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Källa: SVS Mellannorrland, Länsstyrelsen 2002-12-31 
Beskrivningarna har rensats med avseende på sk sekretessarter  
 
60007 Storflötten v delen Storflötten hyser ett ovanligt välutvecklat strängflarksystem av blandmyr 
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 
med bla myrsnäppa. 
 
60014 Säternybodarna En av de senast traditionellt brukade fäbodarna i länet. Stor kulturhistoriskt 
och botaniskt värde. 
 
60021 Hermanboda- Näset Kalkgynnat område med intressant flora. Särskilt intressanta är 
strandängarna vid Hermanboda och Täljeviken.  
 
60023 Lönnån Lundartad bäckravin med mycket örtrik flora. Skogsalm växer längs en sträcka av två 
km längs ån. Skogsalm finns endast på en växtplats till inom Medelpad. Norr om Lönntjärn finns 
kalkpåverkade rikkärr. 
 
60026 Bergåsen Sydväxtberg och utsiktspunkt. Sydbergsfloran är rik med bla klippbräcka, stickelfrö, 
brudsporre mm . Uppgift på ek nedanför branten. Frygisk soindling är en sällsynt svampart som hittats 
i området. 
 
60027 Rankleven Natura 2000, Riksintresse  Ett av länets värdefullaste sydväxtberg där sällsynta 
fjällväxter växer sida vid sida med sydskandinaviska arter. I anslutning till berget finns värdefull 
granskog med naturskogskvaliteter. Berget är även värdefullt ur landskapsbildssynpunkt. 
 
60028 Halmmyran Kalkgynnad myr med mycket värdefull flora. Här finns bl a tvåblad och rikligt med 
sumpnycklar. Halmmyran är en av de bäst utvecklade extremrikmyrarna i området och saknar 
allvarliga ingrepp. 
  
60031 Stormyrskogen  Riksintresse är ett mosaikartat naturskogsområde som i stort varit opåverkat 
under de senaste 70-80 åren. 100-300årig granskog dominerar, inom området finns den rikt 
differentierade Stormyran som innehåller ett stort antal hydrotopografiska myrtyper. Såväl skogen som 
myrmarken är mycket representativ för regionen. Stormyrskogen är ettPMK område för integrerad 
miljöövervakning. Förekomst av utter vid Stormyrtjärn. 
 
60034 Getberget  Sydväxtberg med flera intressanta växtsamhällen på avsatser och sprickor i de 
tvärbranta stupen. I den västra sluttningen växer  finbräken. 
 
60035 Julåsenänget Gård i Julåsen med representativa ängsmarker som utgörs av hackslått i breda 
zoner kring och mellan lägdorna. Ängarna innehåller ett stort antal hotade ängsväxter bla stora 
bestånd av fjällgentiana samt höstlåsbräken, skogsnycklar, brudsporre och tvåblad. Även rik ochh 
sällsynt ängssvampflora. 
 
60036 Naggen  Riksintresse Hackslått- och betesmarker med artrik flora med bla späd ögontröst och 
fältgentiana 
 
60037 Svarttjärnsåsen Natura 2000 Ett omväxlande naturskogsområde med både ren tall- och 
granskog samt barrblandskog. De nordvästra delarna är intressanta med 300-400- åriga 
tallöverståndare. Tillgången på död ved och hålträd är mycket god, liksom tillhörande vedlevande 
arter. Här förekommer blaGammelgranskål, Solfjäderlav, gränsticka, rosenticka och gräddporing. 
 
60039 Gäddtjärnsåsen Gammal slåttermark som fortfarande hävdas genom årlig lieslåtter. Värdefull 
ängsflora med arter som brudsporre, tvåblad och fältgentiana. 
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60040 Helvetesbrännan Natura 2000  Riksintresse  Helvetesbrännan är ett mycket väglöst, kuperat 
naturskogsartat område. Skogen i området är starkt brandpräglat från en brand 1888. Tallskog 
dominerar området och i vissa partier finns det rikligt med tallöverståndare. På Vattensjöberget och 
Abbortjärnberget finns ren lövskog uppkommen efter branden. Lövbrännorna är de största kända 
lövområdena i länet. Tågstarr växer sydost om Blecktjärn. Reproducerande flodpärlmussla i 
Kniptjärnsbäcken 1990. Riksintresset omfattar även Vattenån se 60080 
 
60041 Ravin so Långmarkens fäbodar  Slukränna bevuxen med gles granskog. Inslaget av björk är 
ganska stort. Ett flertal granar växer rikligt med skägg- och tagellavar.  
 
60043 Stortmörtsjökullen Opåverkad granskog med stort inslag av löv. Skogen är klart överårig mer 
än 160 år med mycket torrakor ochlågor i olika nedbrytningsstadier förekommer. I området  
förekommer bla de rödlistade arterna långskägg, gränsticka och ullticka. 
 
60044 Bredmyran Bredmyren är till större delen opåverkad med det stora  och blöta strängflarkkärret 
som värdefullaste del.Vegetationen är bitvis rik med en av de få axag förekomster i länet. Myren är 
ornitologiskt skyddsvärd. 
 
60045 Myckeåsen Gles, öppen och ganska högvuxen granskog med enstaka inslag av äldre tallar, 
björkar och aspar. Skogen ser  gammal ut trots att den ligger i åldersklassen 120-160  år. På granarna 
finns gott om skägg- och tagellavar. Skogsbestånden inom södra delen av reservatet är betydligt 
yngre och till karaktären olika ovan nämnda bestånd. 
 
