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Sammandrag 
I denna uppsats redogörs för restaureringsteknik och restaurerade rikkärrs förmåga att 
återhämta sin biologiska mångfald av flora. Jag tar upp hur man kan påskynda återhämtningen 
av rikkärr och även hot mot, samt skydd och skötsel av rikkärr. Denna återhämtning är viktig 
för hur rikkärren ska kunna bevaras och även utvecklingen av biologisk mångfald i dem.  
	  
Ett av de största hoten mot våtmarker förr och även nu är antropogen påverkan. De senaste 
150 åren av industrialiseringen har människans utveckling av tekniken fört med sig att 
våtmarker försvunnit. Eftersom våtmarker försvunnit har arter som lever i rikkärr fått mindre 
yta att leva på, vilket har lett till att populationerna blivit mindre livskraftiga. Många 
rikkärrsväxter är rödlistade och de är så hotade att de riskerar att dö ut om inte fler rikkärr 
återetableras. I den tidiga antropogena livsmiljön har människan gynnat rikkärren genom att 
låta sin boskap beta i våtmarker och hålla dem öppna. Senare har människan flyttat denna 
hävd till lämpligare områden nära sitt eget boende för bekvämligare arbete. Våtmarker har då 
istället dikats för att få åtgång till marken. Detta har gjort att människan i stället tagit bort 
våtmarker och inte ansett att den naturmiljön är särskilt betydelsefull. 
	  
Våtmarker kan delas in i olika grupper och rikkärr är en av dem. Rikkärr är mineralrika, 
speciellt på kalk, och de är mycket artrika. Jag tar upp några arter av kärlväxter och mossor 
som är karaktäristiska för rikkärr. 
 
Metoder som används vid restaurering av rikkärr är igendikning, röjning, torvstörning, 
återplantering och kalkning. En kombination av att täppa igen diken, röjning av buskar, träd 
och torvstörning ger troligen ett bättre resultat än endast igendikning. Dessa metoder kräver 
uppföljning på grund av att det är en långsiktig återhämtning för rikkärr att återetablera floran. 
 
Våtmarker och speciellt rikkärr är viktiga för Sveriges biologiska mångfald och arbetet med 
miljökvalitetsmålen. 
 
Inledning 
Rikkärr är en typ av våtmark som är både art- och mineralrika. Denna uppsats fokuserar 
främst på rikkärr och deras biologiska mångfald av flora. Även vilka hot som förekommer 
mot dem och vilka restaureringsmetoder som finns för att återetablera livskraftiga 
populationer. Det här ämnet är viktigt därför att rikkärr har försvunnit i Sverige under många 
år och med dem även arterna som gynnas av den miljön. Försvinnandet av rikkärr har gjort att 
arterna blivit rödlistade eller fridlysta. Sverige arbetar med att bevara den biologiska 
mångfalden och rikkärr har stor mångfald på en liten yta. Restaurering och bevaring av 
rikkärr är mycket gynnsamt för floran men också för Sverige och våra miljömål. 
 
Våtmarkerna har haft skiftande betydelser under olika tidsåldrar. Tillgång till jakt och fiske 
var grundläggande för de tidigaste bosättarna i våtmarker. När människan främst var 
boskapsskötare användes våtmarkerna i första hand som betesmark. Under de senaste 150 
åren, under den så kallade industrialiseringen har våtmarker dränerats via dikning för att 
gynna jordbruket genom att öka arealen av brukbar mark. Under den senare delen av 
industrialiseringen har tekniken gått framåt och ingreppen på våtmarker blivit större. 
Människan har utvecklat dikningen för skogsbruk med skogsmaskiner och även torvbrytning 
till bränsle och odling sker med maskinkraft. Vidare har vattenkraftverk påverkat vattendrag 
och även närliggande våtmarker. Även gruvnäringen har påverkat våtmark speciellt vid 
brytning av kalk som sker i kalkrika områden som rikkärrsområden. Människans regleringar 
av sjöar för att få större tillgång av mark har också haft betydelse. Även vår utbyggnad av 
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vägar för att ta sig fram över allt har gjort att våtmarker försvunnit (Gunnarsson & Löfroth 
2009). 
 
Våtmarker i Sverige 
En stor andel våtmarker har försvunnit i Sverige men trots detta är vi fortfarande ett av de 
våtmarksrikaste länderna i världen (Naturvårdsverket 2007). Till våtmarker hör även 
sumpskog och stränder. I nästa stycke går jag in på termen myr som vidare kan delas upp i 
fler termer (se figur 1).  
 
En stor del av Sveriges myrmarker har torrlagts genom jordbruk (1 Mha) och skogsbruk (1,5 
Mha). Hela landet är till ytan ca 45 Mha (450 000 km ²). Myrmarksarean är 10.4 Mha (104 
000 km ²) och i procent räknat består Sveriges area av 23,1% myrmark (Vasander et al. 2003). 
Inom EU är variationen av våtmarkstyper störst i Sverige och en av våtmarkstyperna är 
rikkärr. Av den totala myrarealen består 100 000-150 000 ha av rikkärr. Detta är 2-3 % av 
landytan i Sverige (Sundberg 2006, Gunnarsson & Löfroth 2009).  
 
Allmänt om våtmarker 
Våtmarker, mossar och myrar är tre grundläggande termer. Dessa termer definieras olika men 
betydelserna överlappar varandra. Våtmark är det bredaste konceptet medan mosse och myr 
är smalare begrepp än våtmark. En skillnad är att alla våtmarker inte har en miljö som 
möjliggör för torv att lagras (Rydin & Jeglum 2006). Utifrån dessa termer kan man dela in i 
flera olika grupper som t.ex. fattigkärr och rikkärr. Det speciella med rikkärr är att de är 
mycket artrika och har blivit ovanliga och försvunnit från Sveriges marker under många år på 
grund av dränering och dikning. Många växters och även djurs livsmiljö har försvunnit under 
åren. Detta är växter och djur som etablerat sig genom anpassning till denna livsmiljö och när 
den försvinner får de svårt att överleva. Restaurering av gamla rikkärrsområden återetablerar 
biologisk mångfald av de arter som gynnas av dess miljö och många arter som lever i sådana 
förhållanden är hotade och kräver skydd. De hot som finns mot rikkärr är bl.a. dikning för 
jord- och skogsbruk, ändrad boskapshållning (hävd), industrialisering, försurning, eutrofiering 
och torrare klimat (Sundberg 2006, Gunnarsson & Löfroth 2009). 
 
