kärret är intermediärt med bla  dvärgbjörk, ljung, trådstarr och blåtåtel på 
strängar och fastmattor. Flaskstarr, tuvsäv bladvass, vitstarr och stor-sileshår är vanliga arter i 
flarkarna där ställvis rena flarkgölar förekommer. I norra delen finns ett otydligt strukturerat kärrparti 
där bla björnbrodd växer. Skogskärren i kanterna är mest av vanlig klotsstarrtyp. 
Påverkan: Några basvägar samt ett gammalt dike i västra delen. 
Bedömning: Strängflarkkärret är väl utbildat med kraftiga strängar och flera flarkgölar. Myren saknar 
allvarliga ingrepp och har ett högt ornitologiskt skyddsvärde. 
 
 
Våtmarker vid Stortjärnen nr 102 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F8B03  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 081    
Areal 100 ha. Höh 400m 
Myrområdet vid Stortjärnen är långsträckt och flikigt. De våtmarkstyper som dominerar5 är tallmossar 
med inslag av blandmyrar, svagt soligena kärr som delvis är diffust strängade och delvis är tydliga 
strängflarkkärr samt sumpskog av lite olika typ. Dessutom finns trädbevuxna strandkärr vid bäcken, 
löv – och blandskogskärr i små partier samt ett litet backkärr i östra kanten. 
Vegetation och flora: Fattig till intermediär vegetation med stor mångformighet. Allmän förekomst av 
krävande arter som gräsull och björnbrodd samt olika brunmossor i kärren. Artrika sumpskogsytor 
med högörter som kärrfibbla och fjällskära. 
Påverkan: Vägen har en svag lokal påverkan i östra delen. Hyggen i västra delen so m i viss mån 
omfattar tidigare sumpskog. Plockhuggning i hela området i våtmarken och på fastmarksholmar. 
Bedömning: Våtmarksområdets är mångformigt och delvis mycket mosaikartat och i sin helhet lite 
påverkat. Representativa myr – och vegetationstyper med tämligen artrik kärlväxt- och mossflora.  
 
 
Jamtmyrorna 22 km norr om Haverö kyrka nr103  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 8D 01 
Areal myrkomplex 42 ha varav 41 ha våtmark. Höh 460 m 
 
 
Myr Västra Jamtmyran  22 km norr om Haverö kyrka nr104 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 8D 02 
Areal  togent kärr 6 ha. Höh 450 m 
 
 
Flaskflon 25 km nordnordost Haverö kyrka nr 105 
Värdeklass III  objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 8E 01 
Areal våtmarkskomplex 88 ha varav 81 ha våtmark. Höh 400m 
 
 
Myr vid Näbbtjärnen 22 km nordväst om Ånge  nr106 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 8E 02 
Areal 4 ha. Höh 385 
 
 
Myr vid Mejerstjärnen  17 km nordväst om Ånge nr107 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 8F 01 
Areal 30 ha. Höh  325 m 
 
 
Oxmyran 15 km nordväst om Ånge nr108 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 8F 02 
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Areal 18 ha 405 m. Höh 
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Myr vid Blecktjärnen 9 km nordväst om Ånge nr109 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 8 H 01 
Areal våtmarkskomplex 19 ha varav 18 ha våtmark. Höh 325 m 
 
 
Långmarksmyran 10 km nordväst om Ånge  nr110 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 8H 02 
Areal våtmarkskomplex 11 ha. Höh 330 m 
 
 
Myr vid Lilltjärnsbäcken 11 km nordväst om Ånge nr111 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 8H 03 
Areal kärrkomplex 8 ha. Höh 325 m 
 
 
Myr vid Kullens fäbod 8 km norr om Ånge nr112 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 8H 04 
Areal 0,1 ha källkärr med källdunört, trådblad , brudsporre. Höh 305 m 
 
 
Hallsta-Stormyran nr 113 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 8I01  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 217   
Areal  90  ha. Höh  200m 
Myren ligger i kalkrika Borgsjöområdet med påverkan från den jämtländska silur-berggrunden. 
Centralt i myren rinner Markbäcken mot söder. Längs bäcken finns en blandsumpskog och för övrigt 
finns tallkärr och glest bevuxna fastmattekärr. Delen norr om själva myren består av gransumpskog i 
mosaik med örtrik barrskog på frisk mark. 
Vegetation och flora Större delen upptas av ett tuvigt växtsamhälle med ris och mossevegetation på 
tuvorna. Däremellan uppträder en artrik vegetation utan egentliga dominanter. Tall och i viss 
utsträckning gran dominerar trädskiktet men även glasbjörk, gråal och viden är vanliga. Vanliga arter i 
skogskärr och sumpskog är tex humleblomster, älgört, strätta, styltstarr och brunrör och mer sparsamt 
förekommer brudsporre, guckusko, sumpnycklar, grönkulla , slåtterblomma och fjällskära. I de 
öppnare kärren dominerar främst blåtåtel, trådstarr och bladvass.Myrens bottenskikt domineras ofta 
av Sphagnum warnstorfi, Totentypnum nitens och ställvis också Campylium stellatum. Av exklusiva 
brunmossor finns bla Scorpidium cossoni och Calliergon giganteum.. 
Påverkan: Vägarna samt kraftledningen över östra kanten är att betrakta som ganska marginella 
störningar liksom de upphuggna lederna i myrens längsriktning. Ett ingrepp finns även i norr där en 
skogsbilväg dragits översumpskogsområdet. I anslutning till denna väg finns nya diken ett par hundra 
meter mot söder. Myrens öppnare delar ser att vara på väg att växa igen till tallkärr men detta är 
troligen en naturlig process. 
Bedömning: Hallsta- Stormyran är ett väl sammanhållet och ett för Borgsjöområdet ovanligt stort 
myr/sump skogsområde. Mycket artrik vegetation med en stor uppsättning rikkärrs- rikskogsarter med 
inslag av rariteter som brudsporre och guckusko. Lokala skador finns i form av nya diken och 
angränsande vägar men i huvudsak är våtmarkerna lite störda. 
 
 
Lombäck- Stormyran nr 114 
Värdeklass I   särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F8I02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 140  
Ingår i Länsstyrelsens Myrskyddsplan 
Areal  80 ha. Höh  200m 
Myren ligger i det kalkrika Borgsjöområdet och centralt i våtmarken rinner Lombäcken. De 
våtmarkstyper som dominerar är glest trädbevuxna fastmattekärr och sumpskog. 
Vegetation och flora: Tall dominerar trädskiktet både i de öppnare kärrpartierna och i sumpskogen. 
Gran dominerar ställvis i sumpskogsytorna. De vanliga lövträden förekommer allmänt och framför allt 
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längs bäcken är lövinslaget stort. Liksom på övriga myr/sumpskogsområden i trakten är det en stor 
tuvighet i både kärr och sumpskog. Ställvis övergår kärrytorna i ren a blandmyrar med små 
mossepartier.  Mellan tuvorna uppträder en artrik moss- och kärl- växtflora med stort örtinslag och ett 
flertal rikindikerande arter. 
Trådstarr , Älgört, Campylium stellatum, Tuvsäv, Revsmörblomma, Tomentypnum nitens, 
Knagglestarr, Skogsnäva, Sphagnum warnstorfi, Hirsstarr, Slåtterblomma, Sphagnum  
subfulvum, Snip, Vitmåra, Sphagnum subsecundum, Gräsull, Kärrviol, Paludella squarossa, Slidstarr, 
Vänderot, Scorpidium cossoni, Rörflen, Liljekonvalj, Scorpidium revolvens, Tuvstarr, Brudborste, 
Warnstorfia exannulata Lundelm 
Påverkan: I norra delen finns dikespåverkan i kanten och i östra kanten går en kraftledning med 
svaga körskador. Liksom övriga myrar i området är Kärrpartierna på väg att växa igen till tallkärr men 
detta är troligen helt naturligt. 
Bedömning: Lombäck. Stormyran är et t av de största sammanhållna myr/sump – skogsområdena i 
detta rikområde. Våtmarkerna är i h uvudsak opåverkade av störande ingrepp och en del av 
sumpskogen är naturskogslikande me dgamla och döda träd. Vegetationen är synnerligen artrik och 
mångformig med ett stort anatl rikkärrs- och rikskogsarter. 
 
