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Förord 

                    Dnr: 511-2965-10 

Rikkärr är en mycket artrik naturtyp dit en speciell biologisk mångfald är knuten. Totalt 
omfattas minst 160 rödlistade arter, däribland många kärlväxter, mossor, snäckor, 
svampar, skalbaggar och fjärilar. Det stora flertalet av dessa kärr saknar skydd och 
markägarna känner inte alltid till att de har dessa värdefulla områden på sina marker. Den 
information som återges i denna rapport är därför mycket viktigt för att rikkärren inte 
skadas av misstag.  

I denna rapport redovisas de inventeringar av rikkärr som genomförts av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län åren 2002- 2007. Syftet med inventeringarna har varit att söka ut och 
dokumentera de rikkärr som finns i Västmanlands län, samt att ta fram en 
prioriteringslista över de mest värdefulla kärr som behöver åtgärdas för att säkra att denna 
livsmiljö och de arter den innehåller kan bevaras. 186 områden inventerades, av dessa 
bedömdes 89 områden vara rikkärr med en sammanlagd yta av 133,5 ha. Det visade sig 
att rikkärr är en sällsynt naturtyp i Västmanland och det är desto viktigare att slå vakt om 
de få områden som finns kvar.  

Förhoppningen är att detta material ska ge 
fördjupad kunskap om rikkärren i Västmanlands 
län och utgöra ett viktigt underlag för bevarandet 
av denna livsmiljö. 

Inventeringen har bekostats med medel från 
Åtgärdsprogram för hotade arter, inom ramen för 
åtgärdsprogrammet för rikkärr och rapporten 
publiceras i Länsstyrelsens rapportserie. 

 

 

 

 

Anna Olofsson  Karin Andersson 
Enhetschef   Koordinator åtgärdsprogram för 
naturvårdsenheten  hotade arter 
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Sammanfattning 

Rikkärr kan beskrivas som myrområden med medelhöga till höga pH-värden, som 
från omgivningen tillförs och influeras av vatten rikt på mineraler, främst 
kalcium. Dessa våtmarksmiljöer hyser ofta en artrik och exklusiv flora. En mängd 
arter är helt beroende av rikkärr för sin överlevnad, däribland ett flertal kärlväxter 
och mossor. 

Sedan 1800-talets senare del har naturtypen gått starkt tillbaka. Dikning i samband 
med uppodling från 1800-talets mitt och framåt, samt torrläggning för att öka 
skogsproduktionen på 1900-talet har starkt bidragit till decimeringen. Många rika 
myrar har en historia som fodermarker och områden som har undgått utdikning är 
numera på väg att växa igen, på grund av utebliven hävd. Trots rikkärrens 
tillbakagång och deras ofta höga skyddsvärden har de, fram till det senaste 
decenniet, varit något förbisedda i naturvårdsammanhang. Ett 20-tal rikkärr var 
tidigare kända i länet bl.a. genom våtmarksinventeringen (VMI). Denna rapport 
redovisar resultatet från en rikkärrsinventering som genomfördes i Västmanlands 
län åren 2002 – 2004, samt från en kompletterande inventeringsinsats år 2007. 

Sammanlagt har 186 våtmarksobjekt, varav 212 delobjekt, i fält avgränsats och 
beskrivits. Materialet kompletterades med uppgifter från 5 objekt som 
dokumenterades i VMI. Totalt finns nu kännedom om 89 rikkärrsområden 
(objekt/delobjekt) med en totalareal på 133,5 ha i Västmanlands län. Av dessa hör 
6 delobjekt med en sammanlagd areal på 8,1 ha (6 %), till kärr och källkärr av 
extremrik typ, medan återstående 83 delobjekt med en totalareal på 125,4 ha (94 
%) utgörs av medelrika kärrtyper. Den stora majoriteten av rikkärren är belägna i 
Salatrakten och i bergslagskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. 
Materialet från inventeringen inkluderar även 53 respektive 64 delobjekt av 
intermediära kärr och sumpskogar. De västmanländska rikkärren har ofta visat sig 
vara botaniskt rika. I flera objekt, av högsta naturvärdesklass, har mer än 20 
indikatorväxter för rikkärr påträffats. Bland de vanligaste rikkärrsindikatorerna 
märks kärlväxterna knagglestarr (Carex flava), slåtterblomma (Parnassia 
palustris) och snip (Trichophorum alpinum), samt mossorna purpurvitmossa 
(Sphagnum warnstorfii), knoppvitmossa (Sphagnum teres) och guldspärrmossa 
(Campylium stellatum). 