60046 Sumpskog Byåsen Sumpskog i anslutning till liten bäck på Byåsen. Här växer bla Glesgröe 
och Köseven. 
 
60047 Stormyran –Lokmyranran Riksintresse  utgörs framförallt av mycket välutbildade sträng-
flarkkärr. Strängarna är mycket väl avsatta upp till 1 m höga.  Såväl risrika   och  trädbevuxna strängar 
av fast-mattetyp förekommer .Flarkarna är delvis i form av stora flarkgölar.  På  Stormyrans västra och 
södra delar finns omfattande tallkärr av klotstarrtyp.  På talltorrakorna växer det rikligt med varglav. 
Östra delarna av Stormyran utgörs framför allt av öppna intermediära fastmattekärr där björnbrodd  
och ängsnycklar är vanliga. Smärre rena mosseområden finns i kanterna mot fastmarken. 
Djuptjärnsmyran- Lokmyran är et stort och mångformigt våtmarksområde med flera värdefulla 
våtmarkstyper med intermediär-rik vegetation. På Lokmyran förekommer bl arikligt med axag samt 
björnbrodd, fjällskära och en rik brunmosseflora. Inom  området finns ganska stora ytor med rik 
gransumpskog. 
 Myrkomplexet är även ornitologiskt intressant. 
 
60049 Storflon En opåverkad myr med de flesta i regionen förekommande myrtyperna. 
Häckningslokal för flera vadararter. 
 
60050 Storflon- Brattmyran mfl Medelstort, endast svagt lokalt påverkat myrområde med stor 
mångformighet. Tämligen stora kärrytor med intermediär –rik vegetation och förekomst av källor. 
Myren so om Svarttjärn är häckningslokal för flera vadararter och varfågel. 
 
60052 Porsmyran – Långtjärnen Området är mångformigt och huvudsakligen lite påverkat. De 
värdefullaste delområdet torde vara de tydligt utbildade sträng-flarkkärren som har en stor andel 
mycket blöta ytor. Högt skyddsvärde ur ornitologisk synpunkt. 
 
60053 Myr v Byberget Medelstort och mångformigt våtmarksområde med en av de fåaxag 
förekomsterna i Medelpad. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN RIK FLORA. 
 
60054 Åsmyranområdet Våtmarkskomplex med förekomst av ett flertal orkidéarter bla. Här finns 
också en från naturvetenskaplig synpunkt mycket skyddsvärd slukås. 
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60055 Bysättermyran Bysättermyran är en väl sammanhållen helt ostörd våtmark med mycket rik 
flora bla axag och sumpnycklar. Fjällviol finns vid bäcken i nordost. Väster om myren finns en 
naturskog med bla kransrams, spindelblomster, tibast, rosenticka, doftticka och stuplav. 
 
60057 Fällåsmyran En av de största sammnhängande och minst störda myr/sumpskogsområdena i 
den kalkpåverkade Borgsjötrakten. Här finns synnerligen artrika och mångformiga växtsamhällen med 
en stor uppsättning rikkärrsarter såsom Brudsporre, blodnycklar och myrstarr. 
 
60058 Boltjärnmyran Myren har en mycket artrik flora med ett flertal mindre vanliga rikkärrsarter. 
Den är hydrologiskt störd av vägen och härigenom svagt igenkännande.  
 
60059 Ocksjöflon Den centrala delen består av ett väl utvecklat strängflarkkärr med kraftiga strängar 
och flera flarkgölar.Myren saknar allvarliga ingrepp och har ett högt ornitologiskt skyddsvärde. 
 
60060 Biotopskydd på Ånge 3:235 Sumpskog med förekomst av orkide. 
 
60061 Stormyran 3 km n Naggen Stormyran hyser stora öpnna ytor och blöta kärr  som delvis är 
uppdelade i mycket tydliga strängar och flarkar. Myren är i sin helhet lite påverkad även om både 
vägen och sjöregleringarna kan ha stört myrens naturliga hydrologi. Myren har ett högt skyddsvärde 
ur ornitologisk synpunkt med hög täthet av vanliga myrfågelarter. Ställvis finns en artrik flora med ett 
flertal mera krävande moss- och kärlväxtarter. 
 
60062 Spångmyran-Röjtjärnsmyran Riksintresse Myrkomplexet är mycket stort och totalt sett lite 
påverkat.Området hyser ett flertal våtmarkstyper som är representativa för regionen men också några 
typer som är mindre vanliga tex de blöta sumpkärren vid sjöarna. Myrarna har högsta skyddsvärde i 
fågelinventeringen pga en både art- och individrik fågelfauna. Veghetationen är också mångformig 
med mindre rikkärrsområden och några källor, som värdefulla delar.  
 
60063 Råabäckens Källmyr Rikkärr med förekomst av  älväxing samt knottblomster. 
 
60064 Klöstre Växtlokal för mosippa. Endast två lokaler kända i länet. 
 
60065 Holmsjöåsen Skyddsvärd åsträckning. 
 
60066 Stormyran vid Långmarksberget Myren är hydrologiskt störd och ligger som en oas i ett hårt 
avverkat område. Myrtyperna är vanliga med mestadels fattig vegetation men små partier med 
ängskärrvegetation förekommer med bla brudsporre, tvåblad och Kung Karls spira. 
 