 
Myr norr om Tallåsberget 8 km norr om Ånge nr115  
VärdeklassIII objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 8I 03  
Areal  10 ha. Höh 230 m 
 
 
Vammen  7 km norr om Ånge nr116 
VärdeklassII  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 8J 01 
Areal våtmarkskomplex 38 ha varav 35 våtmark. Höh 
 
 
Våtmarker vid Vammen nr 117 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17F 8j 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt del av N 60 019 INGÅR I nr 60 140 
Del av ingår i Länsstyrelsens Myrskyddsplan delen 60 140 
Areal ca 45 ha. Höh  200- 220 m 
De våtmarkstyper som förekommer är skogskärr, blandmyr, sumpskog och öppna strandkärr av 
gungflytyp. Våtmarken förefaller hydrologiskt ostörda. Fynd av guckusko och finbräken i sumpskogen 
vid Vammen. 
Bedömning: Våtmarksområdet vid Vammen är mångformigt och ostört. Området är kalkpåverkat och 
hyser därför goda förutsättningar för en rik flora och fauna.   
 
 
Halmmyran nr 118 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17F 8J 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 028   
Areal  ca 30 ha. Höh 250 m 
Halmmyran ligger i Borgsjös extremrikområde med påverkan från den jämtländska kambrosiluren. 
Myren sluttar svagt mot sydväst. Den centrala delen utgörs av ett glest trädbevuxet fastmattekärr som 
mot kanterna övergår i skogskärr och barrsumpskog. Den sydvästra delen består av ett större parti 
med sumpskog. 
Vegetation och flora: Det centrala kärret är mestadels av fastmattetyp med ristuvor, lågvuxen tall och 
björk samt enbuskar spridda över ytan. Flera rikkärrsarter är vanliga däribland gräsull och kärrsälting. 
Bottenskiktet domineras av rikmossor tex C ampylium stellatum och Sphagnum warnstorfii. Mot 
kanterna ökar trädskiktens täthet och höjd och även gran blir vanligt. Här är vegetationen av 
extremriktyp med bla  tvåblad, sumpnycklar, hårstarr, trindstarr och fjällskära som vanliga arter. Mer 
sparsamt förekommer rariteter som huvudstarr , guckusko, brudsporre, trådfräken och smalfräken. I 
bottenskiktet finns förutom ovan nämnda mossarter även Totemtypnum nitens, Plustriella sp. Och 
Calliergon giganteum. 
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Påverkan: Myren saknar allvarliga ingrepp. Sumpskogen är något plockhuggen  men ger delvis ett 
naturskogsintryck. Den centrala delen ser ut att vara stadd i igenväxning med ung tallskog som 
etablerats under torrår på 80-talet. 
Bedömning: Halmmyran är en av de bäst utvecklade extremrikmyrarna i området med mycket artrik 
och delvis sällsynt kalkmyrflora. Våtmarken är förhållandevis stor och lite påverkad. Viss skötsel med 
röjning av den centrala delen kunde dock vara önskvärd 
 
 
Stormyran vid Långmarksberget nr 119 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nr 17F 9H 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 066  
Areal15 ha. Höh 495 ha 
Myren ligger på vattendelare och sluttar svagt mot både väster och söder. Den centrala delen består 
av ett fastmattekärr och en blandmyr samt några blötare kärrdråg. Runt om finns en kantzon med 
skogskärr. Ett litet parti i norra delen ligger i Jämtlands län. 
Vegetation och flora: Den centrala delen består dels av tuvsävdominerade kärr och dels av 
mosseytor med hjortron och taggstarr. Spritt förekommer också ristuvor och över hela den centrala 
delen växer låga granar. I kanterna finns rika partier med Kung Karls spira, tvåblad och brudsporre. 
Andra myrkanter består av fattiga klotstarrkärr.  
Påverkan: Inga diken berör myren men omgivande avverkningar kan ha påverkat den. Svaga 
körskador i södra delen. 
Bedömning: Myren är lite hydrologiskt störd och ligger som en oas i ett hårt avverkat område. 
Myrtperna är vanliga med mestadels fattig vegetation men små partier med ängskärrvegetation 
motiverar ett högt bevarandevärde.  
 
 
Våtmarker vid Fligget  11 km nordnordväst om Ånge nr120 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 F 9 H 02 
Areal  våtmarkskomplex 17 ha. Höh 470 m 
 
 
Hans och Persfliggemyran 12 km nordnordväst Ånge nr121 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 9H 03 
Areal  myrkomplex 18 ha. Höh 485 m 
 
 
Gubby- Stormyran nr 122 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  17F9I 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 016 INGÅR I nr 60 140 
Del av ingår i Länsstyrelsen Myrskyddsplan 
Areal 20 ha. Höh 415- 425 m 
Gubby- Stormyran ligger nedanför Ratåsens branta sydsluttning. Lombäcken rinner genom myren i 
nord-sydlig riktning. Myren sluttar ner mot bäcken på båda sidor. Myren utgörs till stor del av ett öppet 
fastmattekärr som övergår i en gles trädtäckt blandmur mot kanterna. 
Vegetation och flora:  Fastmattekärret domineras av trådstarr och tuvsäv. Vegetationen får 
betecknas som intermediär med enstaka förekomst av  rikarter som blodnycklar och  jämtlandsstarr 
samt alltmer fjällskära och björnbrodd. Längs bäcken finns en smal remsa med ängskärrvegetation 
där bl a hårstarr och tvåblad har påträffats. 
Påverkan: Myren saknar allvarliga ingrepp även om en stor del av omgivningen har avverkats utan att 
lämna tillräckliga zoner mot myren. 
Bedömning: Liten opåverkad myr med intermediär-rik vegetation. Myren bör ses som en del av 
Lombäcken som i sin helhet har en mycket artrik och ovanlig flora. 
 