Minskandet av våtmarker har lett till att dikning har förbjudits i stora delar av Sverige 
(Götaland och Svealand). Det började 1986 med att varje nytt dikningsprojekt behövde 
tillstånd och 1994 infördes dikningsförbud. Dränering av våtmarker avstannade i och med det 
(Gunnarsson & Löfroth 2009). 
 
Restaureringsmetoder 
De metoder som används vid restaurering av rikkärr är att täppa igen diken och återetablera 
vattenförhållandena i området, slåtter och störning av växtlighet, bortrensning av buskar och 
träd, utspridning av hö eller frön från befintliga rikkärr. Efter restaurering krävs en 
skötselplan över området och uppföljning eftersom det är en långsiktig återhämtning för 
rikkärr att återetablera floran (Middleton et al. 2006, Mälson et al. 2010).  
 
 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken metod som är mer fördelaktig att använda 
sig av vid restaurering av rikkärr för att floran ska återhämta sig. Jag vill också undersöka om 
en kombination av att täppa igen diken, röjning av buskar, träd och torvstörning ger ett bättre 
resultat än endast igendikning.  
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Rikkärr 
I arbetet med att restaurera våtmarker är det viktigt att återställa vattennivån och där med 
vattenförhållandena i området. Tar upp de hydrologiska aspekterna i nästa avsnitt. 
 
Hydrologi 
Hydrologi är vetenskapen om vatten och dess spridning och fördelning i relation med miljön, 
samt hur vattnet förekommer i miljön och vilka fysiska och kemiska egenskaper det har. Att 
förstå hur hydrologin fungerar i våtmarker är grundläggande och även hur den påverkar 
ekologin där. Man kan säga att hydrologi är vattnets variation i flöde och djup i området. 
Detta leder oss till begreppen ytvatten och grundvatten. Ytvatten är exponerat för atmosfären, 
som man förstår av namnet, medan grundvatten är vattnet under marken som befinner sig i 
porer, sprickor i berggrunden och i sedimentära lager. Med termen grundvatten menas att 
vattnet är under grundvattennivån som är den nivån vattnet stiger till för att balansera 
atmosfärstrycket när man t.ex. gör ett borrhål i marken (Rydin & Jeglum 2006). Mossfloran är 
en av de viktigaste indikatorerna på rikkärrens hydrologiska status och däribland finns flera 
rödlistade arter (Naturvårdsverket 2011). 
 
Hydrologiska markprocesser är något som förekommer i rikkärr och många andra våtmarker. 
Det handlar om vattenförhållandena men även de kemiska egenskaperna (Rydin & Jeglum 
2006).  Gunnarsson & Löfroth (2009) beskriver de hydrologiska termerna minerotrof och 
ombrotrof (figur 1). Minerotrof har med mineral att göra och har fått sitt namn av den orsaken 
att grundvattnet har varit kontakt med omgivande mineraljord. Vattnet blir därmed rikare på 
mineralnäringsämnen och strömmar sedan mot kärret. På det viset får rikkärr sin 
vattenförsörjning från omgivningen och det betyder att kärr är minerotrofa. Med ombrotrof 
menas att vattnets ursprung är enbart nederbörd. Alla mossar är ombrotrofa men det finns 
också olika typer och blandningar av mossar och även kärr. 
 
Hur fungerar hydrologiska markprocesser i rikkärr? Det förekommer så kallade hydroperioder 
som är cykler som upprepas och ändrar vattennivån under olika tidsperioder t.ex. under en 
dag och ända upp till flera år. Kärr har oftast liten variation i vattennivån på grund av att de 
har tillrinning genom grundvatten som gör vattennivån stabil, medan mossar kan ha stora 
variationer eftersom vattennivån är beroende av nederbörd. Kärr har en torvyta som består av 
organiskt material som inte fullständigt brutits ner. Vattnet ovanför torven flyter snabbast och 
vattenflödet under torven är långsammare. Det leder till att olika flöden i marken bildas 
(Rydin & Jeglum 2006). 
 
Mineraler och näring 
Det finns våtmarker som är torvbildande och en av dem är rikkärr. De är rika på olika 
mineraler, bland annat kalk som kommer från berggrunden (Sundberg 2006). Torv består av 
växtdelar som inte brutits ned fullständigt till orsak av syrebrist. Det organiska materialet 
lägger sig i olika lager i marken och kan sträcka sig till flera meters djup (Gunnarsson & 
Löfroth 2009).  
 
De huvudsakliga faktorerna som bestämmer vilken kategori kärr tillhör baseras på 
hydrologiska processer, näringsämnen, pH, fuktighet och syretillsättning av vattnet (Rydin & 
Jeglum 2006). Det finns oändligt många kategorier att dela in kärr i eftersom kärr kan variera 
mycket i miljön. De kan vara blandningar av olika slags kärr och därför kan rikkärr se oerhört 
varierande ut (Rydin & Jeglum 2006). 
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Extremrikkärr och medelrikkärr 
Rikkärr är artrika och kan bland annat delas in i två kategorier extremrikkärr och medelrikkärr 
(figur 1). På namnet hör man att de är rika och det kopplas ofta ihop med artrikedomen i 
floran och även att de är rika på kalk. Extremrikkärr har även ett högt pH-värde ca 6.8 – 8, 
medan medelrikkärr inte är lika kalkrikt och växter där gynnas inte av en extremt kalkrik 
miljö. För medelrikkärr ligger pH mellan 5 och 7. Eftersom marken är kalkrik bildas 
svårlösliga kalcium fosfater. Detta gör att det blir en minskad tillgång på fosfor för växter i 
områden som har pH under 4,5. Optimal tillgänglighet av fosfor är mellan pH 5 och 6,5, 
medan tillgängligheten av den minskar vid pH över 7. Dock ökar tillgängligheten igen vid pH 
över 8,5. Sammanfattningsvis kännetecknas rikkärr av att de är artrika i floran och även 
mineralrika med ett pH kring neutralt värde (pH 6-8) (Rydin & Jeglum 2006, Sundberg 
2006).  
 