En stor del av länets rikkärr uppvisar tydliga tecken på pågående 
vegetationsförändringar, däribland mer eller mindre naturliga successionsförlopp 
som följer av utebliven hävd. Tydligast är tecknen i rikkärr med tätnande träd- och 
buskskikt. Studier av äldre kartmaterial och jämförelser med sentida flygbilder har 
i flera fall gett stöd för iakttagelser gjorda i fält. Utvecklingen missgynnar många 
organismer knutna till rikkärr. I ett flertal av dessa kärr kommer olika skötsel- och 
restaureringsåtgärder att krävas för att på längre sikt behålla de naturvärden som 
är kopplade till ljusöppna rikkärr med typisk markvegetation. 
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1 Inledning 

Rikkärr brukar beskrivas som de artrikaste myrarna med en flora som uppvisar en 
rik färg- och formvariation jämfört med fattigkärr och mossar. Orsaken till detta 
är tillgången på mineral, främst kalcium, som via rörligt vatten tillförs de rika 
kärren från omgivande fastmarker eller från källflöden. Naturtypen är tämligen 
ovanlig i våra trakter och förekommer huvudsakligen i områden med kalk i 
berggrunden eller i lösa avlagringar. Även förekomster av andra lättvittrade och 
basiska, svarta eller grönaktiga, bergarter (grönstenar) kan ge upphov till 
rikkärrsvegetation. 

Rika myrar och vissa strandnära våtmarker i bebodda trakter har i äldre tider i stor 
utsträckning nyttjats som slåttermarker för anskaffandet av vinterfoder. Under 
senare halvan av 1800-talet avtog denna markanvändning. Vissa rikkärr kom i 
stället att användas som betesmarker, men efterhand upphörde även denna 
hävdform och många rikkärr blev övergivna ödemarker. Sedan 1800-talets senare 
del har naturtypen gått starkt tillbaka. Sannolikt gick många rikkärr förlorade 
under den period då stora våtmarksarealer dikades och torrlades, från 1800-talets 
mitt och framåt i syfte att skapa odlingsbar mark och in på 1900-talet för att öka 
skogsproduktionen. Många rikkärr som undgått utdikning befinner sig idag i olika 
faser av mer eller mindre naturlig igenväxning, på grund av utebliven hävd. Även 
storskaliga miljöproblem av mer diffus karaktär, såsom klimatförändringar, med 
torrare somrar i södra Sverige, ökad kvävedeposition och försurning, är tänkbara 
orsaker till vegetationsförändringar i negativ riktning. 

I våra trakter kan rika myrar idag anses vara en ovanlig naturtyp och situationen 
ter sig något bekymmersam för många av de organismer som har rikkärr som sin 
huvudbiotop. Trots decimeringen sedan slutet av 1800-talet och rikkärrens ofta 
betydande naturvärden har dessa miljöer, åtminstone fram till det senaste 
decenniet, rönt förhållandevis lite uppmärksamhet i naturvårdssammanhang 
jämfört med många andra naturtyper. Stora kunskapsluckor har funnits när det 
gäller rikkärrens utbredning, frekvens och status i Västmanlands län. Sammanlagt 
var ett 20-tal rikkärr kända före rikkärrsinventeringen, varav samtliga 
dokumenterades under våtmarksinventeringen. 

