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Objekt i Södermanlands län
Aktuella objekt
Objekt ID Namn

Sid nr

1009232
1009413
1009498
1009610
1009626
1009863
1009870
1010018

64
68
72
74
76
78
66
70

Bråtamossen (D7)
Lenellstorpskärret (D4)
Pilgöljan (D8)
Sågartorpskärret (D9)
Tovhulta Stormosse (D1)
Ödesängssjön
Kokärret
Marsjöarna

Objekten ovan är sorterade i ID-ordning för att förenkla övergång från
karta till objektsammanställning.
Skyddade objekt
Objekt ID Namn
1009201
1009236
1009265
1009358
1009398
1009529
1009562
1009571

X
X
X
X
X
X
X
X

Barrsjömossen (D6)
Bärstakärret (D10)
Fjällmossen (D12)
Igelbålskärret (D5)
Källarhalsen (D2)
Sandstugukärret (D11)
Stampmossen (D3)
Stora Bötet (D13)

Ett ”X” framför objektnamnet talar om att objektet har ett långsiktigt
skydd, och redovisas inte i objektsammanställningen.
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1009232 Bråtamossen (D7)
Kommun
Myrregion

Katrineholm
C

Totalareal

Areal land
varav myr
32ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

32ha
27ha
0ha
0ha
5ha
5ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Bråtamossen består till större delen av en svagt välvd,
trädklädd mosse samt ett glest trädtäckt till öppet kärr.
Vanligt förekommande arter i kärret är kråkklöver,
vattenklöver, pors och trådstarr, vilka tronar på en bädd
av huvudsakligen sotvitmossa. Bitvis är kärret rikare och
där finns brunmossor som korvskorpionmossa och stor
skedmossa i bottenskiktet.

I området finns även sumpskogar och flera skogspartier i
och i anslutning till området, har klassats som
nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden.

Länsstyrelsens bedömning
Bråtamossen har bedömts till klass 1 i VMI. Den ingår sedan tidigare i myrskyddsplanen, omfattas av länets
naturvårdsplan och ingår i Natura 2000-nätverket. Inom och i anslutning till området finns en hel del skogliga
nyckelbiotoper samt områden med höga naturvärden. Länsstyrelsen bedömer det angeläget att få till ett långsiktigt
skydd för de trädklädda delarna av Natura 2000-våtmarken samt för sumpskogsnyckelbiotopen i öster.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Södermanlands län, objekt 83-85 Bråtamossen.
2. Skogens pärlor, nyckelbiotoper ID-nr 090663081, 090663571, och 090663581, Naturvärdesobjekt ID-nr
090663051,090663041.
3. Myrskyddsplan för Sverige, 1994. Naturvårdsverket.
4. Våtmarksinventering för Södermanlands län.

Skala 1:15 000

1009870 Kokärret
Kommun
Myrregion

Katrineholm
C

Totalareal

Areal land
varav myr
29ha

29ha
20ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
8ha
8ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
Kokärret utgörs av ett välutbildat mjukmattekärr. I
fältskiktet finner man rikligt med kallgräs, dystarr och
trådstarr. Här finns även stor- och rundsileshår samt
rikligt med myggblomster. Över stora delar av kärrytan
bildar lågvuxna tallar ett glest buskskikt. I bottenskiktet
finns sotvitmossa och krattvitmossa, samt källvitmossa,
knoppvitmossa och röd glansvitmossa. De senare
indikerar viss kalkpåverkan i delar av området, vilket
även bekräftas av en nyligen utförd
nyckelbiotopsinventering, i vilken kalk- och källkrävande
signalarter som rödgul trumpetsvamp, rankstarr och
skogshakmossa påträffades på flera ställen i norra halvan
av området.

Även hållav påträffades. Sammantaget finns det flera
skogliga nyckelbiotoper i området, bl.a.
fastmarksholmarna och ytterligare fler i närheten av
området.
I södra delen finns en välvd mosse av skvattram-talltyp.
Här domineras vegetationen av ris såsom odon och
skvattram. Kärret är opåverkat av dikningar och torvtäkt.

