REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 9-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09012
Områdesnamn: HOBURGSMYR
Kommun: Gotlands
Kartblad: 7J SO, Mittpunkt: 7J 2g 40
Areal: 169 ha land
Naturgeografisk region: 14 c Gotland
Naturvetenskaplig kust- och havsregion: IV - Egentliga Östersjön
Regionindelning för sjöar och vattendrag:
Agrara kulturlandskapsregioner:
Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m.
Riksvärde
våtmarkskomplex

topogent kärr

flora

sumpskog
Värdeomdöme: Hoburgsmyr är en myr med relativt stora bestånd av knappag och en välutvecklad
axagvegetation. Myren hyser en av Nordeuropas största bestånd av kärrnycklar. Hoburgs myr är en
representativ agmyr med värden av våtmarkskomplex, kärrkomplex och sumpskog. Området har höga
botaniska värden.
Huvudkriterier:
A. Välutvecklad agmyr med ett av de större knappagbestånden på Gotland.
B. Området är fritt från hydrologiska störningar.
C. En av landets rikaste lokaler för orkidén kärrnycklar.
Förutsättningar för bevarande: Att vattenståndet i myren inte förändras. Områdets värden påverkas
negativt av utdikningar, kalhuggning av omgivande skog och fritidsbebyggelse i närheten av myren.
Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Säkerställande: Området är upptaget i kommunens markdispositionsplan (antagen 1976) som
värdefullt naturområde. Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull
natur (Länsstyrelsen 1984).
Ett 170 ha stort område vid Hoburgsmyr är av regeringen föreslaget Natura2000-område.
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Områdets huvuddrag: Myren saknar synliga tillflöden och utlopp och avvattnas genom slukhål i
väster. Myren kan delas upp i en mycket stor och en mindre agmyr, som skiljs åt av ett brett bestånd av
knappag, och åtminstone längs den västra och den östra sidan löper en 20 m bred bård av knappag.
Närmare land växer axag och här finns en 10-20 bred kalkfuktäng med stor orkidérikedom, bl a växer
här stora mängder brudsporre. I myren finns finns en av Nordeuropas största förekomster av
kärrnycklar, de flesta år mer än 1000 exemplar.
Laggen är utbildad som ett axagsamhälle med älxäxing och lågstarrarter. Särskilt gäller detta längs
östsidan, medan resterande kantpartier har en mera heterogen sammansättning.
I myren häckar bl a trana. Hoburgs myr är en representativ agmyr med värden av våtmarkskomplex,
kärrkomplex och sumpskog. Området har höga botaniska värden.
Anmärkningar: VMI-ID: 7J3G01 (Msp)
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