Varierande pH 
Vid provtagning av pH kan stora skillnader förekomma beroende på var man tar sitt prov i en 
myr. Orsaken är att pH-frekvensen är mycket varierande i myrmark och det kan få en 
statistisk signifikans på pH-provtagningen av marken eller vattnet (Sjörs & Gunnarsson 
2002). Därför bör man ta många stickprov och på flera olika platser i myren för att få ett så 
korrekt resultat som möjligt.  
 
Marker med lågt pH har lägre halt av näringsämnen och även mindre biologisk mångfald. 
Även om många fattiga och sura myrar finns i mellersta och norra Sverige verkar det som 
botanister har selektivitet för rikkärr med stor biologisk mångfald. Detta gör att rikkärr blir 
överrepresenterade i forskning och inventering. Fattiga och sura myrar blir mindre intressanta 
kärr och blir underrepresenterade även om det finns fler av dem än rikkärr (Sjörs & 
Gunnarsson 2002).  

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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Rikkärr domineras ofta av brunmossor som gynnas av högre pH. Främst arter i familjen 
Amblystegiaceae men även Calliergonaceae, Scorpidium spp., Calliergon spp., 
Drepanocladus spp hör till dessa (Sjögren et al. 1999, Mälson & Rydin 2007). Medan 
vitmossor (Sphagnum) gynnas av lägre pH (Rydin & Jeglum 2006).  
 

 
 

 
 

 
Karakteristiska arter 
En väl fungerande hydrologisk restaurering krävs för återetablering av rikkärrsmossor och 
även små skillnader (ca 5 cm) i vattennivå kan påverka tillväxten hos vissa arter (Mälson & 
Rydin 2007). Även om vattennivån är viktig tyder det på att kärlväxter (med vaskulär vävnad) 
i myrar är mer beroende på de kemiska förhållandena i torven än i vattnet. De är även mer 
beroende av näringsämnena medan brunmossor är mer beroende av pH och vattennivån. En 
rikkärrsindikator är brunmossa som lätt påverkas av sin omgivning eftersom de har ytliga 
rötter som behöver vara i kontakt med vatten. De gynnas i rikkärr och detta kan visa på i 
vilket skick ett rikkärr befinner sig i t.ex. pH, Ca koncentration och vattennivå som visar på 
hur miljön mår i området (Sjörs & Gunnarsson 2002, Rydin & Jeglum 2006). 
 
 
 
 
Kärlväxter 
Figur 2 visar vanliga arter i olika typer av myrmark. Jag tar upp några av rikkärrs 
karaktäristiska kärlväxter. I rikkärr är Carex flacca (slankstarr),	  Dactylorhiza traunsteineri 
(sumpnycklar) och Bartsia alpina (svarthö) vanliga (Naturvårdsverket 2011). Hos kärlväxter 
är ca 60 rikkärrsspecialister och de förekommer huvudsakligen i rikärrsområden. Det finns 
även rikkärrsgeneralister som förekommer till 10-50 % i rikkärr och de är omkring 65 arter. 

Extremrikkärr         Rikkärr    Fattigkärr   Tallmosse      Mosseplan 
pH – 8,5              pH 5-7      pH 4-5,5          pH 3.5-4 

Figur 2: Övergång mellan olika myrmarker och deras pH-gradient. Bild från Sjögren et al. (1999) 
Swedish plant geography Kap 7 Mires med tillstånd från copyrightinnehavaren, ritad av Cecilia Lind. 
 

Kärr – minerotrof myr  Mosse – ombrotrof myr 
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Kärlväxter gynnas mest av högre pH och högre kalkhalt, som i extremrikkärr, medan mossor 
ofta gynnas i medelrikkärr. Den hävd som gynnar dominans av kärlväxter är slåtter medan 
bete gynnar vissa kärlväxter men huvudsakligen mossor (Sundberg 2006). 
 

 
Bild 1: C. flacca (slankstarr) 
Bild från (Wikimedia  
commons 2008/ Gideon 
Pisanty) 
 
 
Mossor  
Brunmossor är en benämning för en grupp av mossor som inte är vitmossor. De är bruna eller 
röda till färgen vilket har gett brunmossor deras namn och de kan höra till flera olika familjer 
(Gunnarsson & Löfroth 2009). 
 
Några bland många typiska och karakteristiska rikkärrsindikatorer är Scorpidium cossonii 
(späd skorpionmossa), Campylium stellatum (guldspärrmossa), Sphagnum warnstorfii 
(purpurvitmossa) och Aneura pinguis (fetbålmossa) som är morfologiskt olika varandra som 
ses i bilderna detta tyder på att de har olika ekologiska nischer och visar i så fall ett brett 
spektrum av biologisk mångfald. Intressant är att en Sphagnum finns bland 
rikkärrsindikatorerna på grund utav att den familjen mest kännetecknar mossor som lever i 
fattigkärr och gynnas av lågt pH (Rydin & Jeglum 2006, Naturvårdsverket 2011). Detta kan 
tyda på att de är fysiologiskt olika. Men i det andra fallet kan de flesta mossor vara 
morfologiskt olika, men de behöver inte vara fysiologiskt olika. Bryophyta har liknande 
reproduktionscyklar (Cambell et al. 2008) men det som skiljer dem åt är miljön där de i 
högsta grad gynnas som t.ex. att de förekommer på varierande höjder ovanför vattennivån. 
Exempel på det är Pseudocalliergon trifarium (maskgulmossa), som ofta hittas tillsammans 
med Scorpidium scorpioides (korvskorpionmossa) och de förekommer ofta i våta mattor av 
vegetation och ler botten detta i höljd med vattennivån. Medan S. cossonii och C. stellatum 
gynnas i mattor av vegetation som är torrare och gräsmattor alltså något högre upp än 
vattennivån (Mälson et al.2007). 