 
Bysättermyran nr 123 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt   Identifikation VMI nr 17 F 9J01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 055   
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Areal 44 ha. Höh 310 m 
Bysättermyran ligger i det kalkrika Borgsjöområdet med påverkan från det jämtländska 
kambrosilurberggrunden. Våtmarken består dels av strandskog längs Gråsjöbäcken och en blandmyr. 
Blandmyren består av tallbevuxna kärr och mosseytor samt mindre ytor med mjukmattekärr. 
Vegetation och flora: Rik-extremrik vegetation med dominans av bla trådstarr, blåtåtel, styltstarr och i 
bottenskiktet Scorpidium scorpioides, Campylium stellatum och Loeskypnum badium. Längs bäcken 
finns ett mycket örtrikt vaäxtsamhälle med omväxlande tuvor och blöta partier samt en hel del lågor. I 
trädskiktet finns främst tall, gran, glasbjörk och gråal. Sparsamma fynd  av rikindikatorer som axag 
och sumpnycklar samt mossorna Pseudocalliergon trifarium och Sphagnum teres. 
Påverkan: Området förefaller hydrologiskt helt ostört och strandskogen längs bäcken verkar ha 
naturskogskvaliteter. 
Bedömning: Bysättermyran är en väl sammanhållen helt ostörd våtmark med mycket rik flora.   
 
 
Korpmyran 12 km nordnordost Ånge nr124  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F 9J 02 
Areal kärrkomplex 26 ha. Höh 340 
 
 
Gräsmyran 11 km norr om Ånge nr125  
Värdeklass IV objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17F 9J 03 
Areal obestämbar myr 42 ha. Höh 320 m 
 
 
Myr norr om Gräsmyran nr126 
Värdeklass  III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17F9J04 
Areal topogent kärr 8 ha. Höh 330 m 
 
 
Kalvmyran och Björnmyran nr127 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17G0E 01 
Areal  myrkomplex 52 ha varav 50 ha våtmark. Höh 465 m 
 
 
Lekmyran nr 128 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt   Identifikation VMI nr 17G 0E 02 
Länsstyrelsen s naturvårdsobjekt del av N 60 168 
Areal  ca 60 ha. Höh470-485 ha 
Lekmyran ligger strax söder om Stormyrskogens naturreservat. Myren är plan i vissa delar och svagt 
nordsluttande i vissa delar. Myren avvattnas mot nordost till Öratjärnsmyrarna,. Den utgörs mestadels 
av öppna-glest tallbevuxna mossar, blandmyrar och smala kärrdråg. 
Vegetation och flora: Den östra delen består till stor del av öppen mosse som är 
mjukmattedominerad med ristuvor och en del strängar mot kanterna. I nordligaste delen ligger en 
blandmyr. Ett litet högstarrkärr som är mycket blött med stora lösbottenpartier utgör starten på bäcken 
som avvattnar stora delar av myren. Området runt Timåstjärnen har inte besökts men verkar bestå av 
glest trädbevuxna soligena kärr i mosaik med fastmarksholmar. 
Påverkan: Söder om Lekmyran finns ett rätt omfattande dikessystem som delvis berör Lekmyran. Det 
är möjligt att det som idag är det blöta kärret är en fd tjärn som sänkts i syfte att utvinna slåttermark. 
En skogsbilväg i västra kanten skär av Lekmyran från Klavmyran. Avverkningar har gjorts på uddarna 
i nordvästra kanten och flera andra avverkningar var planerade längs norra kanten. 
 
 
Myrar vid Nottjärnen 11 km ostsydost Naggen  nr129 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 0E 03 
Areal våtmarkskomplex 95 ha varav 75 ha våtmark. Höh 440 m 
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Stormyran 3 km Norr om Naggen nr 130 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17G 1C 01  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 061  
Areal 200 ha. Höh 380-390 m 
Myren ligger i en sänka mellan sjöarna Hångstörn och Lomsjön. Myren sluttar svagt mot nordost 
respektive åt sydväst. Den östra delen avvattnas via Stormyrbäcken som rinner i södra kanten. På 
myren finns två tjärnar. Stormyran består till största delen av öppna strängflarkkärr av varierande 
blöthetsgrad men också svagt differentierade mjuk-fastmattekärr och strandkärr. Utkanterna utgörs av 
skogskärr och tallmossar. 
Vegetation och flora: Vegetationen är mestadels intermediär men både rikare och fattigare partier 
förekommer. Vanliga dominanter i de öppna kärren är trådstarr, blåtåtel, dvärgbjörk, vitstarr, vitag och 
tuvsäv. Kärren hyser rikindikerade mossarter såsom Scorpidium revolvens, Sphagnum subnitens, 
Campylium stellatum och Scorpidium scorpioides. Ängsnycklar , Björnbrodd och tätört är rikliga i vissa 
delar. Mindre ytor i myrens utkanter utgörs av trädbevuxna kärr med varierande näringsrikedom samt 
risdominerade tallmossor. Myrkantsamhällen av blandskogstyp finns i några små partier. Högstarr- 
och videvegetation med  viss örtinslag finns längs Stormyrbäckens stränder. 
Påverkan: En skogsbilväg korsar myren i det smalaste partiet. En mindre körväg går i nordostkanten 
och ett flertal älgtorn finns på myren. En kraftledning korsar myren i östra delen. Sjöarna är reglerade 
och detta kan påverka  myrarnas hydrologi. Omfattande avverkningar har gjorts i omgivningarna. 
Bedömning: Stormyran hyser stora ytor öppna och blöta kärr som delvis är uppdelade i mycket 
tydliga strängar och flarkar. Myren är i sin helhet lite påverkad även om  vägen och sjöregleringarna 
kan ha stört myrens naturliga hydrologi. Myren har ett mycket högt skyddsvärde ur ornitologisk 
synpunkt med hög täthet av vanliga myrfågelarter. Ställvis finns en artrik flora med ett flertal mera 
krävande moss- och kärlväxtarter.  
 
 
Sundsmyran och Lomsjömyran 5km öster om Naggen nr131  
Värdeklass IV objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17G 1C 02 
Areal  52 ha varav 50 ha våtmark. Höh 410 m 
 
 
Myr vid Kvarntjärnarna  8 km öster om Naggen nr132 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17G 1D 01 
Areal kärrkomplex 52 ha. Höh 410 m 
 
 
Porsomyran - Björntjärnarna nr 133 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17G 1D 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 218   
Areal  90 ha. Höh 400-405 m 
Porsomyran ligger vid Stensjöns norra strand och sluttar svagt ner mot sjön. Den västra delen utgörs 
av ett öppet mjukmattekärr med delvis välutvecklat strängflarksystem samt en glest tallbevuxen 
mosse. Den östra delen av Porsomyran utgörs främst av glest trädbevuxna kärr men också av 
sumpskogsytor. Våtmarkerna vid ån och Björntjärnarna består av skogskärr och sumpskog av 
varierande slutenhet. Bland annat ängsnycklar, odonvide, och Kung Karls spira förekommer. 
Myrens norra delar påverkas av vägen. I övergången mot Kosomyren i öster finns ett ganska nytt 
dikessystem. 
Bedömning: Långsmalt tämligen mångformigt våtmarksområde med mycket vattenkontakt. Myren 
saknar allvarliga ingrepp och hyser ytor med något rikare flora. 
 
