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Sveriges biologiska mångfald är beroende av våtmarker, och 
rikkärr är en viktig miljö för många växter. Namnet rikkärr är 
kopplat till att området är näringsrikt men även artrikt. 
Människans framfart har förstört många rikkärrsområden genom 
t.ex. dikning för att komma åt marken för jord- eller skogsbruk. 
Detta gör att människan är bland de största hoten mot rikkärr 
men även räddningen för dem. Vi har förstått hur viktiga rikkärr 
är för naturen och dess biologiska mångfald. Våtmarker har ett 
oförtjänt dåligt rykte hos markägare; vem vill ha en stor pöl på 
 sin mark? Detta bör man försöka ändra på genom information 
 och framhäva de bra egenskaperna med våtmark. 
 Vad är receptet på bevarande av rikkärr? 
 
Rikkärr  
Vad är ett rikkärr? 
Rikkärr är en form av våtmark (figur 1). De är artrika och kan bland annat delas in i två 
kategorier extremrikkärr och medelrikkärr. Extremrikkärr har ett högt pH- värde som ligger 
omkring 6,8 - 8 och för ett medelrikkärr ligger det pH mellan 5 - 7. Sammanfattningsvis är det 
som kännetecknar rikkärr att de är artrika i floran och även mineralrika med ett pH kring 
neutralt värde (pH 6-8). 
 
Hydrologiska markprocesser är något som finns i rikkärr och många andra våtmarker. Det 
handlar om vatten och dess fördelning i området i relation med omgivande miljön. Även vilka 
fysiska och kemiska egenskaper vattnet och marken har. Termer som har med hydrologin att 
göra är minerotrof och betyder att marken får sitt vatten från omgivande mineralrika markers 
grundvatten som rinner dit. Ombrotrof betyder att marken får sitt vatten genom nederbörd. 
Rikkärr är minerotrofa och det gör att omgivande mark släpper ifrån sig näringsämnen som 
följer med vattnet till kärret, bland annat kalk som speciellt gynnar rikkärrsspecialister som 
kärlväxter, som t.ex. blommor. Mer om detta i avsnittet om arter i rikkärr. 
 
De huvudsakliga faktorerna som bestämmer vilken kategori kärr tillhör baseras på 
hydrologiska processer, näringsämnen, pH, fuktighet och syretillsättning av vattnet.	  
 
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Bild 1: Rikkärr i Östergötland, Sverige.  
I förgrunden Majviva (Primula Farinosa) 
Bild från (Wikimedia commons 2010). 
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Arter i rikkärr 
Några typiska arter av blommor och gräs i rikkärr är slankstarr,	  sumpnycklar och svarthö. Hos 
kärlväxter är ca 60 arter som är specialister på att leva i rikkärr och de förekommer 
huvudsakligen i rikärrsområden. Det finns även växter som inte är specialister utan mer 
generalister som förekommer till 10-50 % i rikkärr men även i andra våtmarker. De är 
omkring 65 arter. Kärlväxter gynnas av högre pH och högre kalkhalt som i extremrikkärr 
medan mossor gynnas ofta i medelrikkärr.  
 

 
Bild 1: slankstarr 
 (Carex flacca)  
Bild från (Wikimedia 
commons 2008/ Gideon 
Pisanty) 

	  Bild 2: sumpnycklar 
(Dactylorhiza traunsteineri)  
Bild från (Wikimedia 
commons 2009/ Enrio 
Biasutto) 
 

Bild 3: svarthö (Bartsia 
alpina)  
Bild från (Wikimedia 
commons 2008/ Jerzy 
Opiota) 
 

Våtmark	  

Myr	   Sumpskog	  

Minerotrof	  
myr	  

Rikkärr	   Fattigkärr	  

Ombrotrof	  	  
myr	  

Mosse	  

Medelrikkärr	  Extremrikkärr	  
Figur 1: Schematiskt samband mellan olika typer av 
våtmarker uppritad utefter uppgifter från Rydin & 
Jeglum (2006) och Gunnarsson & Löfroth (2009). 
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Några bland många typiska rikkärrsväxter är purpurvitmossa, guldspärrmossa, fetbålmossa 
som är utseendemässigt olika varandra. Det kan bero på att de har olika ekologiska nischer 
och visar i så fall ett brett spektrum av biologiskt mångfald. De flesta mossor är morfologiskt 
olika men de behöver inte vara fysiologiskt olika. De har alla en liknande reproduktionscykel 
men det som skiljer dem åt är miljön de lever i, som t.ex. gynnas vissa mossor av en fuktigare 
miljö medan andra av lite torrare. 
 