Kokärret i Katrineholms kommun. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsens bedömning
Kokärret har bedömts till klass 1 i VMI och omfattas av länets naturvårdsplan. Större delen av våtmarken ingår i
Natura 2000-nätverket, men sumpskogarna väster och norr om Natura 2000-området ligger utanför. Dessa sumpskogar
har nyligen visat sig hysa mycket höga biologiska värden och klassats som nyckelbiotoper. Även fastmarksholmarna
inne i kärret klassas som nyckelbiotoper. I syfte att få ett långsiktigt skydd även för den trädklädda delen av
våtmarken, samt för den - ur naturvärdesaspekt - värdefulla skog som omger myren, bedömer länsstyrelsen det som
angeläget att skyddsarbetet fortsätter.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Södermanlands län, objekt 83-20A.
2. Fältblanketter, skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
3. Våtmarksinventering för Södermanlands län.

Skala 1:10 000

1009413 Lenellstorpskärret (D4)
Kommun
Myrregion

Strängnäs
C

Totalareal

42ha

Areal land
varav myr

42ha
5ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
36ha
33ha

Myrtyper
Rikkärr

Topogent kärr

Beskrivning av området
Lenellstorpskärret ligger i en liten dalgång genom vilken
kalkhaltigt vatten rör sig. Här finns såväl kalkpåverkad
gammal sumpskog, som mer öppna kalkkärrytor och
källor. Lennellstorpskärret är mycket artrikt. Här finns en
stor mängd signalarter såsom rödgul trumpetsvamp,
skogshakmossa, källmossa, kattfotslav, gräsull och
spindelblomster. Här finns också flera rödlistade arter,
t.ex. orkidén knottblomster, myrstarr och dunmossa.
Kärret ligger i Åkers kronopark vilken är ett populärt
utflyktsmål för friluftsintresserade.

De öppna delarna av kärret behöver troligtvis slås
och/eller röjas då och då.
Kulturhistoriska värden
Fornlämning: I anslutning till kärret finns fornlämningar i
form gruvor m.m. I kärret finns en kavelbro, färdväg
(RAÄ Åkers socken 358:1).
Gammal åker: I området finns äldre åker. Slåtter: De
sanka delarna har nyttjats för slåtter.
Byggnad: Ett före detta torp ligger i anslutning till
området.

Länsstyrelsens bedömning
Lenellstorpskärret har bedömts till klass 1 i VMI. Den ingår sedan tidigare i myrskyddsplanen, omfattas av länets
naturvårdsplan och hela kärret ingår i Natura 2000-nätverket. En del av skogsmarken i objektet är klassat som
nyckelbiotop. En relativt stor skyddszon är nödvändig för att skapa en buffertzon gentemot värdekärnan samt för att
även tillrinningsområdet är känsligt för störningar i hydrologin. I västra delen täcker skyddszonen viktiga källområden
och i östra delen finns ett sumpskogsområde. Uppe på höjderna i södra delen finns värdefulla skogsområden med
gamla, senvuxna tallar. Eftersom Natura 2000-området även omfattar skogsmark med höga naturvärden bedömer
länsstyrelsen att området bör ges ett långsiktigt skydd.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Södermanlands län, objekt 86-98 Lennelstorpkärret.
2. Skogens pärlor, nyckelbiotop, objekt nr 100734091.
3. Våtmarksinventering för Södermanlands län.
4. FMIS. Riksantikvarieämbetet.
5. Myrskyddsplan för Sverige. 1994. Naturvårdsverket.

Skala 1:10 000

1010018 Marsjöarna
Kommun
Myrregion

Flen
C

Totalareal

76ha

Areal land
varav myr

59ha
37ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

16ha
0ha
22ha
19ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Våtmarksområdet har uppstått genom igenväxning av
Marsjön. Idag återstår två öppna vattenspeglar vilka
omges av vitmossegungflyn och fattigkärr. I utkanten av
området har igenväxningssuccessionen på sina håll gått
mycket långt och här finns idag myrtallskog. Den äldsta
sumpskogen finns i nordväst. Här är trädskiktet
olikåldrigt med inslag av gamla senvuxna, krokiga tallar.
I Marsjöområdet finns hela spektret av
igenväxningssuccessioner representerat. Närmast den
skogklädda myren finner man först ett glest tallklätt och
mycket tuvigt mosseparti, som sedan övergår i öppen
fastmattemosse med tuvor och höljor.

De vanligaste vitmossorna här är rostvitmossa,
klubbvitmossa, tallvitmossa och praktvitmossa. Den
tuviga mossevegetationen övergår i sin tur i en
mjukmatta av vitmossor och slutligen i gungfly och öppet
vatten. I den södra delen av området finns bladvass.
Enligt VMI påträffades bladvass endast omkring ett dike
i de mellersta delarna av området, men idag är vassarna
utbredda över en stor del av det södra området. Eventuellt
tillförs området näringsämnen via diket vilket orsakat en
expansion av vassområdet.

