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STENSMOSSEN
Naturvärde: BZH, Klass II.
Omfattning: Stensmossen med angränsande barrskog.
Kommundel: 8 Älvsåker.
Befintligt skydd: Biotopskydd beslutat av Skogsvårdsstyrelsen (del av
objektet).
Areal: 142 ha.
Beskrivning

Området utgör en mosaik av naturskog och våtmark. Stensmossen består
av en sluttande mosse i norr, i övrigt av mindre åtskilda mosseytor, kärr,
tallsumpskog, fyra tjärnar och ett fukthedsområde söder om Stentjärn. Naturskogen förekommer på fastmarksöar och uddar i myrområdet samt som
kantskog. Vid Forstjärnarna växer skogen på bergribbor. Tallen dominerar,
mestadels i blandbestånd tillsammans med gran. Grandominerad barrskog
finns fr a nordost om Stentjärn. Friska och fuktiga hedtyper förhärskar. De
flesta bestånd har lämnats orörda under lång tid och hyser därför gamla
träd och många torrakor, vindfällen, lågor m m. Några bestånd har emellertid plockhuggits eller skattats på vindfällen. Åldern på de äldsta tallarna
(vid Forstjärnarna) torde uppgå till ca 140 år. I övrigt kan naturbestånden
uppvisa en stor variation i ålder. Den skogliga kontinuiteten har påvisats
av Malmström 1939. Denne uppger att trakten var bevuxen med barrskog
vid mitten av 1800-talet, dvs vid den tid då skogen var som mest tillbakaträngd.
I och kring området finns en rik och delvis ovanlig fågelfauna, t ex tjäder,
orre, smålom, trana, fiskgjuse och pärluggla. Området är så som det avgränsats ännu ganska lite påverkat av det moderna skogsbruket. Omfattande
avverkningar har emellertid gjorts ända fram till objektgränsen. Våtmarken
är endast lokalt påverkad av dikning (väster om Stensjön). Delar av Stensmossen våtmarkskalkas.
Bedömning

Ett i huvudsak orört myrkomplex med mosaikartat inslag av gammal naturbarrskog. Värdefull fågelfauna. Vildmarksprägel.
Skogen bör lämnas för fri utveckling såväl på fastmark som på våtmark.
Dikning eller annan exploatering av våtmarken får inte förekomma. En
inventering bör genomföras främst av områdets fågelfauna.
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