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

Bild 3: B. alpina (svarthö)  
Bild från (Wikimedia commons 
2008/Jerzy Opiota) 
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Rödlistade och fridlysta arter 
Vad är skillnaden mellan fridlysta och rödlistade arter? Fridlyst innebär att man inte får 
plocka eller skada exemplar av arten och att det finns ett skydd för arten genom lagstiftning. 
Medan en rödlistad art inte är automatiskt skyddad utan det är en bedömning på hur stor riken 
är att arten dör ut (Artdatabanken 2013). 
 

En sorts kärlväxt som är lite speciell är orkidéer som gynnas av 
rikkärrs miljö och de är alla fridlysta. Ett bra exempel är Liparis 
loeselii (gulyxne) som nämns frekvent i åtgärdsplaner för 
rikkärr t.ex. i Sundberg (2006) (Naturvårdsverket 2011). 
Rödlistade kärlväxter som är sårbara i Uppsala län är t.ex. 
Herminium monorchis (honungsblomster), malixis monophyllos 
(knottblomster) och carex hartmanii (hartmanstarr) 
(Artdatabanken 2013). 

 
 

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

Bild 7: Aneura pinguis (fetbålmossa) 
Bild tagen från (Wikimedia commons 
2009/ Hermann Schachner 

Bild 8: Liparis loeselii (gulyxne) 
Bild från (Wikimedia commons 
2011/Orchi) 
	  

Bild 6: Sphagnum warnstorfii 
(purpurvitmossa) 
Bild tagen från (Wikimedia commons 
2007/ Kristian Peters) 
 

Bild 4: är Scorpidium cossonii (späd 
skorpionmossa) Bild från (Wikimedia 
commons 2012 /Hermann Schachner 
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Många mossor är rödlistade och även fridlysta. Rödlistade är ca 200 arter medan åtminstone 
två är fridlysta, käppkroksmossa (Hamatocaulis vernicousus) och långskaftad svanmossa 
(Meesia longiseta) (Sundberg 2006, Hallingbäck et al. 2010). Av Sveriges ca 1100 mossarter 
är ungefär 40 arter rikkärrsspecialister därutöver finns även rikkärrsgeneralister som är ca 50 
arter (Naturvårdsverket 2011). 
Rödlistade mossor som är sårbara i Uppsala län är t.ex. Haplomitrium hookeri (kurragömma 
mossa), Haranthus scutatus (liten måntandsmossa) och Scapania brevicaulis 
(rikkärrsskapania) som står i Artdatabanken (2013). Detta ger flera orsaker till att återställa 
rikkärr och är det främsta skälet till att restaurera rikkärr är att återetablera den biologiska 
mångfalden (Mälson 2007). 
 
Fragmentering av våtmarker 
Under de senaste 150 åren, under den så kallade industrialiseringen har våtmarker dränerats 
via dikning för att gynna jordbruket genom att öka arealen av brukbar mark. Under den senare 
delen av industrialiseringen har tekniken gått framåt och ingreppen på våtmarker blivit större. 
(Gunnarsson & Löfroth 2009). De senaste tvåhundra åren har landskapet i Sverige 
fragmenterats likt mosaik (Mälson 2007). Våtmarker har isolerats genom utveckling av städer 
och jordbruk. I och med detta har det skett en begränsning av fröspridning och detta 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 länkning mellan våtmarker 
kan frön enklare sprida sig från t.ex. bevarade våtmarker till restaurerade. Ett slutligt problem 
är att få fröna att gro och att vissa arter har en viss begränsning i fröspridning som endast 
sträcker sig till dess närområde (Middleton et al. 2006). 
 
Hotbild 
Antropogen påverkan är fortfarande och har varit ett av de största hoten mot rikkärr genom 
t.ex. dikning och markavvattnade åtgärder för åtkomst av mark till t.ex. skogsbruk. Detta 
påverkar områdets hydrologiska markprocesser och även kemi. En påföljd kan vara torrare 
mark och förändring i torvkemin på hela områdets vegetation som gör att rikkärrs växter inte 
kan gynnas längre. Torv behöver en våt och anaerob miljö för att bildas genom torvbildande 
växter. Försvinner växterna bildas ingen torv och dräneras marken förloras mineraler i form 
av katjoner som är näring för växterna, detta ändrar i sin tur kemin i marken. Markavvattning 
kan även ge effekter som uttorkning, igenväxning och erosion (Sjögren et al.1999, Rydin & 
Jeglum 2006, Naturvårdsverket 2011). Även spridning av kalk, aska och gödningsmedel kan 
ge drastiska förändringar i artsammansättningen när det ändrar förutsättningarna i marken 
kemiskt. Dock används kalkning vid restaurering av rikkärr eftersom att de ska vara kalkrika 
för att rikkärrsväxter ska gynnas där och den kemiska balansen kan behöva en skjuts i rätt 
riktning till högre pH. Men även ökad halt av kväve nedfall är ett problem som ökar 
igenväxning av rikkärr genom eutrofiering. Industrialiseringen har med samhällsbyggande 
och byggande av vägar förstört rikkärr och annan våtmark. Människan har inte enbart 
påverkat rikkärr negativt utan också drivit jordbruk så att hävdgynnade arter kunnat etablera 
sig bättre. Men på senare tid hotas dessa rikkärr av igenväxning på grund av upphörd hävd 
genom ändrad markanvändning eller nedläggning av jordbruk. Men även allt för intensiv 
hävd kan skada rikkärr genom för mycket tramp från boskap som förstör marken gör så att 
växter kan etablera sig (Naturvårdsverket 2011). 
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Biologisk mångfald 
Den biologiska mångfalden är storartad i rikkärr med ett stort antal specialiserade arter av 
mossor, kärlväxter, svampar och landmollusker även fjärilar, jordlöpare och kortvingar hittas i 
rikkärr.  Av alla de rikkärrsarterna som finns är minst 160 arter rödlistade och av dem är 74 är 
hotade (Sundberg 2006).  
 