 
Myrar söder Över - Stensjön nr 134 
Värdeklass II ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI Nr 17G 1D 03 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 219  
Areal 125 ha. Höh 400-415 m 
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Våtmarksområdet ligger söder, väster och öster om Över Stensjön. Området är mosaikartat och 
förgrenat och hänger delvis inte ihop så bra. De våtmarkstyper som förekommer är blandmyr, tallkärr, 
tallmosse, gransumpskog. Ett flertal fastmarkholmar och fastmarksuddar finnsi våtmarksområdet. 
Vegetation och flora: Mest ordinär rismosse – och fattig kärrvegetation i både öppna och tallbevuxna 
delar. Dominanterna i kärrytorna är främst  blåtåtel, tuvsäv och trådstarr samt Sphagnum papillosum 
och Sphganum subsecundum. Förekomst av flera diffusa källflöden främst i södra kanten med 
brunmossor som Scorpidium revolvens och Loeskypnum badium samt ängsnycklar och björnbrodd. 
Strandkärren är mestadels glest trädbevuxna men för övrigt mycket heterogena. 
Gransumpskogsytorna är ris- och vitmossdominerade med flytande övergångar mot frisk blåbärstyp. 
Längs med bäckarna finns blötare och något örtrikare sumpskog med bla ormbär och kärrfibbla. 
Påverkan: Den västra delen vid tjärnen är hydrologiskt störd av både gamla diken och skogsbilväg. 
Den närmaste omgivningen och fastmarksholmarna är totalt sett förvånansvärt lite påverkad av 
modernt skogsbruk och bitvis finns fina naturskogspartier med mycket sälg och hänglavar. 
Bedömning: Flikigt och mångformigt våtmarksområde som till större delen är lite stört av både nyare 
skogsbruk, vägar och diken. Stora ytor med artrik fastmattekärr- och strandkärrvegetation samt små 
fina sumpskogsytor. 
 
 
Vikörsmyran 6 km ostnordost Naggen nr135 
Värdeklass IV  objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse  Identifikation VMI nr 17G 1D 04 
Areal myrkomplex 65 ha varav 55 ha våtmark. Höh 380 m 
 
 
Myrar vid Rävåsbäcken 8 km öster om Naggen nr136 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17G 1D 05 
Areal myrkomplex 74 ha varav 68 ha våtmark. Höh 380 m 
 
 
Kosomyran och Lamptjärnen 12 km öster om Naggen nr 137 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17G 1 E 01 
Areal  myrkomplex 140 ha varav 118 ha våtmark. Höh 410 m 
 
 
Stormyran i Stormyrskogen nr 138 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt   Identifikation  VMI nr 17G 1E 02  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt NR 60 031    Naturreservat 
Ingår i Länsstyrelsens Myrskyddsplan 
Areal 85 ha. Höh 420- 445 m 
Stormyrans närmaste omgivningar utgörs av granskogar som till stor del har urskogskaraktär. 
Terrängen är strakt kuperad med flera branta berg i närheten. Den västra delen av myren sluttar mot 
sydost och den centrala delen sluttar något mot norr. Myren avvattnas mot nordost via Stormyrbäcken 
ut i Stor-Ulvsjön. I myrens södra del ligger en stor tjärn. Myren domineras av kärrkomplex med stor 
andel strängflarkkärr. Den västra delen lutar kraftigt och där finns ett terrasserat strängflarkkärr med 
stora flarkgölar. På myren finns också en tallmosse, en del blandmyr samt en tjärn som vuxit igen till 
ett gungfly. Myrkanterna utgörs av olika typer av skogskärr och sumpskogsytor. 
Vegetation och flora: Vegetationen är fattig till intermediär. De fastare delarna av kärren  domineras 
ofta av tuvsäv och blåtåtel. De blötare delarna är mer heterogena med bla vitstarr, dystarr, 
vattenklöver och kallgräs som vanliga arter. I kärren förekommer enstaka mera krävande arter som 
sumpnycklar, brunag, myggblomster samt olika mossor tex Sphagnum contortum Sphagnum teres, 
Pseudocalliergon trifariium, Cratonerum filicanum och Calliergon giganteum. Mosspartierna är oftast 
av vanlig fuscumtyp och risdominerad. Ställvis finns träd- och buskskikt i de centrala delarna. Med 
främst lågvuxen tall samt dvärgbjörk och en. Mot kanterna finns tätare trädskikt med både glasbjörk, 
tall och gran.  
Påverkan: Tjärnen i norra kanten kallas Tjärnbotten har sänkts i syfte att utvinna slåttermark. Bäcken 
öster om den fd tjärnen rinner i en fåra bredvid den ursprungliga. Även bäcken mellan Stormyrtjärnen 
och Tjärnbotten har troligen fördjupats i samma syfte. 
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Bedömning: Stormyran är ett differentierat myrkomplex både avseende på myrtyper och vegetation. 
Speciellt strängflarkkärren med bitvis terrasserade flarkgölar är av högt värde. Myren är förutom de 
äldre sänkningsingreppen helt ostörd och har även av modernt    
Helt ostörda omgivningar. Myren är botaniskt intressant med förekomst av rikkärr-och 
källkärrevegetation. 
 
 
Myr söder om Storulvtjärnarna nr 139 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nr 17G 1E 03  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  delvis NR 60 031 
Del av ingår i Länsstyrelsens Myrskyddsplan 
Areal  63 ha. Höh  410-430 m 
Myren hänger hydrologiskt ihop med Stormyran i väster och avvattnas mot norr till Storulvsjön. Den 
södra halvan ligger inom Stormyrskogens naturreservat med grandominerad gammelskog. De 
våtmarkstyper som finns är öppna kärr som delvis är soligena, öppna strandkärr vid bäckens nedre 
del, skogskärr, tallmosse och små ytor med lövrik sumpskog. 
Bedömning: De soligena kärren med inslag av källor hyser goda förutsättningar för intermediär till rik 
flora. Våtmarkerna förefaller helt fria från störande ingrepp. 
 
 
Abborrtjärnmyran mfl nr 140 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 17G 1E 04 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  N 60 078   
Areal ca 240 ha våtmark. Höh 400-440 m 
Objektet består av en myrmosaik öster om Stormörtsjön. Myrarna ligger kring fyra tjärnar och ett flertal 
fastmarksholmar splittrar upp våtmarken. Myrarna hänger hydroligiskt inte ihop utan avvattnas åt olika 
håll. Grusåsar förekommer i nordvästra delen. 
Myren vid Vittjärnen består av en delvis strängad tallmosse och en tallbevuxen blandmyr. Centralt i 
myren rinner Stormörtsjöbäcken mot nordöst. 
Myren vid Fisklöstjärnen består dels av en öppen mosse i västra delen och dels av en tallmosse i 
östra delen. Båda mossarna är till stor del strukturerade i strängar och höljor men saknar egentliga 
laggar. Myren avvattnas mot väster till Rävåsbäcken. Söder  om tjärnen ligger ett blött kärrdråg som 
delvis är differentierta i strängar och flarkar. 
Myrarna vid Flattjärnen präglas av den igenväxande tjärnen med gungflykärr och fria vattenspeglar 
och strandkärr vid bäckarna och Flattärnån. 
Strandkärren är delvis trädbevuxna och delvis öppna av sumpkärrtyp. Dessutom finns myrflikar med 
glest trädbevuxna fastmattekärr och blandmyrar. Området avvattnas åt norr.  
Myrarna vid Abborrtjärnen består av en mosaik med blandmurar, tallmossar, och fastmarksholmar. 
Norr om tjärnen finns en öppen fastmattekärr. Från Abborrtjärn rinner en mindre bäck till Flattjärnen. 
Vegetation och flora: I kärret sydost om Fisklötjärnen har bla kärrull påträffats. 
Påverkan: Området är i sin helhet lite påverkat. Vid Flattjärnen finns en svag påverkan av gamla 
diken och vid Abborrtjärnen finns ett nytt dikessystem i gränsen mot fastmarken. Längs östra kanten 
av Vittjärnen  går en skogsbilväg som har en lokal påverkan. Vid vägen finns även mindre grustäkt. 
Bedömning: Mycket stort område med skogsmyrmosaik som är hydrologiskt ostört. Här finns  
flera olika våtmarkstyper alltifrån mycket blöta kärr till trädbevuxna mossar. 
 