60067 Nybodmyran Högstarrkärr av rikkärrtyp med ängskärrvegetation i kanterna. Kransrams och 
brudsporre förekommer. 
 
60068 Hortesåkärret  Kärr med stora partier lösbottnar. Västlig utpost för vit-ag. Intill stigen till 
Hortesån växer tågstarr. 
 
60070 Ljunganåsen Skyddsvärd åssträckning. 
 
60071 Jämtkrogenåsen Skyddsvärd åssträckning. 
60072 Myr v Husmyran Rikkärr med bla Kung karls spira och källört. 
 
60073 Byggmyran Översilningsområde med ängskärrsartad sumpskog, förekomst av klippbräcka. 
Det mycket höga bevarandevärdet motiveras av de rika sumpskogarna och skogskärren. 
 
60074 Sumpskog på Kalkåsen Skogbevuxet kärr med förekomst av bla myrull. 
 
60075 Bäckstrand vid Skärve Dyig bäckstrand med förekomst av bla sjöranunkel 
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60076 Sumpskog öster Åseberget Sumpskog vid bäck med rik lundartad vegetation med förekomst 
av bla finbräken 
 
60077 Getterå-åsen Skyddsvärd åsträckning 
 
60078  Myrkomplex so Stormörtsjön Mycket stort område med skogs- myrmosaik som är 
hydrologiskt ostört. Här finns flera olika våtmarkstyper alltifrån mycket blöta kärr till trädbevuxna 
mossar. 
 
60081 Våtmark vid Stortjärnen Mångformigt och delvis mycket mosaikartat våtmarksområde som i 
sin helhet är lite påverkat. Representativa myr- och vegetationstyper med tämligen artrik kärlväxt-och 
mossflora. 
 
60086 Stormyran 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 såsom dvärgtätört och björnbrodd 
 
60087 Kärr sv Jämtkrogen Kärr med rikare flora. 
 
60088 Lombäck- Ästomyran Lombäck- Stormyran är ett av de största sammanhållna 
myr/sumpskogsområdena i detta rikområde. Våtmarkerna är i huvudsak opåverkade av störande 
ingrepp och en del av sumpskogen är naturskogsliknande med gamla och döda träd. Vegetationen är 
synnerligen artrik och mångformig med ett stort antal rikkärrs- och rikskogsarter. 
 
60089 Myr 2 km S Nedertjärn Rikkärr med förekomst av ett flertal orkidéarter bla sumpnycklar och 
brudsporre 
 
60090 Sumpskog no Getberget Sumpskog med förekomst av bla finbräken. 
 
60091 Myrar n Tallåsen Rikkärr med förekomst av brudsporre och sumpnycklar. 
 
60092 Svenskmyran Öppen och plan myr med ängsnycklar och myggblomster. 
 
60095 Slukränna vid Skravelbäcken Välbildad slukränna som mynnar i en deltabildning. Bildningen 
har uppkommit i samband med att vattenmassor har störtat ned i en spricka i den dalis som fanns här 
vid senaste inlandsisen. Uppgift på skogsfru finns från Skravelbäcken. 
 
60096 Slukränna vid Stenberget  Djupt nerskuren slukränna som utbildats vid den senaste 
inlandsisen. 
 
60097 Djup-Hortenåsen Vetenskapligt intressant åsparti i dödismoränmiljö. Utterförekomst i 
Hortesån 1989.90.91. 
 
60098 Slukränna på Stortjärnåsen Välformade slukrännor som formats av smältvatten vid den 
senaste istideni. 
 
60099 Slukränna på Kläppberget Skyddsvärd slukränna och issjödelta. Högt vetenskapligt 
bevarandevärde. 
 
60100 Tappningsdelta vid Alderängså Tappningsdelta av vetenskaplig betydelse. 
 
60101 Skvalrännor Område med en mängd skyddsvärda skvalrännor. Några i nivå med hk. I 
nordöstra delen finns ett område med äldre skog som har naturvårdsavtal. 
 
60102 Tappningsrännor vid Krog Tappningsrännor strömfåror av vetenskaplig betydelse. 
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60103 Slukränna vid Dyråsen Slukränna av vetenskapligt värde. 
 
60104 Parteboda Riksintresse Mäktigt tappningsdelta med tydliga strandlinjer i nivå med hk  Deltat 
har bildats i samband med en större lokal issjötappning. I  samband  härmed har tre större 
kanjondalar bildats. 
 
60106 Myrkomplex runt Tvåtjärnarn Våtmarkerna vid Tvåtjärnarna är av mycket högt 
bevarandevärde pga att området är opåverkat av ingrepp. 
 
60107 Lommyran Lommyran är en medelstor myr som är hydrologiskt ostörd. Myren hyser ovanligt 
väldifferentierade strängflarkkärr med ställvis terasserade flarkgölar. Myren är botaniskt intressant  
medovanliga arter som varglav, myggblomster och brunag. 
 
60108 Hättomyran 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. 
 
60109 Slukås på Bysjöåsen Skyddsvärd slukås. 
 
60111 Boflon Boflon är en liten rikmyr med svag dikespåverkan. Den rika vegetationen med flera 
mindre vanliga rikkärrsarter motiverar ett mycket högt bevarandevärd. 
 
60112 Smålåsflon Smålåsflon utgörs av en väl utbildad storskalig struktur med svagt lutande mossor 
som avvattnas av kärrdråg. Intressant inlandslokal för klibbal. Myren är hydrologiskt ostörd. 
 