Rikkärr är som sagt artrika och detta kan bero bland annat på att kalk höjer pH och att 
kalkgynnade arter kan växa där beroende på att vitmossa inte dominerar som i t.ex. fattigkärr 
(Figur 1). Fattigkärr där är vegetationen artfattigt och domineras av vitmossa. De har precis 
som rikkärr tillrinning från omgivande grundvatten som är kalkfattigt jämfört med rikkärr. 
Även brist på andra näringsämnen så som magnesium, kalium och fosfater. Kalkbristen gör 
marken sur pH ca 4-5,5 och dominansen av vitmossa håller marken sur och våt eftersom att 
de gynnas av näringsfattiga förhållanden. Rikkärr och fattigkärr har fått namn efter mängden 

Bild 8: Rikkärr i Östergötland, Sverige. I förgrunden Primula Farinosa 
(Majviva) Bild från (Wikimedia commons 2010/ Pereric). 
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näringsämnen i området och inte antal arter som gynnas. Men antalet arter speglas av hur 
mycket näring det finns i området men det behöver inte vara så (Nationalencyklopedin 2013, 
Fransson 2012, Rydin & Jeglum 2006). 
 
Fröspridning är betydelsefull för den biologiska mångfalden i kärr. En minskning av 
spridning av frön kan ha skett i samband med isolering genom jordbruk och stadsutveckling. 
För att restaurera rikkärr eller vid skötsel av kärr är det väsentligt att veta hur frön sprider sig 
(Middleton et al. 2006). De senaste tvåhundra åren har landskapet i Sverige fragmenterats likt 
mosaik och detta har haft en påverkan på spridning av diasporer från mossa (Bryophyta) 
mellan rikkärr (Mälson 2007). Genom att återskapa kontakt mellan kärr kan man gynna 
fröspridning och även fysisk överföring av frön till kärr som restaureras t.ex. genom hö från 
slåtter som kan ge en positiv effekt. Men ett problem kan vara att fröna inte gror på grund 
utav miljön inte är gynnsam på restaureringsplatsen (Middleton et al. 2006). 
 
Inventering och skydd av Sveriges våtmarker  
Ungefär 90 % våtmark har försvunnit i Mälardalen och Skåne genom exploatering som 
torrläggning sedan början av 1800-talet. Ett genomslag var 1986 då det i naturvårdslagen 
infördes en ny paragraf angående att vid nya dikningsprojekt måste man vända sig till 
Länsstyrelsen för prövningstillstånd (Gunnarsson & Löfroth 2009).  
 
Sverige har på flera olika sätt både med nationell och internationell samverkan börjat skydda 
våra våtmarker. I nästa avsnitt beskrivs några exempel. 
 
Den nationella våtmarksinventeringen (VMI) 
Våtmarker har inventerats i Sverige under 25 år. 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. Människans historia och 
verksamhet har kartläggs för att kunna fastställa vilka våtmarker som är betydelsefulla för 
kommande generationer. Människan har ofta bosatt sig i närheten av våtmarker på grund av 
tillgång till vatten och det har varit betydelsefullt för människans självförsörjning 
(Gunnarsson & Löfroth 2009). 
 
Ramsarkonventionen 
Ramsarkonventionen är en internationell överenskommelse för nationella åtgärder och 
internationellt samarbete för bevarande och hushållning av våtmarker och deras resurser. 1971 
undertecknades konventionen i staden Ramsar i Irak och medlemsländerna omfattar alla 
våtmarksregioner i världen. 1975 trädde Ramsarkonventionen i kraft och därmed skapades ett 
skydd för biologisk mångfald i våtmarksmiljöer med en bred definition. Förutom de vanliga 
våtmarkerna gäller konventionen även strandmiljöer, vattendrag, sjöar och grunda 
havsområden. Konventionen vill bevara våtmarker till kommande generationer och 
åstadkomma en hållbar utveckling i hela världen (Naturvårdsverket 2010, Ramsar Convention 
2013). 
 
Natura 2000 
EU tagit 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 införlivad i svensk lag och baseras på direktiv 
från EU. Dessa två direktiv är fågeldirektivet och livsmiljödirektivet (tidigare art- och 
habitatdirektivet). I dem listas värdefulla livsmiljöer, växt- och djurarter. Genom natura 2000 
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har flera rikkärrsväxter ansetts hotade och rödlistats och fått skydd på olika nivåer som 
rödlistad eller fridlyst. Natura 2000 har idag ca 385 lokaler av skyddade rikkärr på 14 474 ha. 
Dessa lokaler bör öka i mängd om vi ska kunna uppfylla miljömålet Myllrande våtmarker. 
Men skydta av rikkärren genom Natura 2000 innebär att de befintliga lokalerna ska 
restaureras och skötas enligt åtgärdsplan. Allt för att arealen av rikkärr inte ska minska eller 
att kvaliteten på dem försämras (Sundberg 2006).  
 
Miljökvalitetsmål Myllrande våtmarker och myndigheternas roll 
1986 var året då det infördes en ny paragraf i naturvårdslagen angående nydikningar. Det 
krävdes att man skulle vända sig till Länsstyrelsen för prövningstillstånd till nya 
dikningsprojekt. 1994 blev ett genombrott för våtmarker i Sverige. Det blev förbjudet att 
markavvattna i stora delar av Sverige och även det statliga dikesstödet togs bort då. Det ledde 
till att antalet nya dikningar minskade (Naturvårdsverket 2007). 
 
Definitionen av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker lyder: ”Våtmarkernas ekologiska 
och vattenhushållande funktion i landskapet ska behållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden” (Naturvårdsverket 2007). 
 