 
Lortamyran 10 km nordväst Naggen nr141 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17G 2A 01 
Areal våtmarkskomplex 135 ha varav 105 ha våtmark. Höh 400 m 
 
 
Örsmyrorna nr 142 
Värdeklass II-IV  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt till objekt med vissa naturvärden   
Identifikation VMI nr 17 G 2A O2 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N60 220 
Areal  220 ha. Höh 395-400 m 
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Örsmyrorna är ett långsmalt våtmarksområde längs Örsån. Örsån har ett slingrande lopp och längs ån 
finns öppna glest trädbevuxna strandkärr samt en lövrik strandskog i västra delen. För övrigt finns en 
mosaik av öppna kärr, skogskärr, tallmossar och sumpskog. I den västra  
delen, norr om bäcken är ett 60 ha stort område krfatigt dikespåverkat  och är idag av en obestämbar 
våtmarkstyp. 
Bedömning: Områdets naturvärden är troligen främst knutete till den slingrande ån med de närmast 
omgivande strandvåtmarkerna. 
 
 
Gumstjärnen och Röjmyran 4  km nordväst om Naggen nr143 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 2 B 01  
Areal myrkomplex 72 ha varav 66 ha våtmark. Höh 420 m 
 
 
Rörtjärnsmyran mfl nr 144 
Värdeklass I särskilt värdefulla objekt  Identifikation  17G 2C 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt NR 60 062 
Ingår i Länsstyrelsens Myrskyddsplan 
Areal  ca 480 ha våtmark. Höh 380-390 m 
Myrkomplexet som är ett av länets största breder ut sig mellan Oxsjön och Vikören. Myrarna 
avvattnas främst av Oxsjöån och Röjtjärnsbäcken. I myrområdet ligger två sjöar, Nores- och 
Sönnersjön som är halvt igenväxta samt en tjärn, Röjtjärnen. 
Stora sammanhängande mossar finns på Röjtjärnmyran. Vidsträckta mjukmattekärr och öppna 
blandmyrar uppträder på Brännäsmyran. Sjöarna omges av öppna sumpkärr. Strängade  området är 
inte framträdande men det finns några små strängflarkkärr. Tre mindre och två större rikkärr finns på 
myrarna. Vid kanterna växer olika typer av skogskärr. Sumpskog förekommer som små partier i södra 
delen och som större sammanhängande ytor längs norra kanten  och vid Oxsjöån. 
Vegetation och flora: Brännäsmyran består nästan helt av fattiga mjukmattekärr med 
flaskstarrdominanas. Ställvis övergår dessa kärr i ostrukturerade blandmyrar. Motkanterna finns 
klotstarrdominerade tallkärr och ett något rikare blandskogskärr. 
Spångmyran sluttar svagt mot sydost och utgörs bla av ett intermediärt mjukmattekärr med bla 
Sphganum pulchrum och Sphagnum subsecundum. Mot nordost övergår kärret i ett svagt 
differentierat strängflarkkärr med ställvis rik vegetation där bla sumpnycklar och björnbrodd 
förekommer.   
Vid Nores- och Sönnersjön breder vidsträckta högstarrsumpkärr ut sig med tätbevuxna tråd- och 
flaskstarr. 
Norra delen av Röjtjärnsmyran består av mosseområden, både öppna och tallbevuxna. Öster och 
söder om Röjtjärnen finns intermediära- rika kärr. Där myren börjar smalna av i söder finns flera 
skogsdungar med källor där det finns en rik mossflora. Av rikkärrsarter finns tex myggblomster, 
björnbrodd och sumpnycklar samt brunmossorna Campylium stellatum, Calliergon giganteum och 
Scorpidium scorpioides. Dessutom finns en ovanlig vitmossaart Sphagnum obtusum.  
Påverkan:  De blöta kärren vid sjöarna  har brukats som slåttermarker och det är troligt att vissa 
sänkningsingrepp har gjorts. Östra delen av Spångmyran och områdena väster om Sönnersjön har 
använts till myrodling och består idag av björkdominerade torvmoar med ett  stort inslag av 
björnmossor. Några synliga basvägar korsar Spångmyran och Röjtjärnsmyran. I östra delen finns i 
kanten diken på ett par ställen. 
Bedömning: Myrkomplexet är mycket stort och totalt sett lite påverkat. Området hyser ett flertal 
våtmarkstyper som ärrepresentativa för regionen men också några typer som är mindre vanliga, till 
exempel de blöta sumpkärren vid sjöarna. Myrarna har högsta skyddsvärde  pga en både art – och 
individrik fågelfauna. Vegetationen är också mångformig med mindre rikkärrsområden och några 
källor som värdefullaste delar. 
 
 
Bastubacksmyran 6 km nordost om Naggen nr145  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 2C 02 
Areal  myrkomplex 35 ha. Höh  380 m 
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Ryteho 10 km nordost Naggen nr146 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17G 2D 01 
Areal  myrkomplex 160 ha varav 155 ha våtmark. Höh 385 m 
 
Södra Järvtjärnmyran nr 147 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17G 2E 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 221  
Areal  85 ha. Höh 375-380 m 
Järvtjärnmyran ligger norr om Järvåsens branta sluttning. I södra kanten ligger Järvtjärnen som är ca 
400x200 m stor. Myren sluttar svagt mot söder och avvattnas via bäcken från Järvtjärnen och vidare 
mot öster till Saxån. 
Myrens centrala del utgörs av en öppen-glest tallbevuxen mosse med omgivande laggkärr. På myren 
finns också skogskärr, blandmyrar och öppna fastmattekärr. Mot myrens kanter uppträder ytor med 
blandsumpskog. Myren hänger ihop med den nordvästra delen av Järvtjärnmyran via en trädbevuxen 
myrarm. Objektet har avgränsats på vattendelaren. 
Vegetation och flora: Vegetationen är mestadels fattig-intermediär men lite rikare kärr och 
blandmyrar uppträder på flera ställen. Dessa är ofta glest trädtäckta med ett stort inslag av 
brunmossor i bottenskiktet. Av mer krävande fältskiktsarter finns tex ängsnycklar, gräsull och nålstarr. 
Mot kanterna finns fattiga-intermediära tallkärr samt blandskogsbevuxna myrkanter. I de senare 
förekommer ängskärrvegetation där bla Kung Karls Spira, strätta och ormrot är vanliga. En källa av 
fattigare typ finns i närheten av tjärnen. 
Vinterkörvägar korsar myren på ett par ställen. Ett gammalt dike finn i det centrala mossepartiet men 
detta är igenväxt. Torvkoncessionsansökan ? 
Bedömning: Järvtjärnsmyran hyser mestadels ordinära myrtyper med i huvudsak liten påverkan. 
Vegetetionen är intermediär- till rik i vissa delar och här finns både vegetationstyper och växtarter som 
är mindre vanliga i länet. De värdefullaste delområdena torde vara de rika kärr- och 
sumpskogspartierna. 
Myrar vid Vattutjärnarna 14 km ostnordost Naggen nr 148 
Värdeklass IV  objekt utan nämnvärt naturvårdsintresse Identifikation VMI nr17G 2 E 02 
Areal myrkomplex 62 ha varav 60 ha våtmark. Höh 420 m 
 