Marsjön i Flens kommun. Gungflyn norrifrån. Foto: Eva Götbrink.

Länsstyrelsens bedömning
Marsjöarna har bedömts till klass 1 i VMI och omfattas av länets naturvårdsplan. Större delen av våtmarken ingår i
Natura 2000-nätverket, men sumpskogar väster och öster om ligger utanför Natura 2000-området. Sumpskogarna
utgör en viktig och naturlig del av våtmarksområdet. Länsstyrelsen anser det angeläget att området ges ett långsiktigt
skydd.

Källor
1. Länets naturvårdsplan: 82-48A Marsjöarna.
2. Våtmarksinventering för Södermanlands län.

Skala 1:15 000

1009498 Pilgöljan (D8)
Kommun
Myrregion

Katrineholm
C

Totalareal

Areal land
varav myr
13ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

13ha
9ha
0ha
0ha
4ha
3ha

Myrtyper
Rikkärr
Svagt välvd mosse eller plan mosse

Topogent kärr

Beskrivning av området
I områdets centrala delar finns en liten göl. Gölen omges
av gungflyn och dessa övergår i först öppet och sedan
trädklätt kärr, som sedan i sin tur övergår i en tallmosse.
Mossfloran i de öppna delarna är mycket artrik. Tretton
olika vitmossearter har noterats och här finns flera
rikkärrsindikatorer, bl.a. myruddmossa,
strandspärrmossa, purpurvitmossa, snip och
slåtterblomma.

Andra mindre vanliga arter som finns i området är glatt
jordtunga, rödgul trumpetsvamp och myggblomster. I
anslutning till området finns en barrskogsnyckelbiotop.
De höga botaniska värdena i området hotas av
igenväxning. Igenläggning av diken samt
röjningsåtgärder bör utföras snarast.

Pilgöljan, Katrineholms kommun. Foto: Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens bedömning
Pilgöljan har bedömts till klass 1 i VMI. Området ingår sedan tidigare i myrskyddsplanen (1994), omfattas av länets
naturvårdsplan och den öppna delen av våtmarken ingår i Natura 2000-nätverket. Pilgöljan ligger inom den skogliga
värdetrakten "Kolmårdens skogar" som utmärks med värdefulla sumpskogar, tallskogar och kalkskogar. Pilgöljan är
en rikmyr och delar av skogen som ska ingå i reservatet är barrsumpskog med höga naturvärden. Området innehåller
en del skog och länsstyrelsen bedömer det som angeläget att området skyddas som naturreservat.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Södermanlands län, objekt 83-89 Pilgöljan Rosenlund.
2. Myrskyddsplan för Sverige, 1994. Naturvårdsverket.
3. Våtmarksinventering för Södermanlands län.

Skala 1:10 000

1009610 Sågartorpskärret (D9)
Kommun
Myrregion

Nyköping
C

Totalareal

7ha

Areal land
varav myr

7ha
0ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
7ha

Myrtyper
Rikkärr

Soligent kärr

Beskrivning av området
Sågartorpskärret är ett sluttande kärr, vilket är unikt för
länet. Till större delen är kärret skogklätt, vilket det varit
sedan mycket lång tid tillbaka, men fläckvis förekommer
även mer öppna ytor. De öppna ytorna är idag dock
igenväxande. Floran i området är artrik och i delar av
området kalkpåverkad.

Här finns flera olika kalkindikatorer, t.ex.
piprensarmossa, gyllenmossa, purpurvitmossa,
knoppvitmossa, gräsull och slåtterblomma. I området
finns även den rödlistade dunmossan samt arterna
korallrot och ögonpyrola. Restaureringsinsatser krävs.

Sågartorpskärret, Nyköpings kommun. Foto: Länsstyrelsen.

7ha

Länsstyrelsens bedömning
Sågartorpskärret har bedömts till klass 1 i VMI. Området ingår sedan tidigare i myrskyddsplanen, omfattas av länets
naturvårdsplan och ingår i Natura 2000-nätverket. Länsstyrelsen anser det angeläget att ge detta till stora delar
trädklädda kärr ett långsiktigt skydd. Den gräns som funnits i myrskyddsplanen har varit felaktig.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Södermanlands län, objekt 80-79, Kärrmark sydväst om Sågartorp.
2. Myrskyddsplan för Sverige, 1994. Naturvårdsverket.
3. Våtmarksinventering för Södermanlands län.