60113 Finnsjömyran 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 intermediär med enstaka mer krävande arter. 
 
60114 Granmyran Granmyran är representativ för området med en blandning av öppna och 
skogsbevuxna kärr med rik vegetation. Myren är lokalt påverkad men förekomsten av rikkärr med 
arter som tvåblad och knärot motiverar ett mycket högt bevarandevärde. 
 
60115 Klimpmyran Klippmyran har ett mycket högt bevarandevärde pga den delvis rika vegetationen 
med bla ängs- och blodnycklar. Myren är hydrologiskt ostörd vilket är ovanligt i detta område. 
 
60116 Bynäsmyran Bynäsmyran är en medelstor rikmyr med en för denna trakt typisk 
rikkärrvegetation med tvåblad och fjällskråp. Större delen av myren saknar störande ingrepp. 
 
60117 Håbäcksmyrorna Ett medelstort myrområde som i huvudsak är hydrologiskt ostört. Det höga 
bevarandevärdet  beror främst på stora ytor med rikkärr. 
 
60127 Lindön Niprör växer på nordligaste udden av Lindön. 
 
60133 Ensillre kalbarrskog Natura 2000 Rikt skogsområde med stor låsbräken och skogsfru samt 
finbräken. Området utgör en av Medelpads förnämsta lokaler för hotade eller sällsynta skogsväxter. 
 
60135 Växtplats  i Nordanede Växtplats för tågstarr vid ett bäckutlopp från en sumpskog. 
 
60136 Vassnäs Växtplats för tågstarr. 
 
60137 Växtlokal n Byggmyran Längs en körväg i en översilad hällmarkstallskog växer flera bestånd 
med sällsynta växter. Nordost därom finns ett källstråk med rikkärrvegetation. 
 
60138 Bodberget Rikt område med riklig förekomst av finbräken finns på sydvästra sidan av Roggån. 
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60139 Gammelbodarna Natura 2000 , Riksintresse, Gård med omfattande steniga hackslåttängar 
som fortfarande hävdas genom lieslåtter. Mycket artrik flora med bla rosettljungfrulin samt fält- och 
ängsgentiana. Här finns även sällsynta ängssvamparter som tex fager vaxskivling. Värdefull 
helhetsmiljö både ur natur- och kulturmiljösynpunkt. 
 
60140 Norra Borgsjös rikkärrsområde  Riksintresse Kalkrikt område med ett stort antal rikkärr och 
extremrikkärr innehållande ett flertal exklusiva växtarter tex blodnycklar, brudsporre och kransrams. 
Kombinationen sumpskog och kalkkärr bidrar till det mycket höga värdet. Artrik ängsmark finns på 
Granbodåsen och Råabäcken. Harrån hyser reproducerande flodpärlmussla och ingår i ett 
kärnområde för utter. 
 
60141 Bodtjärn Växtplats för bla myskmadra öster om vägen. 
 
60144  Kullmyran Längs ett mindre fuktstråk växer myrull. 
 
60145 Björnberget Myrull växer i vägdiket längs en sträcka av 100m. 
 
60146 Växtplats för murull. 
 
60150 Getryggen ö Växtplats för myrull vid en liten skogsbevuxen myr. Väster om myren finns en 
gransumpskog utpekad som nyckelbiotop. 
 
60152 Oxsjöviken Glegröe växer på båda sidor vägen samt vid Rajtahåmyran. 
 
60156 Byåsen Glesgröe växer intill små gölar i albjörksumpskogen. 
 
60159 Fagerflon Fagerflon är en mångformig och lite  påverkad myr. De blötaste kärrytorna vid 
bäcken samt strandskogen utgör de värdefullaste delområdena. 
 
60161 Rörmyran Rörmyran är till största delen opåverkad av ingrepp  och är tämligen mångformig 
med bla flera tjärnar och blöta . Här finns vanliga myrtyper som är representativa för regionen  
 
60163 Våtmark vid Sotån Tämligen stort och mångformigt våtmarksområde med lokala ingrepp. 
Området är värdefullt främst pga det slingrande vattendraget med i huvudsak ostörda omgivningar 
och stort inslag av sumpskog och skogskärr. Myren är representativ för de många myrarna som finns 
utefter vattendragen. 
I ån förekommer flodpärlmussla. 
 
60164 Håflon 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. 
 
60166 Lappmyran 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.                 
 
60168 Lekmyran Lekmyran är en medelstor  myr med ringa påverkan och i huvudsak ordinära 
myrtyper med fattig vegetation. Den östra delen har små soligena  kärr i mosaik med sumpskog och 
fastmark. I naturskogsartad skog på myrens norra sida finns bla violettgrå tagellav , lunglav och torta. 
 
60169 Myr vid Trätmyrtjärn 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. I  södra delen av objektet finns en nyckelbiotop som består av en 
lövrik barrnaturskog med bla doftticka , stuplav och korallblylav.   
 
60170 Storflon 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 
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sett anses vara svag. Myren är ställvis botaniskt intressant med en artrik brunmossflora och förekomst 
av varglav på torrakor. 
 
60171 Väster Mörberget Gransumpskog av naturvårdskaraktär med ett stort antal bevarandevärda 
vedsvampar som blackticka, rosenticka. Även kärlväxtfloran är intressant med bla dvärghäxört och 
kransrams.  
 
60172 Granbodåsen Natura 2000 Fäbodvall med slåtterhävdad ängsmark och betad skog. Mycket 
artrik flora med bla brudsporre, rosettljungfrulin och fältgentiana.  Även flera bevarandevärda 
ängssvampar förekommer. Välbervarade byggnader och vackert läge med milsvid utsikt. I granskogen 
kring fäbodvallen finns ett flertal ovanliga vedsvampar bla blåtryffel och nordlig anisticka. 
 