Som ett led i en nationell satsning på rika myrar har ett åtgärdsprogram tagits fram 
(Sundberg 2006), där en rad åtgärder föreslås i syfte att förbättra situationen för 
rikkärr och de organismer som är knutna till dessa miljöer.  

Rikkärrsinventeringen i Västmanlands län inleddes år 2002 och hade som primärt 
syfte att systematiskt lokalisera och standardiserat beskriva öppna och 
skogsbevuxna rikkärr som komplettering till den tidigare genomförda 
våtmarksinventeringen. Målsättningen var att ta fram ett kunskapsunderlag för 
arbetet med skydd av värdefull natur och för uppföljningen av miljömålet 
Myllrande våtmarker. Tanken var också att materialet skulle ligga till grund för 
urvalet av objekt för skydd och skötselåtgärder. Huvudinventeringen genomfördes 
2002 – 2004 och finansierades med medel för regional miljöövervakning. En 
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kompletterande inventering utförd under 2007 och sammanställningen av denna 
rapport har utförts inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet. 
Huvudinventeringen kom även att omfatta intermediärkärr (mellankärr) och rika 
sumpskogar. Dessa naturtyper var dock inte prioriterade under den förberedande 
utsökningen av rika våtmarker, utan fångades upp då de påträffades i fält. 

Heby kommun inventerades under första fältsäsongen, men med anledning av att 
kommunen, efter länsbyte 2007, numera tillhör Uppsala län har detta material 
uteslutits från denna rapport. 

1.1 Beskrivning av rikkärr 
Rikkärr kan beskrivas som mineralrika myrar med pH-värden runt neutralpunkten 
eller över (ca 6 – 8) och skiljer sig, förutom genom faktorer som rör vatten- och 
torvkemin, från fattigare myrar genom sina ofta starkt avvikande växtsamhällen. 
Den första indikationen på rikkärr brukar vara ett större inslag av örter jämfört 
med fattigare myrar. Om floran dessutom har inslag av orkidéer är sannolikheten 
ännu större att det rör sig om ett rikkärr. Stort inslag av örter kan dock inte alltid 
förknippas med rikkärr, i synnerhet inte när det gäller mer högvuxna närings- eller 
kvävegynnade örter. 

Det som skiljer kärr från mossar är att kärrväxternas rötter har kontakt med 
fastmarksvatten, medan växterna som finns ute på mossens mäktiga torvlager får 
nöja sig med det mineralfattiga vatten som kommer med nederbörden. Från 
fattigkärr skiljer sig rikkärr genom större tillgång på mineraler, främst kalcium, 
men ibland även magnesium eller järn. Vitmossorna i fattiga myrar försurar sin 
omgivning genom att bilda stora mängder vätejoner och endast ett begränsat antal 
växter klarar att leva i den sura, näringsfattiga miljön. Rikkärrens tillgång på 
mineralhaltigt vatten, från omgivande fastmarker eller källflöden, medför en mer 
gynnsam tillvaro för betydligt fler våtmarksväxter. 