Naturvårdsverket har ansvar över miljön och miljöarbete och de arbetar på uppdrag från 
regeringen (Naturvårdsverket 2013). Medan Länsstyrelsen är miljömålsmyndighet 
tillsammans med Skogsstyrelsen. De följer upp miljömålen tillsammans med andra regionala 
myndigheter och skickar rapporter till olika myndigheter. En annan uppgift är att de 
kommunicerar med kommuner, näringsliv och även frivilliga organisationer som arbetar 
ideellt för miljön. Länsstyrelsen tar fram regionala åtgärdsplaner och en viktig del är att göra 
det tillsammans med markägarna (Länsstyrelsen 2013). 
 
Hur går det för våra miljömål från 1999 att uppfyllas till 2020? Det kom 15 miljömål 1999 
sedan tillkom Ett rikt djur- och växtliv 2005. Skydd och restaurering har gjort att några 
våtmarksarter lyckats lämna rödlistan samtidigt som andra våtmarksarter minskar i bestånd 
och utbredning. Detta förbättrar förutsättningarna att nå målet i Myllrande våtmarker 
(Naturvårdsverket 2012). 
 
Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker är inte möjligt att nå till 2020 med planerade 
resurser skriver Naturvårdsverket (2012). Det krävs ytterligare resurser för att nå målet och 
det är Naturvårdsverkets uppgift tillsammans med regeringen att få fram fler resurser. 
 
Restaureringsmetoder 
Hur väljs ett område ut för att restaurera? 
 
Det som görs innan restaurering är att en utvärdering sker på vilka behandlingar som 
historiskt har fungerat bäst på bevarande och skötsel av rikkärrsväxter. Man försöker på ett 
kostandeseffektivt sätt att återskapa liknade behandlingar genom att röja bort buskage och 
högt gräs genom slåtter. Detta förhindrar tillfälligt igenväxning av kärret (Sundberg 2006, 
Mälson et al. 2010). Man måste upprepa detta med jämna mellanrum och för att kunna göra 
det krävs en övervakning av området, en skötselplan. Det behövs djupgående förberedelser 
innan en lokal kan restaureras som kommunikation med markägare, fältbesök, artinventering, 
prövning av lutningsförhållanden, kontakt med entreprenörer och även upphandling. Sedan 
planering av en avgränsning av åtgärder vid avverkning, vart fördämning av diken ska ske 
och var väg för grävare och skotare (skogsmaskin) ska läggas (Sundberg 2006). 
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För att återställa ett rikkärr som har varit utsatt för dränering finns olika metoder att göra det. 
En av de första åtgärderna att tänka på är att återskapa förutsättningar för rikkärrsarter att 
kunna etablera sig igen. Det görs genom att återställa de kemiska och de fysiska egenskaperna 
i torven tills det påminner om hur det var innan dränering. Viktigast är att hydrologin och 
även torvkemin återupprättas för att rikkärrsområdet ska kunna återhämta sig (Mälson et al. 
2010). Att återställa hydrologin i ett dränerat område kan göras på olika sätt beroende på hur 
mycket grundvattennivån behöver höjas (Hedberg et al.2012).  
 
Det finns kvarstående problem som hur fröspridning ska ske speciellt om området är 
fragmenterat (Sundberg 2006). Att ta fram torvytan ger en störning för de vid tillfället 
dominerande växterna som blir färre och gör det möjligt för frön i torven att börja växa. Ett 
exempel är gulyxne Liparis loeselii (figur 8) som återinplanteras i områden i Skåne där man 
vet att den funnits tidigare. Detta sker genom att ta frön från områden omkring med bevarade 
plantor, som sedan planteras ut på mark där störning har skett (Sundberg 2006). Att återskapa 
hydrologin genom att täppa igen utdikningar som gjorts för att dränera marken är ett effektivt 
sätt att börja en restauration av rikkärr (Sundberg 2006, Mälson et al. 2010). 
 
Mälson et al. (2010) hävdar att om endast blötläggning sker utan slåtter eller torvstörning 
leder det till liten förändring i floran. Även att sent på säsongen göra en rensning av området 
utan att blötlägga ger inte önskad effekt av behandling. Enligt Sundberg (2006) är slåtter den 
hävdform som ha ansetts vara mest gynnsam för etablering av kärlväxter i rikkärr. Vill man 
att mossor ska gynnas är bete att föredra på grund av trampstörning som är gynnsam för 
många mossarter och kan även också ge en önskad positiv effekt för vissa kärlväxter. Mälson 
& Rydin (2007) säger att det kan behövas att man tar bort övergödd och försurad ytlig torv för 
att floran ska kunna återetableras. Kalkning av ytan kan också ge en effekt som att t.ex. 
brunmossor kan återetablera sig (Gunnarsson & Löfroth 2009). 
 
För att motverka effekterna av eutrofiering i rikkärr är det lämpligt att det inte tillåts att gödsla 
eller bespruta i ett område 100 m från rikkärret. Dessa områden kan användas till betesmark 
och då upprätthålla öppenheten kring rikkärret dock krävs en analys om vilken slags hävd 
som används på området historiskt för att gynnade de arter som funnits tidigare (Sundberg 
2006). Arter i rikkärr gynnas ofta av slåtter och denna hävdform passar i områden där marken 
inte bär (som vid sankmark) och användning av betesdjur istället för slåtter resulterar i 
påtagliga trampskador som missgynnar arterna (Sundberg 2006). Vid forskning som är 
inriktad på bevarande av mångfald, som t.ex. rikkärr, är det viktigt att utvärdera vilka 
historiska behandlingar som fungerar bättre än andra, t.ex. vilken sorts hävd som varit 
gynnsam för floran tidigare. Detta för att kunna skydda och bevara de växter som lyckats 
etablera sig efter en restaurering. Det man försöker göra är att återskapa likande behandlingar 
på ett kostnadseffektivt sätt som t.ex. slåtter, borttagning av växttäcke och täppa igen diken 
(Mälson et al. 2010). 
 
