REGISTERBLAD
Namn och datum: Magnus Martinsson (redigerat 9-2-1999)
Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län
Områdesnummer: NRO09014
Områdesnamn: TRÄSKMYR
Kommun: Gotlands
Kartblad: 7J SV och SO, Mittpunkt: 7J 3f 00
Areal: 309 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
myrkomplex

topogent kärr

flora

Värdeomdöme: Träskmyr är den största återstående gotlandsmyren och är den ur naturvetenskaplig
synpunkt mest värdefulla myren på Gotland. Myren kan lämna värdefulla upplysningar om
igenväxningsmekanismen i gotländska träsk och myrmarker. Myren har ett betydande vetenskapligt
värde vid pollenanalytiska och sedimentkemiska undersökningar. Den hyser förmodligen Gotlands
mest omfattande knappagbestånd. Kärrnyckeln, som i Sverige endast förekommer på Gotland, har i
Träskmyr en av sina största förekomster. Myren har ett förhållandevis rikt fågelliv. Träskmyr är en
odikad agmyr och är ett representativt våtmarksområde med värde av myrkomplex och topogent kärr.
Området har höga botaniska värden.
Huvudkriterier:
A. Gotlands största återstående agmyr.
C. Rikliga förekomster av kärrnyckel som i Sverige endast förekommer på Gotland.
D. Ett av de större bestånden med knappag på Gotland.
Stödkriterier: Storlek, mångformighet, representativitet, raritet, funktion.
Förutsättningar för bevarande: Att fortsatt reglering av vattenståndet sker i Träskmyr. Områdets
värden påverkas negativt av utdikningar, kalhuggning nära myren och fritidsbebyggelse nära myren.
Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
Säkerställande: Träskmyr är upptagen i kommunens markdispositionsplan (antagen 1976) som
värdefullt naturområde.
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Klass 1-område i Länsstyrelsens sammanställning över områden med värdefull natur (Länsstyrelsen
1984).
Träskmyr och Vasteån är naturreservat (1981). Vattenreglering enligt vattendom (1981).
Träskmyr ingår i Myrskyddsplan för Sverige (Msp). Området berör område av riksintresse för friluftsliv
nr I 4 Gotlandskusten.
Träskmyr är av regeringen föreslaget Natura2000-område (308,7 ha).
Områdets huvuddrag: Träskmyr är Gotlands största odikade agmyr. Myren är reglerad med en kanal
och en dammanläggning för att förhindra extrema högvattensituationer för omkringliggande åkermark.
Anläggningen har under en rad av år hanterats så att vattenregimen blivit onaturlig med lågt
vintervattenstånd och högt sommarvattenstånd. Detta har utgjort en kraftig generell påverkan av
området vilket bl a lett till att den ymniga förekomsten av kärrnycklar decimerats mycket hårt. En ny
fast anläggning reglerar nu vattenståndet i myren vilken är anpassad till den naturliga regim området
tidigare haft med det undantaget att extremhögvatten undviks.
Den 206 ha stora Träskmyr är den enda återstående gotlandsmyren, som i viss mån är så
differentierad som flertalet av de nu uppodlade större myrmarkerna varit. Ett flertal små öppna
vattenytor, s k norar, förekommer ännu på myren, liksom några större träsk. Vid tilloppet är ett stort
svämsanddelta utbildat. Det naturliga utloppet, ned till Vaste kvarn, uppvisar små forsar och ån
meandrar sträckvis. På den frisköljda hällytan i botten av ån påträffas isräfflor.
Myrvidden domineras av ag. Knappag förekommer i stora bestånd i de inre delarna av det västra
myrpartiet. Knappagen dominerar även randzonen mot laggen och här växer rikligt med kärrnycklar.
Under goda år har man räknat upp till 2500 exemplar. Kantzonen intas av en bred, lågstarrdominerad
vegetationsbård. Vid deltat är vegetationen mycket frodig och området har brukats som slåttermark.
Träskmyr hyser i jämförelse med övriga gotländska agmyrar ett förhållandevis rikt fågelliv och utgör
häcklokal för bl a trana, brun kärrhök, småfläckig sumphöna och kornknarr. Den utgör under
häckningstid en betydelsefull jaktmark för flera arter rovfåglar.
Myren påverkas av näringsrikt dräneringsvatten från ovanförliggande uppodlade myrar, vilket gynnat
vassens utbredning. Träskmyr är en odikad agmyr och är ett representativt våtmarksområde med värde
av myrkomplex och topogent kärr. Området har även botaniska värden.
Anmärkningar: VMI-ID: 7J3F06 (Msp), 7J3F07 (Msp)
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