Sjörs (1985) använder benämningen neutralisationsgrad om kärrens buffrande 
förmåga och menar att torvpartiklarna i rikkärr till betydligt mer än 50 % är 
belagda med baskatjoner (Ca2+, Mg2+, Fe2+) i stället för vätejoner. Beroende på 
kalciumhalten brukar man urskilja två kategorier av rikkärr: Medelrikkärr med pH 
runt neutralpunkten och extremrikkärr med högre kalciumhalt och pH. De 
sistnämnda utmärker sig ofta genom en artrik kärlväxtflora. Ofta finns ett rikare 
inslag av örter, däribland många kalkgynnade arter och inte sällan flera arter av 
orkidéer. Medelrikkärren är ofta mindre iögonenfallande, men kan ändå besitta 
stora floristiska värden och anses kunna hysa fler arter av mossor än kärlväxter 
(Hylander & Lönnell 2001). Ytterligare uppdelningar kan göras beroende på om 
dessa kärrkategorier är tydligt påverkade av källvatten eller inte. Rikkärr brukar 
omnämnas som de artrikaste myrarna. De hyser ett stort antal specialiserade arter 
som är helt eller nästan helt beroende av rikkärr för sin överlevnad, däribland ett 
flertal kärlväxter och mossor. Rikkärren hyser minst 160 rödlistade arter som 
finns upptagna på den svenska rödlistan (Gärdenfors 2005), varav knappt hälften 
är sådana som har majoriteten av sina förekomster i rikkärr (Sundberg 2006). 
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1.2 Rikkärren i ett historiskt perspektiv 

1.2.1 Myrslåtter och bete 

Många rikkärr i bebodda trakter spelade i äldre tider en viktig roll i hushållningen. 
Då jordbruket till stor del var baserat på djurhållning var tillgången på lämpliga 
slåttermarker för anskaffandet av vinterfoder av stor betydelse. De rikaste 
myrarna var, vid sidan av vissa strandnära våtmarker, eftertraktade som 
slåttermarker. Även i Västmanlands län torde en betydande del av de rikare 
myrmarkerna i bebodda trakter ha ett förflutet som fodermarker. 

I takt med att den rationella vallodlingen utvecklades minskade behovet av att 
nyttja de rika våtmarkerna för foderanskaffning. I Norrland avvecklades denna 
markanvändning under första halvan av 1900-talet. Under slåtterepokens slutfas 
utnyttjades i första hand de bästa myrslogarna vid behov, beroende på 
skördeutfallet från vallarna (Elveland 1975). Sannolikt avtog våtmarksslåttern 
något tidigare i våra trakter jämfört med det norrländska inlandet. Förutom att 
tjäna som slåttermarker fyllde rikkärr också en funktion som betesmarker. På 
många håll kunde kreaturen, efter avslutad slåtter, släppas ut på efterbete, ofta 
under resten av säsongen. Då kärren förlorade sin betydelse som slåttermarker, 
fortsatte det extensiva våtmarksbetet ännu en tid i många objekt, innan även denna 
hävdform avtog under första halvan av 1900-talet. 

Den tidigare markanvändningen påverkade kärren på flera sätt. Hur vegetationen 
svarade på en viss hävdform berodde på flera faktorer, såsom tidpunkt, intensitet, 
varaktighet m.m. Kärrens naturliga succession mot sumpskog eller mot mer 
ombrotroft präglad vegetation (fattig mossevegetation) hejdades. Mindre mängder 
bladförna blev kvar i kärret och torvbildningshastigheten bromsades. I 
slåtterkärren hölls kärrgolvet plant och tuvbildningen minskade. Äldre tiders 
markanvändning innebar att miljöerna hölls öppna och att kärren beskattades på 
delar av sitt näringskapital, bladförnan, vilket i sin tur fick positiva följder för 
delar av rikkärrsfloran. De olika hävdformerna och deras inverkan på 
vegetationen i rikkärr har beskrivits ingående för norrländska förhållanden av 
Elveland (1975, 1978) och för sydsvenska kalkkärr av Tyler (1981). 