Praktiska exempel på restaureringsmetoder 
I en studie gjord av Klimkowska et al. (2009) i Calowanie kärret i centrala Polen, med start 
2004, undersöktes olika metoder för de bästa effekterna vid restaurering av kärräng. De 
testade borttagning av 20 cm jordlager, 40 cm jordlager (ytlig och djup borttagning). En 
annan del av experimentet var frö tillförsel genom transport av slåtter hö från bevarade 
kärrängar. Man testade också hur trampstörning av stora djur påverkade området. Genom 
experimentet kom de fram till att en kombination av ca 40 cm borttagning av vegetation och 
jord från ytan, och överföring av hö från slåtter innehållande frön av olika slag visade bäst 
effekt. 
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I Uppland har en studie gjorts av Mälson et al. (2010). Experimenten gjordes på två områden 
(Styggekärret och Severmossen) där 3 ha har dränerats under 1950-talet för skogsbruk. 2003 
startade projektet genom att försöka återställa hydrologin till att gynna rikkärrsarter. Detta 
gjordes genom att gräva igen diken i området, t.ex. blockerade man ett dike på tre positioner 
med 50 m emellan positionerna och med en träfördämning med torv och mineraljord. Detta 
för att göra en naturlig fördämning som möjligt. 
 
Ett problem för rikkärr är när trädkronors skuggning ökar till över 50 % så försvinner många 
av de karaktäristiska rikkärrsarterna. Därför är det viktigt att röja bort alla träd som skuggar 
rikkärrsområdet. Detta gjordes i förväg 2002 innan igen dikningen startade 2003. Detta för att 
återfå den öppna marken som är en gynnsam miljö för rikkärrsväxter (Sundberg 2006, Mälson 
et al. 2010). 
 
Avsikten med experimentet var inte att testa hur framgångsrika olika dikesblockeringar var 
utan snarare testa effekten av störning i torvlagret och även slåtter i kombination med effekten 
av dikesblockering. De kontrollerade grundvattennivåerna i marken mättes före och efter 
restaureringen. Man kom fram till att grundvattennivån höjts efter restaureringen. I 
experimentet gjordes också ett försök med att endast återställande av hydrologin utan att ta 
bort vegetation eller göra torvstörning som ledde till små förändringar i artsammansättningen. 
Generellt har kombinationen av återställande av grundvattennivån, torvstörning i samband 
med vegetations borttagning en bättre effekt på artsammansättningen (Mälson et al. 2010). 
 
I en studie gjord av Patzelt (2001) i Donaumoos (ett fd våtmarksområde) i södra Tyskland i 
dalen av floden Donau som har blivit dränerad under 200 år. 1991 tog man bort övre 
jordlagret på tre olika djup 20, 40 och 60 cm för att skapa olgotrofisk till mesotrofisk skick. 
Hö från slåtter tillhörande fyra olika donatorer av kärräng i Donaumoos området 
transporterades till området och spriddes ut i ett lager av 5-10 cm tjockt på varje djup. Ett år 
senare var områdena dominerade av arter från donator områdena. Från 1992-1997 så kunde 
57 arter återetablera sig varav 13 arter ansågs hotade och fanns som rödlistade arter i 
Tyskland 1996. Flesta av arterna etablerade sig det första året, men tillväxt av arter fanns även 
det andra och tredje året. Det var arterna som hade en fördröjd groning som återetablerades 
senare. Den totala mängden av arter från frön i höet var upp till 70 % av områdena där 20 cm 
jordlager togs bort, upp till 30 % när 40 cm var borttaget och enbart 5 % på 60 cm borttagning 
av jordlagret. Kombinationen av borttagning av jordlagret och hö transport från donatorängar 
verkar passande för kärrängar. Resultatet indikerar på att en introduktion av hö kan vara 
mycket framgångsrikt restaurationsteknik om det initiala tillståndet i våtmarken är lämplig. 
När växterna har etablerat sig så kan områdena vara en startpunkt för frö spridning av de 
etablerade arterna som kan spridas vidare med vind, vatten och djur. 
 
Effekter av restaurering 
Mälson et al. (2010) skriver att deras resultat tyder på att en kombination av olika metoder 
behövs för att gynna återetablering av rikkärrsarter. Detta hjälper även ekosystemet med ökad 
torvbildning och de hydrologiska markprocesserna genom ökning av grundvattennivån. 
Grundvattennivån höjs vid blötläggning genom dikning, röjning av buskar och träd, störning 
av växttäcket. Dessa metoder och fröspridning är metoder som tillsammans behövs för att få 
ett bra resultat. Restaurering bör bestå av hydrologiska metoder (igentäppning av diken) men 
också trädfällning och röjning för att nå dessa resultat. Enbart hydrologisk restaurering har 
inte gett lika bra resultat. Kortsiktig är kombination av flera metoder det bästa. Samma 
restaureringsmetod kan appliceras på olika rikkärr som skiljer sig kemiskt och i biologis. 
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Något som saknas är dock långsiktiga studier om hur rikkärr påverkas av 
restaureringsmetoder (Mälson et al. 2010). 
 
En effekt som ligger bakom den biologiska mångfalden är fröspridning. Vid restaurering är 
det viktigt att få detta att fungera. Om man inte får önskad effekt får man främja 
återhämtningen genom att sprida frön för hand, plantera ut plantor och se till att miljön är 
gynnsam för fröna att gro (Middleton et al. 2006, Sundberg 2006). 
 
Påskynda återhämtningen 
I kommande avsnitt beskrivs några exempel på hjälpmedel för att påskynda återhämtningen 
av rikkärr. Det kan behövas eftersom rikkärr har en lång återhämtningsfas. 
 