 
Svenskmyran 17 km nordost Naggen nr149 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 2 E 03 
Areal 30 ha. Höh 375 m 
 
 
Stormyran 3 km söder om Saxen nr 150 
Värdeklass II   ur naturvårdsynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17G 2F 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 222   
Areal  80 ha. Höh 405-415 m 
Stormyran ligger öster om landsvägen mellan byarna Saxen och Kilen. Två småtjärnar och några 
fastmarksholmar ligger i myrområdet. Hela myren sluttar svagt mot söder och avvattnas via Hällsjöån. 
Myrens västra del domineras av ett öppet kärr som delvis är diffust straängat. Den östra delen utgörs 
av två svagt välvda mossar, öppna kärrytor och ostrukturerade blandmyrytor. Mot kanterna finns glest 
skogbevuxna blandmyrar och bitvis täta skogskärrdungar. De små tjärnarna omges av smala 
gungflykärr. 
Vegetation och flora: Den västra delen har en intermediär vegetation. Fastmatteytor dominerar men 
ställvis finns också mjukmatte- och lösbottenpartier. De fastare delarna domineras av blåtåtel, 
trådstarr och tuvull och har ett svagt utvecklat bottenskikt med bla Sphagnum papillosum och 
Sphagnum subfulvum. De blötare delarna är mer heterogena med främst dystarr och ängsull som 
rikliga arter. Scorpidium scorpidiodes dominerar bottenskiktet fläckvis. Av mossarna i östra delen är 
den ena öppen och den andra tallbevuxen. Tydliga laggkärr avvattnar mossorna. Även i den östra 
delen finns små strängflarkkärr och större fastmattekärrytor. 
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Påverkan: Partier med kraftig dikespåverkan – äldre myrodlingar- finns på två ställen. Dessa har idag 
vuxit igen med lövträd. Vid Hundtjärnen finns rester efter lador. Mot vägen finns små myrar med viss 
dikes- och körvägspåverkan. Avverkningar har gjorts ända ut i myrens i södra delen. 
Bedömning: Myren är ganska variationsrik med flera myrtyper som är representativa för Medelpad 
men också något ovanligare typer i form av svagt välvda mossar. Myren är i sin helhet lite påverkad 
och har en stor andel öppna och blöta myrytor med intermediär vegetation. 
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Brännmyran mfl 18 km sydväst ( Stöde kyrka) nr151  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr17G 2F 02 
Areal kärrkomplex 115 ha varav 110 ha våtmark. Höh 420 m 
 
 
Stormyr och Mickelsmyran 13 km sydväst Stöde nr152 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 2G 01 
Areal våtmarkskomplex 140 ha varav 125 ha våtmark. Höh 280 m 
 
 
Gäsjömyran mfl nr 153 
Värdeklass I   särskilt värdefulla objekt Identifikation   VMI nr 17G3A 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 176   
Areal  250 ha. Höh 370-380 m 
Myrkomplexet runt Gällsjön är stort och mångformigt med ett flertal tjärnar och fastmarksholmar. 
Centralt i våtmarksområdet rinner Gransjöån. De våtmarkstyper som dominerar är öppet kärr (mjuk-
fastmatta), tallkärr, öppna-glest trädbevuxna strandkärr, strängflarkkärr samt små ytor med olika typer 
av sumpskog. 
Vegetation och flora: Tall dominerar trädskiktet i både glesare och tätare delar men ställvis finne ett 
betydande lövinslag. Kärren är fattiga till intermediära med dominans av främst tuvsäv. Blåtåtel, 
trådstarr och flaskstarr samt olika vitmossor i bottenskiktet. Av intressanta kite mer krävande arter 
förekommer tex björnbrodd, ängsnycklar och mossorna Sphagnum subnitens och Campylium 
stellatum. Enstaka små mosseytor finns på några ställen. Påverkan.  
Smärre dikningsingrepp finns på några ställen liksom lokala skador av terrängkörning och en 
skogsbilväg. I norra kanten har anslutande sumpskog avverkats på flera ställen. 
Bedömning: Gällsjömyran-komplexet är ett mycket stort och lite stört våtmarksområde. 
Mångformigheten är stor med tjärnar, ån och fastmarks holmar som ligger i mosaik med myrytorna. 
Myr- och vegetationstyperna är ordinära men representativa för regionen. 
 
 
Ratelaks 9km nordost om Naggen nr154 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 3C 01 
Areal kärrkomplex 50 ha. Höh 385 m 
 
 
Norra Järvtjärnmyran nr 155 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17G 3D01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 223    
Areal 135  ha. Höh 367-375 m 
Myren ligger vid Getingtjärnen, Flottatjärnen och Noretjärnen. Ett flertal mindre bäckar rinner genom 
våtmarkerna och området avvattnas mot norr via Brännbergsån ut i Roggsjön. En stor del utgörs av 
glest trädbevuxna kärr och sumpskogar. Öppna fast-mattekärr förekommer också liksom några små 
tallmossar. Tjärnarna omges av gungflykärr och bäckarna av buskrika strandkärr. Myren hänger ihop 
med den sydöstra delen av Järvtjärnmyran via en trädbevuxen myrarm. Objeket har delats på 
vattendelaren. 
Vegetation och flora: De glest trädbevuxna partierna utgörs delvis av fattiga tallkärr och bland myrar 
men delvis också av rikare blandskogskärr. De rikare delarna domineras ofta av blåtåtel med 
förekomst av rikindikerade arter som strätta, Kung karls spira, ormrot, gräsull och slåtterblomma. I de 
öppna kärren finn ställvis en rik vegetation med bla ängsnycklar och knaggelstarr samt rikmossorna. 
Campylium stellatum och Tomentypnum nitens. Gungflykärren vid tjärnarna är högstarrdominerade 
med sammanhängande  vitmossarter inåt myren. Strandkärren vid bäckarna ärvidebevuxna och 
tuviga med främst styltstarr som dominant och ett visst örtinslag. Norr om Norestjärnen finns en källa 
med avvikande vegetation där mossorna Crautoneron commutatum och Calliergon giganteum växer. 
Påverkan: Vinterkörvägar korsar myren på ett flertal ställen. En väg berör Flottatjärnens västra del. 
Runt Norestjärnen är vegetationen kraftigt påverkad av en bäverdämning. 
Bedömning Ett mycket mångformigt våtmarkskomplex med stora ytor rika skogskärr och sumpskogar 
som värdefullaste delområdena. Området är opåverkat av dikningsingrepp och i sin helhet lite stört. 
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Lövåsmyran 17 km nordost om Naggen nr156  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 3 E 01 
Areal  27 ha. Höh 330 m 
 
 
Myrar sydväst Trögtjärnen 15 km nordväst om Naggen  nr157 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr17G 4 A 01 
Areal våtmarkskomplex 160 ha varav 135 ha våtmark. Höh 375 m 
 