60174 Myr vid Byggningstjärnen Liten myr som är helt opåverkad av allvarliga ingrepp. Det öppna 
och blöta kärret med strängstrukturer och tjärnen utgör en värdefull våtmarkstyp. Förutsättningar finns 
för rika kärrytor på myrområdena norr och söder om Byggningstjärnen hyser rikkärr. 
 
60176 Myrkomplex runt Granån  
 
60177 Myrull öster om Finnsjön  I sumpskog strax öster om en mindre bäck växer myrull. 
 
60179 Stormyran Stormyran hyser mycket välutvecklade strängflarkmyrar, bitvis med terasserade 
flarkgölar. Ovanligt stora ytor av tallkärr och sumpskog förekommer också i området. På myren finns 
flera rikkärrarter och en del sällsynta växter som varglav och sumpnycklar. Myrområdet är mycket 
stort och huvudsakligen opåverkat av allvarliga ingrepp. 
 
60190 Långberget Åse 2:3 Barrnaturskog längs bäcken med rik tillgång på död ved- grova lågor av 
gran och asp och en mycket rik kärlväxtflora. Här förekommer bla skogsfru, myskmåra, skuggviol, 
kransrams, dvärghäxört och skogssallat. 
 
60191 Kärr v södra Åktjärn Bestånd av klibbal. 
 
60193 Kullenkärret Källkärr med rikare flora, bla tvåblad och brudsporre i skog vid Kullbäcken finns 
en artrik svampflora  med bla vedlavklubba och violgubbe. 
 
60194 Höganäs Brandpräglad naturskog i sent stadium, med en del grova aspar. Hela sluttningen är 
rik på vedsvampar bla finporing, blackticka, gränsticka, ullticka, mjukporing och nordlig anisticka. Del 
av området är avsatt som biotopskydd. 
 
60195 Lövåsberget Hela sluttningen består av igenväxt lövbränna. Delar av området är svagt 
brandpåverkat. Stora delar av markvegetationen är örtrik och floran visar tydliga kalkindikationer. En 
rik förekomst av blackticka finns på en grov granlåga ovanför krönet. Andra bevarandevärda svampar 
som hittats i området är nordlig anisticka, ullticka och stärntagging. Violettghrå tagellav förekommer 
rikligt och på några aspar finns aspgelelav samt Leptogium teretiusculum. 
 
60197 Storäbjörnbacken Nordvästsluttning som har en tydlig karaktär av lövbränna. Eftersom asp 
och andra lövträd utgör de äldsta träden är de flesta arterna knutna till exponerade förhållanden. På 
aspen i västsluttningen finns i dess kronskikt småflikig brosklav och phaecalicium populneum. I ett 
mer nordexponerat läge sitter på flera av asparna aspgelelav. Lövträden och i viss mån granen har 
sparsamt med violettgrå tagellav och i den nordvästra delen finns nordlig anisticka 
 
60199 Strandäng på Kölsillre 3:25, 3:47 Öppen älvstrandäng med hävdpräglad flora. 
 
60200 Mon Gård  med små ytor av hagmark och hackslått. 
 
60201 Nyänget Slåtterhävdad kalkfuktäng med artrik flora. Här finns bla älväxing, rosettljungfrulin, 
brudsporre och blodnycklar. 
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På lägdan norr om ängen förekommer den sällsynta majvivan  på en av sina två kända växtplatser i 
länet. Även vägkanterna vid E14 är artrika. 
 
60202 Betesmark på Alby 1:19 Betesmark med hävdberoende flora. 
 
60203 Hackslått på Grundsjön 3:11 Stort område med fd hackslått/betesmark som delvis ännu har 
en hävdpräglad flora med tex fältgentiana. 
 
60204 Kullens fäbodvall Stor fäbodvall där hävden återupptogs på 70-talet. Nu betar får både på 
vallen och i omgivande skog. Vegetationen är tydligt betespräglad med bla mycket låsbräken. 
Intressant ängsvampflora med bla de bevarandevärda arterna knubbig hårdjordtunga, doftrödhätting, 
korpnopping och violgubbe. 
 
60205 Hackslått på Julåsen 3:17 Liten hackslått med bla rikligt med fältgentiana. 
 
60206 Hackslått på Tälje 1:46 Gård med små hackslåttytor med artrik flora bla vanlig låsbräken och 
fältgentiana. 
 
60207 Hackslått på Stormörtsjön 2:26 Fd hackslåtter med artrik ängsflora bla fältgentiana och späd 
ögontröst. 
 
60208 Äng- och betesmark på Finnsjön Artrika betes- och hackslåttmarker med bla brudsporre, 
tvåblad samt de bevarandevärda arterna höstlåsbräken och fältgentiana. Även sällsynta ängssvampar 
som ockranopping och luktvaxskivling. 
 
60209 Betesmark i Övergård  Betesmarker bla innefattande en artrik bäckdal med hårstarr, vanlig 
låsbräken mm 
 
60210 Hagmark på Finnsta 11:1 Öppen hagmark och björkhage. 
 
60211 Hackslått på Munkbyn 2:29 Hackslåttmarker med artrik ängsflora, bla tvåblad, brudsporre och 
fältgentiana. 
 
60212 Hackslått på Nordanede 1:263 Litten hackslått med enbuskar. 
 
60213 N Lövåsmyran/Smalmyran  Myrområdet är till större delen hydrologiskt ostört. Den stora ytan 
med relativt väldifferentierade svagt sluttande mossar och kärr, ger ett mycket högt bevarandevärde. 
 