Kalkning 
Mälson et al. (2007) skriver att deras experiment visar att kalkning gynnar överlevnad hos 
rikkärrsmossor men att orsakerna till detta kan vara många. Ett exempel på detta är om ett 
rikkärrsområde som domineras av brunmossor utsätts för dikning och markavvattning så 
försvinner brunmossorna på grund av att de inte gynnas i den nya miljön. Det som händer ör 
att andra mossor tar över, som diverse arter av Sphangnum (vitmossor), Polytrichum 
(björnmossor) och fjädermossor, eftersom de gynnas av surmark. Om man genomför en 
restaurering på området genom igendikning och kalkning av den sura marken så främjas 
återetablering av brunmossor igen (Sundberg 2006). 
	  
Frösådd och plantering 
Ett exempel på insådd av gulyxne i Skåne tas upp i Sundberg (2006). Där står att genom sådd 
på fläckar som undanröjts från den tidigare vegetationen kan återetablering ske av orkidén. 
Frön tas från andra bevarade rikkärr där gylyxne växer rikligt och tas från flera olika plantor. I 
två år följs återväxten och har ingen återetablering skett försöker man med plantering av den 
mest livskraftiga populationen man hittar. Detta sker på så vis att frön samlas in och planteras 
i växthus sedan kan dessa plantor placeras ut i rikkärr på lämpliga platser. 
	  
Fröspridning 
Fröspridning kan även ske genom slåtter i ett bevarat rikkärr som görs vid skötsel av dem. 
Höet tas om hand och läggs ut på områden i kärret som restaureras där vegetationen tagits 
bort och även se till att miljön är gynnsam för fröna att gro. För att gynna fröspridning måste 
fragmenteringen av våtmarker minskas och detta genom restaurering. Våtmarkerna kan återfå 
kontakt med varandra och det gör att frön enklare kan sprida sig från t.ex. bevarade våtmarker 
till restaurerade. Minskad fragmentering ger som effekt en ökad artrikedom (Middleton et al. 
2006). 
 
Skötsel av restaurerade områden 
Restaurerade rikkärr ska ha en skötselplan som visar hur ofta området ska ha hävd och vilket 
sorts hävd som är optimalt för området. Vid hävd av rikkärr bör man även rensa bort buskar 
och träd. Detta behövs inte göras lika ofta som hävd utan kan underhållas vart femte till 
tionde år i rikkärr. Öppna ytor kan enkelt hållas öppna genom slåtter eller bete. En skötselplan 
utvecklas av naturvårdsverket till markägare som har rikkärr på sin mark och där igenom har 
arter som behöver skötsel. Detta sker genom rådgivning och samtidigt utvecklas skötselplaner 
(Sundberg 2006). 
 
En skötselplan innehåller även en uppföljning av återkolonisation av växter i restaurerade 
områden. Detta sker genom en rikstäckande inventering årligen. Det har visat sig att det går 
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fortare med återkolonisation när grundvattennivån höjs i kärr och när undanröjning av 
vegetation har skett. Undersökningen har gjorts genom inventering via stickprov på 
restaurerade områden (Sundberg 2006). 
 
Framtiden för rikkärr 
Jag tycker att det finns flera orsaker till att restaurera rikkärr men den huvudsakliga 
anledningen är att förbättra den biologiska mångfalden. Detta på grund utav att miljön gynnar 
många arter som är fridlysta och rödlistade. Därför bör man lägga resurser på att återställa 
rikkärr. Hela miljön i rikkärr är betydelsefull för kommande generationer att bevara. Det är ett 
naturarv som det är viktigt att informera om till allmänheten att vi har i Sverige. Men viktigast 
är att skydda rikkärr genom naturreservat, Natura 2000 eller som Ramsarområde. 
 
Goda resultat på biologisk mångfald har uppnåtts genom att restaurera rikkärr men det krävs 
mycket mer forskning på detta område, för att kunna återställa rikkärren så optimalt som 
möjligt. Att restaurera rikkärr och även andra slags våtmarker är ett långsiktigt arbete. Det är 
mycket angeläget att kunna effektivisera restaureringen och använda bästa möjliga metod som 
är mest kostnadseffektiv. Uppföljning och skötselplan är något som man måste ha för ett 
sådant stort och långvarigt projekt ska vara hållbart. 
 
För att få markägare att anlägga våtmark kan man peka på att vid en torr sommar kan det vara 
utmärkt att ha en våtmark som en naturlig extra reserv av vatten. Även att våtmark kan rena 
vattnet från eutrofiering från närliggande jordbruksmark så att sjöar och vattendrag blir 
mindre övergödda.   
 
Målet är att få våtmarker att få en ökad status genom att peka på vilken nytta de kan göra för 
markägare. Detta ska få markägare att anlägga våtmarker och kan även leda till en stor hjälp 
för att försöka uppnå Sveriges miljömål Myllrande våtmarker. 
 
Det krävs både åtgärdsplan och skötselplan för att övervaka rikkärr men även upptäcka 
förändringar går åt det bättre eller sämre hållet. Planerna behövs också för att kunna 
organisera och lägga pengar på där åtgärd och skötsel gör mest nytta. Det är viktigt med 
utbildning och information till markägare men samtidigt även viktigt att utbilda 
kommunekologer så att de kan följa åtgärdsprogram. Mer forskning på rikkärr och 
restaurering av dem behövs. Även forskning på alla arter som gynnas av rikkärr. Hur man kan 
skapa den bästa miljön för arterna när man restaurerar ett rikkärr. 
 
Våtmarker är viktiga för Sveriges biologiska mångfald och rikkärr har stor artrikedom på ett 
avsevärt litet område. När man restaurerar rikkärr gynnas Sveriges miljömål och den 
biologiska mångfalden. Avslutningsvis är det viktigt att bevara olika typer av naturligamiljöer 
för kommande generationer och att de också lär sig att förvalta naturen. 
 
Tack 
Jag tackar min handledare Örjan Östman och medstudenter (Rebecka Andersson, Lovisa 
Dück och Miriam Rubin) för all hjälp genom skrivprocessen. Tack till Kristina Asker på 
Språkverkstaden för all hjälp med grammatiken. Tackar även Håkan Rydin för tillstånd att 
använda figur 2. 
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