 
Vimyrorna nr 158 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17G 4C O1 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt    60 224  
Areal 125 ha. Höh 340 –355 m 
Vimyrorna sluttar svagt ner mot Alderängsån som rinner mot norr genom myrens centrala del. Myren 
domineras av svagt sluttande öppna kärr som delvis är differentierade i strängflarkkärr. Längs ån finns 
strandkärr som delvis är trädfria och delvis övergår i strandskogar. Mot kanterna förekommer tallkärr 
och små tallmossar. I östra delen finns flera fastmarksholmar. 
Vegetation och flora: Intermediära fastmattekärr som är tuvade och strängade dominerar i 
nordvästra och sydöstra delarna av myren. Blåtåtel, blodrot och slåtterblomma är karakteristiska i i 
fältskiktet och Sphagnum warnstorfii och Sphagnum subfulvum domineraR oftast bottenskiktet. Här 
förekommer också en del rikindikerande arter såsom ängs- och sumpnycklar samt gräsull och 
fjällskära. I de centrala delarna utbreder sig fattigare starrsamhällen med stor del lösbottnar. 
Intermediära skogskärr förekommer med sparsamma inslag av rikmossor som Campylium stellatum 
och Tomentypnum nitens. Täta videsnår och styltstarrtuvor med visst örtinsklag dominerar 
vegetationen kring Alderån.  
Påverkan: Myren är lite påverkad. Det medst synliga är ett par vinterkörvägar. Några äldre diken finns 
vid västra och södra kanten. En damm fanns tidigare i Alderängsån i norra kanten av myren men 
några spår av den syns inte idag. 
Bedömning: Myren är i sin helhet lite påverkad även om omgivningarna till stor del har avverkats. 
Inga speciellt väldifferentierade myrtyper förekommer men här finns rätt stora yytor med blöta kärr och 
lövrika strandskogar. Vegetationen är delvis rik med flera lite mer krävande moss- och kärlväxtarter. 
 
 
Myr vid Alderängsån 15 km norr om Naggen nr159 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 4C 02 
Areal 115 ha. Höh  310m 
 
 
Byggmyren nr 160 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt    Identifikation VMI nr 17G 7E O1 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 073   
Areal 50 ha. Höh 245 m 
De våtmarkstyper som finns är sumpskog, skogskärr och små öppna kärrytor med diffusa strängar. 
Översilade sumpskogar och kärr med förekomst av guckusko och klippbräcka. 
Påverkan: Våtmarkstyperna är svagt lokalt påverkade av dikning och skogsbilväg 
Bedömning: Det mycket höga bevarandevärdet motiveras av de rika sumpskogarna och 
skogskärren. 
 
 
Myr 2 km söder om Nedertjärn 6 km nordväst Borgsjö kyrka  nr 161 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 8A 01 
Areal 2,5 ha trädbevuxet rikkärr med gräsull, brudsporre, tvåblad och sumpnycklar.  
Höh 200 m 
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Våtmarker vid Lönntjärnen nr 162 
Värdeklasss II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 17G8A 02 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt NR 60 023   
Areal ca 45 ha våtmark. Höh 280-290 m 
Norr och väster om Lönntjärnen finns rätt stora ytor med trädbevuxna rikkärr och rika sumpskogar. 
Små ytor med öppnare kärr förekommer också. I tjärnen finns en bred bård med högstarr och 
fräkenvassar. 
I våtmarken förekommer bla myrstarr, huvudstarr, hårstarr, smaldunört, gräsull, brudsporre och 
guckusko. Flera körvägar går över våtmarken 
Bedömning: Våtmarken vid Lönntjärnen hyser mycket  rika växtsamhällen vilket motiverar ett mycket 
högt bevarandevärde. 
 
 
Nybodmyran 7 km norr om Borgsjö kyrka  nr163  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17 G 8A 03 
Areal 10 ha öppet kärr, skogskärr. Rikkärr med kransrams och brudsporre. Höh 340 m 
 
 
Ensillremyran  7km norr om Borgsjö kyrka nr164 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 17G 8A 04 
Areal 25 ha öppna kärr, skogskärr. Intermediära kärr med sumpnycklar och björnbrodd 
Höh 330 m 
 
 
Lövsjömyran 4 km norr om Borgsjö kyrka nr165 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 8B 01 
Areal 35 ha skogskärr, sumpskog. Rikkärrspartier med sumpnycklar och gräsull. 
Höh 295 m 
 
 
Myr vid Sågberget 6 km nordost om Borgsjö kyrka nr166  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 8B 02  
Areal  8 ha intermediärt – rikt kärr. Höh 435 m 
 
 
Prästmyran 14 km nordost om Borgsjö kyrka nr167 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 8D 01 
Areal  7 ha blandmyr, skogskärr, förekomst av skvattram. Höh 370 m 
 
 
Sesselmyran mfl 12 km nordnordost om Torps kyrka nr168 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 17G 8 E 01 
Areal  myrkomplex 110 ha varav 85 ha våtmark. Höh 400 m 
 
 
Myr vid Trätmyrtjärn nr 169 
Värdeklass II  ur naturvårdsynpunkt värdefulla objekt   Identifikation VMI nr 17G 8F 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 169 
Areal  100 ha. Höh 395-405 m 
Myren ligger 5km väster om sjön Leringen uppe på Leringsåsen. Myren är plan-svagt sluttande mot 
norr respektive söder. I myren finns tre tjärnar som är mer eller mindre igenväxta. Myren domineras av 
öppna kärr som delvis är differentierade i strängflarkkärr. Rätt så stora ytor upptas också av skogskärr 
och gles trädtäckt blandmyr. 
Vegetation och flora: Fattiga till intermediära kärr av olika typ dominerar. Strängflakkärren består av 
fastmattesträngar och lösbottenflarkar med brunmossdominans i kanterna. 
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Stormyrtjärnen är kraftigt igenväxt med vassar av flaskstarr och sjöfräken. Skogskärren är els 
intermediära tallkärr, dels olika typer av blandskogskärr. I dessa kärrpartier förekommer bla ullsäv och 
ängsnycklar. 
Påverkan: Ett dike från Stormyrtjärnen mot norr samt en skogsbilväg i västra kanten utgör de 
allvarligaste ingreppen. Det är troligt att alla tjärnar tidigare har sänkts i viss omfattning för att utvinna 
slåttermark. 
Bedömning: Myrkomplexet är mångformigt och är i huvudsak lite påverkat. De rätt stora ytorna med 
öppna och blöta kärr samt de frodiga skogskärren utgör värdefulla  inslag i ett annars ganska 
våtmarksfattigt område. 
 
 
Våtmarker vid Hiån nr 170 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nr 17G 8H 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 60 225   
Areal 74 ha. Höh 245-250 m 
Våtmarkerna ligger längs Hiån. Olika typer av skogskärr och sumpskogar dominerar helt. I  vardera 
änden  av området ligger två småtjärnar, Hiåtjärnen och Prästtjärnen. Små öppna kärrdråg 
förekommer sparsamt. 
Körvägar påverkar våtmarksområdet något. Den västra delen påverkas svagt av en skogsbilväg. 
Våtmarksområdet är homogent med ovanligt stora ytor strandkärr och sumpskog. Allvarliga ingrepp 
saknas. 
 