60215 Djuptjärnsmyran Älokmyran Våtmarksområdet är stort och mångformigt med flera värdefulla 
våtmarkstyper och området saknar störande hydrologiska ingrepp. Här finns ganska stora ytor med rik 
gransumpskog och rikkärr med källor. Intressant är den stora förekomsten av axag, en av de få i 
Medelpad. 
 
60216 Flarkmyran vid Stugusjön Myrens värdefullaste delar utgörs av breda översvämningskärr 
samt den svagt utbildade excentriksa mossen. Myren hyser för övrigt ordinära myrtyper. Våtmarken 
har en lokal påverkan från väg och diken men de finaste delarna verkar ostörda. 
 
60217 Markbäcken Hallsta Ästomyra Stort variationsrikt myr/sumpskogsområde i det kalkpåverkade 
Borgsjöområdet. Mycket artrik vegetation med en stor uppsättning rikkärrs- och rikskogsarter ex 
kransrams, finbräken, brudsporre, grönyxe, tvåblad. Doftticka och rosenticka förekommer också. 
Lokala skador finns i form av diken, mindre hyggen och påverkan från vägar, men i huvudsak är 
myrarna/sumpskogarna inte störda.  
 
60218 Porsmyran – Näbjörntjärnarna Långsmalt tämligen mångformigt våtmarksområde med 
mycket vattenkontakt. Myren saknar allvarliga ingrepp och hyser ytor med något rikligare flora. 
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60219 Myrar s Överstensjön  Söder, väster och öster om Över-Stensjön finns ett flikigt och 
mångformigt våtmarksområde som till större delen är lite stört av både modernt skogsbruk, vägar och 
diken. Stora ytor med artrik fastmattekärr- och strandkärrvegetation samt små fina sumpskogsytor. 
Högre upp domineras skogen av tall med viss tillgång på torr-rakor och enstaka lågor. Vissa partier är 
kraftigt påverkade av bäver och översvämningsskog med hög andel död gran och björk. Hög andel 
hänglavar och ett rikt fågelliv med bal tretåig hackspett. Långskägg är funnen öster om Överstensjön. 
 
60220 Örsmyrorna Långsmalt våtmarksområde längs Örsån där naturvärdena främst är knutet till 
den slingrande ån med de närmast omgivande strandvåtmarkerna. 
 
60221S Järvtjärnmyran Järvtjärnmyran hyser mestadels ordinära myrtyper med i huvudsak liten 
påverkan. Vegetationen 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 rika kärr- och 
sumpskogspartierna. 
 
60222 Stormyran 3 km s Naggen 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  öpnna och blöta myrytor med intermediär 
vegetation. 
 
60223 N Järvtjärnmyran Ett mycket mångformigt våtmarkskomplex med stora ytor rika skogskärr och 
sumpskogar som värdefullaste delområden. Området är opåverkat av dikningsingrepp och i sin helhet 
lite stört. 
 
60224 Vimyrorna Myren är i sin helhet lite påverkad även om omgivningarna till stor del har 
avverkats. Inga speciellt väl differntierade myrtyper förekommer men här finns rätt stora ytor med 
blöta kärr och lövrika strandskogar.. Vegetationen är delvis rik med flera lite mer krävande moss- och 
kärlväxtarter. 
 
60225 Våtmark vid Hiån Homogent våtmarksområde med ovanligt stora ytor strandkärr och 
sumpskog. Allvarliga ingrepp saknas. 
 
60226 Sotbodarna Växtplats för ängsklint. 
 
60227 Flarkmyran Medelstort och tämligen mångformigt våtmarksområde med lokala störningar. 
Värdefulla är främst de ovanligt stora ytorna med tallsumpskog och strandkärr. Ordinär flora och 
fågelfauna utan kända exklusiva inslag. 
 
60228 M örttjärnsbodarna Fäbodvall som hävdas genom bete 
 
60229  Svarttjärnflon Medelstort representativt myrområde utan störningar. Myrens läge i ett 
naturskogsområde höjer värdet ytterligare. 
 
60230 Myr s Storulvsjötjärnen De soligena kärren med inslag av källor hyser goda förutsättningar 
för intermediär till rik flora. Våtmarkerna förefaller helt fria från störande ingrepp. 
 
60231 Granbodmyren- Äskarpbäcken Glest trädbevuxet extremrikkärr med bla blodnycklar, 
brudsporre och glansvide. Myren avvattnas via Skarpbäcken som omges av botaniskt intressanta 
sumpskogar. 
 
60232 Våtmarker vid Vammen Våtmarksområde vid Vammen är  mångformigt  och ostört  Området 
är kalkpåverkat och hyser därför en rik flora och fauna. Finbräken växer i sumpskogsområden runt 
Vammen. Skogsfru uppgiven från skogen mellan E14  och Vammen. 
 
60233 Bodberget Sillre 3:36, 3:41) Biotopskyddad lövbränna. 
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60234 Holkåsen Ensillre 4:53 Område som brunnit och nu består av lövrik barrnaturskog och en 
lövbränna som är biotopskyddad. Delar av området har inte påverkats av skogliga åtgärder efter den 
senaste branden. Delvis med riktigt grova gamla aspar och enstaka sälgar. Gott om döda träd och 
högstubbar.  
Uppgift på skogsfru öster om Holkåsen. 
 