 

 
Bild 4: purpurvitmossa (Sphagnum warnstorfii)  
Bild från (Wikimedia commons 2007/ Kristian 
Peters) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hotbild  
Människans framfart är fortfarande och har varit det största hotet för rikkärr genom t.ex. 
dikning och markavvattnade åtgärder för åtkomst av mark till t.ex. skogsbruk. Detta påverkar 
områdets hydrologiska processer och även kemi som kan ge påföljd på hela områdets 
vegetation och bildande av torv, som består av växtdelar som inte brutits ned fullständigt till 
orsak av syrebrist. Dikning och markavvattning kan ge effekter som uttorkning, igenväxning 
av vegetation och erosion (ned nötning av mark och naturlig förflyttning av jord). 
 
Under de senaste 150 åren, under den så kallade industrialiseringen, har våtmarker torrlagts 
genom dikning. Detta för att främja jordbruket genom att öka arealen av brukbar mark. Under 
den senare delen av industrialiseringen har tekniken gått framåt och ingreppen på våtmarker 
blivit allt större. 
 
De senaste tvåhundra åren har landskapet i Sverige fragmenterats som mosaik. Våtmarker har 
isolerats genom utveckling av städer och jordbruk. I och med det har det skett en begränsning 

	  Bild 5: guldspärrmossa (Campylium stellatum)  
Bild från (Wikimedia commons 2009/Hermann 
Schachner) 

Bild 6: fetbålmossa 
(Aneura pinguis)  
Bild från (Wikimedia 
commons 2009/Hermann 
Schachner) 
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av fröspridning och det kan ligga bakom en minskning av artrikedomen i våtmarker. Därför är 
det viktigt med kunskaper hur frön sprider sig vid restaurering av våtmark. Genom att 
förbättra sammanfogning mellan våtmarker kan frön enklare sprida sig från t.ex. bevarade 
våtmarker till restaurerade. Ett problem är att få fröna att gro och att vissa arter har en viss 
begräsning i fröspridning som endast sträcker sig till dess närområde. 
 
Skydd av Sveriges våtmarker 
Sverige har på flera olika sätt både med nationell och internationell samverkan börjat skydda 
våra våtmarker. I nästa avsnitt beskrivs några exempel kortfattat. 
 
Våtmarker har inventerats i Sverige under 25 år genom ett projekt, våtmarksinventering 
(VMI). Sammanlagt har 35 000 objekt inventerats genom VMI och den totala ytan totalt är 
4,3 Mha, cirka 10 % Sveriges yta. Syftet med denna inventering är att få mer kunskap över 
Sveriges våtmarker för att kunna planera våra naturresurser och även utföra miljöövervakning 
på dessa områden. 
 
Ramsarkonventionen är en internationell överenskommelse för nationella åtgärder och 
internationellt samarbete för bevarande och hushållning av våtmarker och deras resurser. 1975 
trädde Ramsarkonventionen i kraft och därmed skapades ett skydd för biologiskt mångfald i 
olika våtmarksmiljöer. 
 
EU tagit har fram Natura 2000 för att bevara den biologiska mångfalden i Europas 
medlemsländer. Alla länderna i gemenskapen tar sitt ansvar för att bevara naturen i deras land 
för kommande generationer. Natura 2000 är inskriven i svensk lag och baseras på direktiv 
från EU. Sverige har även en egen nationell åtgärd för att bevara naturen. Detta genom 
riksdagens beslut om 16 miljömål, varav ett miljökvalitetsmål är Myllrande våtmarker och 
lyder så här: ”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
behållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden”.  Det betyder att våtmarker är 
naturliga reservoarer för grundvatten och är därmed värdefulla att bevara för framtiden. 
 