 
Myrar vid Värsjön: 6 km norr om Borgsjö kyrka nr171 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation  VMI nr 18G 0A 01 
Areal  kärrkomplex 75 ha varav 60 ha våtmark. Höh 400 m 
 
 
Värsjömyran: nr 172 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt   Identifikation   VMI nr 18G 0B 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  del av NR 60 017 
Ingår i Länsstyrelsens Myrskyddsplan 
Naturreservat 
Areal 90 ha. Höh  400-430 m 
Värsjömyran ligger i en västsluttning ner mot Värsjön i det sk Jämtgavelområdet som är ett stort 
sammanhängande naturskogsområde. Myren utgörs till stor del av strängflarkkärr med stor andel 
vackert utbildade terassgölar. En stor del av myren utgörs av glest trädbevuxna blandmyrar och 
skogskärr men också små öppna ostrukturerade kärr och sumpskogsytor förekommer spritt. 
Vegetation och flora: Flarkkärren har en intermediär vegetation med förekomst av bla hirsstarr och 
dvärglummer samt Sphagnum warnstorfii, Scorpidium scorpioides och Campylium stellatum i 
bottenskiktet. På torrakor i strängkärret finns en sparsam förekomst av varglav. I skogskärr vid 
Värsjöbäcken finns rika partier där bla tvåbald, brakved och nålstarr  växer. 
Påverkan: Vägen vid sjön påverkar myren marginellt. Två körvägar går från vägen uppmot öster och 
påverkar myren något. 
Bedömning: Myrens stora värde ligger i de väl utbildade strängflarkkärren med bitvis terasserade 
flarkgölar. Myren är i sin helhet ostörd och ligger i ett stort naturskogsområde. 
 
 
Avamyran- Nybyggemyran: nr 173 
Värdeklass I  särskilt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nr 18G 0B 02  
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt NR del av 60017 
Naturreservat,  
Areal 115 ha. Höh  420-445 m 
Myrområdet består av Avamyran, Nybyggemyran och Hästmyran. Myrarna sluttar svagt ner mot 
sjöarna Storavan och Nybyggesjön samt bäcken därimellan. Området mellan Nybyggemyran och 
Avamyran är mosaikartat med flera fastmarksholmar. Glest trädtäckta rismyrar dominerar stora delar. 
Dessa är troligen både av mosse- och kärrtyp med tall som dominerande trädslag. Rena mossar som 
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är öppna-glest trädbevuxna och delvis strukturerade . förekommer på några ställen. Öppna kärr finns 
på Hästmyran men också som smala dråg på andra ställen. I västra kanten av Nybyggemyran ligger 
ett vackert utbildat strängflarkkärr. Vid Storavan och vid bäcken finns  öppna strandkärr av gungflytyp. 
Vegetation och flora: Mestadels fattigt. Fläckvis finns intermediär vegetation med förekomst av 
ängsnycklar och nålstarr. Inlandslokal för pors. 
Påverkan: Två körvägar passerar myren. Möjligen har bäcken och Storavavn påverkats av dämningar 
i äldre tid. 
 
Bedömning: Myrkomplexet är stort och saknar allvarlig påverkan. Myrtyperna är representativa för 
regionen. Läget i ett stort naturskogsområde höjer värdet ytterligare. 
 
 
Svarttjärnflon nr 174 
Värdeklass II   ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation  VMI nr 18G 0B 03 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt  delvis i  nr 60 017  
Naturreservat 
Areal  85 ha. Höh 440-455 m 
Svarttjärnflon är en plan-svagt sluttande myr som i huvudsak avvattnas mot söder till Storavan. I den 
östra respektive sydöstra kanten ligger två tjärnar, Svarttjärnen och Baktjärnen. Myrens centrala del 
upptas av mossar på vardera sidan om bäcken mellan tjärnarna. I norra delen finns tre ytor med 
öppna mjuk-fastmattekärr. Längs kanterna uppträder vanliga myrkantsamhällen i form av glest 
trädbevuxna rismyrar. 
Påverkan: En körväg passerar myren i nordsydlig riktning 
Bedömning: Medelstort representativt myrområde utan störningar. Myrens läge i ett  
naturskogsområde höjer värdet ytterligare. 
 
 
Oxmyran – Stormyran:15 km nordnordost om Borgsjö kyrka nr175 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr18G 0B 04 
Areal kärrkomplex 60 ha varav 58 ha våtmark. Höh 450 m 
 
 
Rusbastumyran: 16 km nordnordost Borgsjö kyrka nr176 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr18G 0B 05 
Areal myrkomplex 43 ha varav 42 ha våtmark. Höh 490 m 
 
Finnmyran: 14 km norr om Borgsjö kyrka nr177  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 18 G 0B 06 
Areal  myrkomplex 50 ha varav 48 ha våtmark. Höh 450 m 
 
 
Myr norr om Nybyggesjön: 17 km norr om Borgsjö kyrka nr178  
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 18G 0B 07 
Areal 7 ha. Höh 450 m 
 
 
Norsmyran nr 179 
Värdeklass II  ur naturvårdsynpunkt värdefulla objekt Identifikation VMI nr 18G 0B 08 
Länsstyrelsens naturvårdobjekt ingår i Nr 60 017 
Naturreservat,  
Areal 60 ha. Höh 450-470 m 
Norsmyrans östra del omger Norstjärnen och Korssjöbäcken som rinner mot söder. Den västra delen 
sluttar ner mot tjärnen och är ett mosaikartat område med flera fastmarksholmar. Myren utgörs till stor 
del av öppna kärr som delvis är differentierade i strängflarkkärr med vattenfyllda flarkgölar. Vid tjärnen 
finns blöta gungflyn och vassar. Sydväst om tjärnen finns blöta skogskärrspartier samt små ytor med 
öppen mosse. Norsmyran sitter ihop med Sjutjärns flon på Jämtlandssidan. Sjutjärnsflon ligger på 
andra sidan vattendelaren och sluttar mot nordväst. 
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Vegetation och flora: Den centrala delen vid tjärnen har en intermediär vegetation med bla 
myggblomster, gräsull, ängsnycklar samt mossorna Scorpidium scorpiooies och Sphagnum 
warnstorfii 
Påverkan: Myren saknar allvarliga ingrepp. 
Bedömning: Medelstort ostört våtmarksområde med representativa myrtyper. Värdet höjs ytterligare 
av läget i ett naturskogsområde.  
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Myr vid Lilloxsjötjärn 15 km norr om Borgsjö kyrka nr180 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 18 G 0B 09 
Areal  10 ha tjärn, blandmyr, strängflarkkärr med terasser. Höh 460 m 
 
 
Myr vid Tvåtjärnarna nr 181 
Värdeklass II  ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt  Identifikation VMI nr 18G 0C 01 
Länsstyrelsens naturvårdsobjekt N 600 106     
Areal  80 ha. Höh   465 m 
Ett våtmarksområde med en mosaik av ordinära myrtyper som glest trädbevuxen blandmyr och 
mosse, risrika skogskärr och öppet strängflarkkärr. 
I huvudsak fattig vegetation med vida starr och risbevuxna partier. Vid tjärnen finns enstaka 
myggblomster. Området förefaller helt ostört. 
Bedömning: Våtmarkerna vid Tvåtjärnarna är av mycket högt bevarandevärde pga ostördheten. 
 
 
Stor Kassjömyran 22 km nordost om Borgsjö kyrka nr 182 
Värdeklass III objekt med vissa naturvärden Identifikation VMI nr 18 G 0D 01 
Areal 37 ha strängflarkkärr, öppet kärr, skogskärr. Höh 300 m 
 
 
 