60240 Storägravberget Fuktig granskog med inslag av sälg och asp. Gott om lågor. Bla förekommer 
lappticka, gräddticka, vedtrappmossa och smalskaftlav. 
 
60241 Leringsåsen Överårig granskog med aspinslag på näringsrik mark. Området har mycket höga 
naturvärden med ett flertal bevarandevärda skogskryptogamer bla aspfjädermossa, finporing, 
lappticka, blackticka, rosa skärelav och smalskaftslav. 
 
60242 Tälje-Grössjön Tälje-Grössjön omges nästan helt av naturskog. I området  sydväst Tälje-
Grössjön finns ett flertal ovanligare  arter bla lappticka, gränsticka, stor aspticka, blackticka och 
vitpudrad svartspik. 
 
60243 Naturskog nv Göransåsen Asprik brandpräglad grannaturskog med rikligt med gran- och 
asplågor. I området förekommer bla lappticka, blackticka,rynkskinn,smalskaftlav och kortskaftad 
ärgspik. 
 
60244 No Göransåsen- Fåtjärnsbäcken Produktiv grannaturskog med stort aspinslag. Rikligt med 
död ved i alla nedbrytningsstadier. Gott om braaaaandstubbar. I området förekommer ett flertal 
bevarandevärda arter såsom ullticka, rosenticka, gränsticka,lappticka och blackticka. Stormyran är en 
flark-strängmyr av riktyp med förekomst av bla ängsnycklar. Längs Fåtjärnsbäcken finns sumpskog 
och fuktig senvuxen granskog med bla lappranunkel. 
 
60247 Staberget Lövrik barrnaturskog med grova gamla aspar och sälgar. Området är delvis 
försumpat 
 
60252 Gransumpskog so Granbodåsen Gransumpskog med kunglavklädda sälgar. 
 
60254 Bodberget Lövrik barrnaturskog i sluttning mot myr, medgamla grova aspar och sälgar. 
Förekomst av småflikig brosklav. 
 
60255 Lombäcksheden Kalktallskog som är en unik svamplokal. 
 
60256 Sumpskog nv Lövsjöberget Granskog med lågor av gran och asp. I ett sumpskogparti samt i 
Lövsjöbergets västra sluttning växer skogsfru. Även kransrams , tolta mm 
 
60261 Biotopskydd på By 1:64 Biotopskyddad lövrik barrnaturskog som varit opåverkad av 
skogsbruksåtgärder efter senaste brand. I området finns grova lövträd och lövträdslågor. 
 
60262 Biotopskydd på Hjältan 2:24 Biotopskyddat örtrikt bäckdråg med  översvämningsskog och 
rikligt med död ved. 
 
60263 Storömn mfl öar Betade öar i  Ljungan, förbundna med varandra genom träbroar. Förekomst 
av bl a fältgentiana, rosettjungfrulin, vanlig låsbräken och rödkämpar. 
 
60264 Tallnaturskog v Stockåsen  Tallnaturskog med grova träd, rikligt med döda träd och 
högstubbar. Området är brandpräglat. 
 
60265 Kalkbarrskog vid Julåsen Kalkbarrskog med värdefull svampflora. Här förekommer bla 
doftticka, raggtaggsvamp, slöjvaxskivling och fjällfotad musseron. 
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60266 Sumpskog vid Boltjärn Kalkbarrskog, sumpskog och myrimpediment på kalkhaltig mark med 
bla guckuskjo, grönkulla, tvåblad och kransrams. 
 
60267 Lövbränna n Långmarkmyran Lövbränna med asp och sälg. I området finns källdråg och en 
sk lok. 
 
60268 Lövbränna  Ånge 3.222 Lövbränna på frisk mark, med gammal grov asp. I östra delen finns 
ett mindre, fuktigt parti med stort inslag av sälg 
 
60269 Tattarberget Asprik sluttning med gamla grova aspar och lågor. Aspskogen är delvis olikåldrig. 
 
60270 Förvillandeberget Lövbränna som troligen ej rörts sedan tidigare skogsbrand. Förekomst av 
gamla grova aspar och asplågor. 
 
60271 Åsetjärn Knottblomster- rödlistad art- växer väster och öster om tjärnen 
 
60272 Tubbobäcken Bäckdal med kalkrik mulljord med rik svamp- och kärlväxtflora. Förekomst av 
bla alflugsvamp, hasselnagelskivling, svartfjällig musseron, violettgrå tagellav, trolldruva, dvärghäxört 
och grönkulla. Knottblomster finns i vägdike. 
 
60273 Lappranunkel på Långberget I ett fuktstråk nedanför branten växer lappranunkel. 
 
60274 Tallnaturskog no Långberget Olikåldrig tallskog med gamla grova tallar som visar spår efter 
flera bränder. Gott om torrakor, högstubbar och gamla tallågor. 
 
60275 Klibbal n Näsvallen Förekomst av klibbal. 
 
60276 Klibbal vid Getåsen Förekomst av klibbal 
 
60277 Klibbal vid Holmnäset Förekomst av klibbal. 
 
60278 Sumpskog v Orrmyran Sumpskog med klibbal. 
 
60279 Lill-Gravberget Övre delen av Lill-Gravberget består av örtrik granskog, en mycket artrik 
aspsuccession. I de lägre delarna i väster och i rasbranten i sydöst är inslaget av tall stort, med bla 
gott om murkna jättetallågor. Natirvärdena är knutna till död ved av asp ,gran och tall med bla samt till 
den fuktiga asprika granskogen i nordsluttningen med solfjäderlav och smalskaftlav. blackticka, 
lappticka, kandellabersvamp och laxticka 
 
60280 Västanåsbodqarna Västanåbodarna består av  flera vallar varav två fortfarande är öppna och 
har en artrik flora med bla rikligt med fältgentiana-senblommande. 
 