Även om vi har de här lagarna och målen behövs det myndigheter som arbetar med det. På 
uppdrag från regeringen arbetar Naturvårdsverket med detta, de har ansvar över miljön och 
miljöarbete. Sedan har vi Länsstyrelsen som är miljömålsmyndighet tillsammans med 
Skogsstyrelsen. Deras uppgift är att följa upp miljömålen tillsammans med andra regionala 
myndigheter och skickar rapporter till myndigheter. De kommunicerar även med kommuner, 
näringsliv och även frivilliga organisationer som arbetar ideellt för miljön. 
 
Recept på hur man återställer ett rikkärr 
Hur får man tillbaka rikkärrsarterna till området man återställer, och vilka är ingredienserna?  
Det som man i första hand gör är att återställa grundvattennivån i området och det görs genom 
att täppa igen diken. Man höjer där igenom vattennivån i området. I andra hand ska man se till 
att röja bort skog och buskar för att rikkärrsväxter ska kunna gynnas. Tillslut ska rikkärret ha 
en skötselplan med uppgifter hur ofta det ska röjas på området. De växter som varit 
dominerande innan kan komma tillbaka och störa rikkärrsväxternas återetablering. I sista hand 
tittar man på om man behöver återintroducera växter som inte lyckats ta sig tillbaka på 
egenhand genom återställandet av rikkärret utan behöver en extra skjuts. Antingen genom 
sådd, återplantering av växter som man odlat i växthus eller tagit från annat håll. Så det finns 
inte en ingrediens som är viktig utan det är kombinationen av alla ingredienser tillsammans 
som gör det och även mängden av dem.  
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Vad blir effekterna av återställandet? 
Det är viktigt att ekosystemet återintroduceras så fort som möjligt och detta görs med de arter 
som mest gynnas i kalkkärr. Viktigt är även att de mest hotade arterna i floran som finns i 
rikkärr får en chans till återetablering. Effekterna av återställandet blir att den biologiska 
mångfalden ökar och det gör att vi kommer närmare att klara miljömålen i Sverige som t.ex. 
Myllrande våtmarker. 
 
Hur sker skötsel efteråt? 
Naturvårdsverket utvecklar en skötsel- och åtgärdsplan tillsammans med markägarna genom 
rådgivning. Denna innehåller t.ex. hur hotade arter ska få uppföljning genom inventering och 
även hur ofta ett område ska skötas med röjning av vegetation som inte hör hemma där. Det är 
viktigt att Naturvårdsverket och länsstyrelsen har bra kontakt med markägarna och ser till att 
skötseln sker efter åtgärdsplan. 
 
Bevarande av biologisk mångfald i rikkärr 
Hur ska man få markägare att vilja ha en stor pöl på sin mark? Det man kan göra är att visa att 
det är en naturskatt som markägaren har på sina ägor. Det görs genom att informera om vilken 
nytta det finns att ha en våtmark. Även hur värdefullt det är att återställa miljön och arterna 
där. Slutligen är det viktigt att informera och utbilda markägarna inom skötselplaner och 
åtgärder så att de kan ta hand om marken sedan. Markägaren får äran att bevara en naturskatt 
och den biologiska mångfald som finns där till kommande generationer. 
 
Att restaurera rikkärr och även andra slags våtmarker är ett långsiktigt arbete. Det är mycket 
viktigt att kunna effektivisera restaureringen och använda bästa möjliga metod som är mest 
kostnads effektiv. Uppföljning och skötselplan är något som man måste ha för ett sådant stort 
och långvarigt projekt. 
 
Våtmarker är viktiga för Sveriges biologiska mångfald och rikkärr har en stor artrikedom på 
ett avsevärt litet område. Restaurering av rikkärr leder till stort ökat biologiskt mångfald och 
även Sveriges miljömål. Vi för vidare detta naturarv till kommande generationer så att de kan 
få uppleva den fantastiska biologiska mångfalden i rikkärr. 
 
En ingrediens ensam gör inget recept utan det är ingredienserna och mängden av dem som 
gör receptet till en succé.  
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