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Våtmarker är viktiga ekosystem för både biologisk mångfald och för människan. 

Våtmarkernas ekosystemtjänster är flera och betydande, så som kolinlagring, vattenrening och 

öka den biologiska mångfalden i ett landskap dominerat av skogs- och jordbruk. I Sverige är 

mossar och myrar de vanligaste torvmarkerna. Många mossar har dock exploaterats för 

torvbrytning, vilket förstör ovan nämnda ekosytemtjänster. 

Sveriges största mosse söder om Norrland är Store Mosse nationalpark, Värnamo, Jönköpings 

län. Fram till 1960-talet exploaterades Store Mosse och torv togs upp i en 200 ha stor täkt 

kallad Hädingetäkten. År 2013 fick Jönköpings länsstyrelse ekonomiska medel från EU:s 

program Life to ad(d)mire för att restaurera Hädingetäkten. Exploaterade våtmarker återgår 

sällan till våtmarksstadiet på egen hand utan restaureringsinsatser. 

Vid brytningen hämtades torv ur så kallade gravar. Mellan gravarna finns torra "plintar". 

Sedan Hädingetäkten övergavs har plintarna koloniserats av skog som påverkar fågellivet 

negativt. I träden kan rovfåglar lura på de vadare och andra fågelarter som är typiska för 

mossar och myrar. Eftersom en järnväg går genom Hädingetäkten sade Trafikverket nej till att 

höja vattenytan, vilket är brukligt för liknande restaureringar. Istället utfördes mekanisk 

restaurering hösten 2013 då träden fälldes och plintarna hyvlades ned till gravarnas 

vattennivå. 

Sommaren 2013 utförde jag olika studier i Store Mosse nationalpark dels som en pilotstudie 

inför eventuella framtida studier för att följa upp resultatet av restaureringen, dels för att testa 

olika inventeringsmetoder. Gravarna, plintarna samt den obrutna mossen (referensområde, 

målekosystemet för restaureringen) studerades. Målet med studien var att undersöka om 

restaureringen av Hädingetäkten var motiverad. Målet var också att undersöka vilka metoder 

som bäst kan användas för att följa upp och kvantifiera biologisk mångfald och andra 

ekosystemtjänster, som kolinlagring, efter restaurering. 

Utsläpp av koldioxid i gravarna och på plintarna mättes och jag gjorde en fjärranalys av 

flygfoton tagna med drönare. Utöver det inventerade jag växter samt studerade artropoder (det 

vill säga leddjur, inklusive spindlar och insekter) som fångades med fallfällor. 

Studien visade att utsläppen av koldioxid var större på de torrare plintarna jämfört med de 

fuktigare gravarna. Med hjälp av fjärranalysen kunde jag upptäcka skillnader mellan habitaten 

gravar, plintar och obruten mosse. Artsammansättningen för vegetationen skiljde sig mellan 

habitaten. Däremot var skillnaden i artsammansättningen för artropoder inte så stor. 

Jag drog slutsatsen att i framtida uppföljningar av restaureringens effekter är en kombination 

av fjärranalys och en växtinventering de bästa metoderna för att fånga skillnaderna i habitaten 

i Store Mosse nationalpark. Drönare kan undersöka ett större område än en markstudie, 

medan artlistan i en markstudie blir mer omfattande. Artropodstudien kan förbättras genom att 

fler olika sorters fällor används. Slutligen drog jag slutsatsen att skillnaderna mellan habitaten 

motiverade en restaurering av Hädingetäkten i Store Mosse nationalpark. 
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