60281 Område  söder om Lantalamptjärn  
 
60282 Skogsklocka so Valsomyran På norra sidan av vägen i dikeskanten växer några ex av 
skogsklocka. 
 
60283 Gransumpskog med rik flora bla blåsippa och kransrams. 
 
60284 Gransumpskog med örtrika bäckdråg. Förekomst av bla finbräken och kransrams. 
 
60285 Sumpskog/myrområde med artrik flora bla finbräken och kransrams. 
 
60286 Sumpskog med rik flora, bla kransrams. 
 
60287 Flera lokaler för sällsynta växter i sumpskog och myr. 
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60288 Område med ett fleratl nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Örtrika bäckdråg och lövrik 
barrnaturskog. Förekomst av bla kransrams. 
 
60289 Sumpskog och myr med förekomst av bla tvåblad. 
 
60290 Myr och sumpskog med bla kransrams. 
 
60291 Myr och sumpskog med bla karnsrams. 
 
60292 Sumpskog/myr med rik flora, bla kransrams. 
 
60293 Naturlig skogsbäck med slingrande lopp och skog med rikligt med död ved . Artrik flora med bla 
tvåblad och kransrams. 
 
60294 Flerskiktad tallnaturskog med vissa tallar så gamla som 300-400 år. Även grova tallrakor och 
tallågor. Dvärgbägarlav förekommer. 
 
60295 Hällmarkstallskog med insprängda myrar och myrdrog. Enstaka mycket gamla tallar med 
brandljud samt torrakor och brandstubbar ger området speciell karaktär. Arter som förekommer är bla 
dvärgbägarlav, tallticka samt reliktbock. 
 
60296 Äldre gransumpskog med källdrog, gamla sälgar  och mycket död ved. Området hyser 
antagligen n mycket fin kryptogamflora. Bland kärlväxterna kan nämnas tex finbräken, tvåblad, 
kransrams och brudsporre Trolldruvemäatre tidigare funnen i området. 
 
60297 Lövrik barrnaturskog som bildats efter brand. Gamla grova aspar och sälgar samt lövlågor ger 
lövträdsberoende lavar och tickor en god livsmiljö. Arter  som förekommer är bla kransrams, torta, 
lunglav, stor aspticka, småflikig brosklav och doftticka. 
 
60298 Sluttning med gammal skog på kalkrik mark. Här finns kalkgranskogens karaktärssvamparter, 
tex svartfjällig musseron och en rik flora av lökfotade spindlingar. Även i övrigt en rik flora av sällsynta 
mykorrhizasvampar tex kejsarskivling, slöjvaxskivling, raggtaggsvamp, violspindling och 
druvfingersvamp. Här upptäcktes år 2001 en ny art för landet Russuka citrinochlora. 
 
60299 Rismyran sydväst Granboda har en kalkpåverkad flora med bla tvåblad och spindelbllomster. 
 
60300 Kalkpåverkadgransumpskog med bla förekomst av skogsfru,tvåblad, spindelblomster och 
doftticka. 
 
60301 Skog-myrmosaik med insprängda hällmarksimpediment. Värdefull tjäderbiotop. 
Sillrelångmyrbäcken rinner slingranden igenom myr och sumpskog och ansluter till Granån som är 
öringsförande. Skogsbäckar och området närmast bäckarna har höga naturvärden. Vegetationen är 
örtrik med bla tibast, torta och kransrams 
 
60302 Björkdominerad, flerskiktad sumpskog som omfattas av naturvårdsavtal. 
 
60303 Fuktig sumpskog med rik orkidéflora med bl a skogsfru, grönkulla och knärot. 
 
60304 Ett i sen tid opåverkat skogsbestånd med tallöverståndare samt ett lägre granbetsånd med 
gammal gran och en del lågor. 
 
60305 Sumpgranskog med förekomst av tvåblad. 
 
60306 Höglägesgranskog som går mot brant i söder. Varierande bonitet med bördiga skrevor och 
oväxtligare kullar och mindre försumpningar. Inslag av grova aspar , sälgar och björkar. I östra delen 
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gammal tallskog på hällmark- Arter som förekommer ärbl aspindelblomster, tolta, lunglav, stuplav, 
korallblylav. 
 
60307 Lövrik barrnaturskog med både bördig granmark och  blockig tallmark . Inslag av grova gamla 
aspar, björkar och sälgar. Lunglav växer på björk och gran. Även doftticka, rosenticka, granticka, stor 
aspticka och skrovellav. 
 
60308 Barrnaturskog med våtmarker och bäck. Mosaikartat och med rik hänglavsförekomst och även 
rikligt med död ved. Även förekomst av rosen – och granticka. 
 
60309 Gransumpskog runt myr samt mindre bäck som rinner genom området. Stort inslag av 
senvuxna träd och hänglavar. Arter som förekommer är tex torta, spindelblomster, lunglav, stuplav 
och fjällskråp. 
 
60310 Liten sparad kalkbarrskog. 
 
60311 Fuktig kalkhaltig mark. 
 