Skala 1:10 000

1009626 Tovhulta Stormosse (D1)
Kommun
Myrregion

Eskilstuna
C

Totalareal

80ha

Areal land
varav myr

80ha
66ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

0ha
0ha
12ha
11ha

Myrtyper
Koncentrisk mosse

Beskrivning av området
Tovhulta Stormosse är en högmosse med centralplan,
randskog och tydligt utvecklade koncentriska strukturer.
Mossen i Tovhulta är det enda exemplet i länet av denna
mossetyp. Mossen är svagt välvd, men har en tydlig lagg.
Vitmossorna är koncentriskt zonerade i tuvor och höljor
på ett karaktäristiskt sätt.

Floran och faunan är artfattig på det sätt som är typiskt
för mossar.
Mossen bedöms inte vara i gynnsam bevarandestatus och
restaureringsåtgärder såsom igenläggning av diken samt
röjning bör utföras.

Tovhulta Stormosse, Eskilstuna kommun. Foto: Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens bedömning
Tovhulta Stormosse har bedömts till klass 1 i VMI. Området ingår i myrskyddsplanen (1994) och omfattas av länets
naturvårdsplan. Stora delar - ca 65% - av mossen ingår i Natura 2000. Det är denna del som redan är inköpt av
Naturvårdsverket. Den nordvästra delen av mossen är dock ännu utan långsiktigt skydd. Här finns det endast små areal
produktiv skogsmark. Området ligger inte inom någon skoglig värdetrakt. Tovhulta Stormosse innehåller som helhet
en del produktiv skogsmark och länsstyrelsen bedömer det som angeläget att området skyddas som naturreservat.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Södermanlands län, objekt 84-60, Stormossen.
2. Myrskyddsplan för Sverige, 1994. Naturvårdsverket.
3. Våtmarksinventering för Södermanlands län.

Skala 1:10 000

1009863 Ödesängssjön
Kommun
Myrregion

Vingåker
C

Totalareal

30ha

Areal land
varav myr

29ha
18ha

Areal vatten
Areal skogsmark ovan fj.gräns
Areal skogsmark ned. fj.gräns
varav prod. skogsmark

2ha
0ha
10ha
9ha

Myrtyper
Topogent kärr

Svagt välvd mosse eller plan mosse

Beskrivning av området
Den lilla sjön i södra delen omges av stora, öppna, vassoch porsdominerade kärrytor. Inne i vassen växer bl a
videört, vattenklöver, kärrfräken och sjöfräken. I
bottenskiktet finns klyvbladsvitmossa, spärrvitmossa och
kärrkrokmossa, de två senare är typiska
intermediärkärrsarter. I norr finns en öppen rismosse med
ljung, kråkris, tranbär och tuvull. Mot kanterna övergår
mossen till mer högvuxen tallskog.

Våtmarksområdet är orört och mångformigt. Runt om
sjön finns flera skogliga nyckelbiotoper av barrblandstyp
samt sumpskog som klassats som "områden med höga
naturvärden".
Den öppna sjöytan och öppna mossen är igenväxande.
Sjön är både sänkt och dikespåverkad. Vilka
restaureringsåtgärder som kommer att krävas för att
gynnsam bevarandestatus ska uppnås är ännu inte utrett.

Länsstyrelsens bedömning
Ödesängssjön har bedömts till klass 1 i VMI och omfattas av länets naturvårdsplan. Den öppna delen av våtmarken
ingår i Natura 2000-nätverket. I och i anslutning till myren finns nyckelbiotoper (4,8 ha) och sumpskog med höga
naturvärden (9,3 ha). I syfte att få ett långsiktigt skydd även för den trädklädda delen av våtmarken, samt för den - ur
naturvärdesaspekt - värdefulla skog som omger myren, bör skyddsarbetet för området fortsätta.

Källor
1. Naturvårdsprogram för Södermanlands län, objekt 28-4, Ödesängssjön.
2. Skogens pärlor, nyckelbiotop ID-nr 100600061, naturvärdesobjekt ID-nr 100600071.
3. Våtmarksinventering i Södermanlands län.

Skala 1:10 000