1.2.2 Våtmarksdikning inom jord- och skogsbruket 

Sannolikt gick många rikkärr förlorade under den period då stora våtmarksarealer 
dikades och torrlades. Dikningsföretagen som pågick under 1800-talet hade som 
syfte att skapa odlingsbar mark och på 1900-talet genomfördes torrläggningen för 
att öka skogsproduktionen. Rika myrar i länets jordbruksbygder kan antas ha varit 
särskilt hårt utsatta för dikning i samband med uppodling. Malmgren (1975) berör 
problemet med myrmarkernas torrläggning och uppger tre rikkärr i länets 
nordvästra del som exempel. Två av dessa numera utdikade och uppodlade rikkärr 
var kända, genom sin flora, redan vid mitten av 1800-talet och utgjorde båda 
lokaler för den ur länet numera utgångna myrstarren (Carex heleonastes). Av de 
rikkärr som undgick torrläggning kom vissa att utnyttjas för extensivt bete en bit i 
på 1900-talet. Så småningom förlorade rikkärren sin betydelse även som 
betesmarker och blev istället övergivna ödemarker. 
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2 Metod 

2.1 Allmänt 
Rikkärr är som regel svåra att lokalisera och avgränsa i IR-flygbilder. För att 
säkert kunna klassificera kärrtyp och naturvärde krävs en bedömning av data 
insamlade i fält, i kombination med synintrycket av respektive kärrområde. I 
Västmanlands län föll valet på att med VMI-metoden som utgångspunkt utforma 
en anpassad metod med lägre detaljeringsgrad. Avsikten var att uppnå en mer 
effektiv inventeringsrutin och att styra arbetsinsatsen mot de viktigare momenten i 
fält. I övrigt följer rikkärrsinventeringen i stor utsträckning terminologin, samt den 
strukturella uppdelning i objekt, delobjekt och element, som kännetecknar VMI. 

Fältblanketter för redovisning av objekt- och artdata togs fram och modifierades 
efterhand (bilaga 4 och 5). Den botaniska dokumentationen inkluderade i 
inledningsskedet även mer triviala växter, men kom efterhand att koncentreras till 
indikatorer för rika våtmarker och andra naturvärdesintressanta arter. Urvalet av 
indikatorväxter på fältblanketten följer Johansson & Norin (1995), Hedenäs & 
Löfroth (1991), Hylander & Lönell (2001) och Tyler (1981), men har 
kompletterats och anpassats för Västmanlands län. Samtliga påträffade 
indikatorväxter för rika myrar och ”övriga arter av intresse” redovisas även i 
bilaga 3. 

Nedan följer en översiktlig genomgång av rikkärrsinventeringens delmoment och 
de viktigaste skillnaderna jämfört med VMI-metoden. 

2.2 Förarbete 
Inventeringsarbetet inleddes med en utsökning av potentiella rikkärr genom 
analys av en rad källor. Uppgifter om rikkärrsindikatorer och rödlistade 
rikkärrsväxter, hämtade från Länsstyrelsens i Västmanlands län flora- och 
faunaregister, gav goda indikationer på tänkbara rikkärr. En genomgång av 
material från Våtmarksinventeringen gav användbar information inför fältarbetet.  
Även uppgifter från Skogsstyrelsens databas över nyckelbiotoper och diverse 
äldre inventeringsmaterial bidrog till det slutliga utfallet av rikkärr. Det viktigaste 
momentet under förarbetet, vid sidan av flygbildstolkning, var att genom analys 
av geologiska kartor ringa in speciellt viktiga undersökningsområden. Kartorna 
gav information om läge och utbredning av länets kalkförekomster, samt uppgifter 
om eventuella grönstensförekomster i kalkfattiga trakter. Till dessa 
undersökningsområden, där sannolikheten att träffa på rikkärr förväntades vara 
betydligt större än i omgivande landskap, kom arbetet med analys av IR-flygbilder 
att koncentreras.  

Trots att det är förenat med vissa svårigheter att säkert lokalisera rikkärr genom 
studier av IR-flygbilder har detta moment, ofta givit ett positivt utfall, i synnerhet 
då tolkningen kombinerats med kännedomen om kalk- och grönstensförekomster. 
Ekonomiska kartan i skala 1: 20000 (”Gula kartan”) användes för att avgränsa 
potentiella rikkärrsobjekt. På denna underlagskarta, som senare även kom att 
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användas som fältkarta, gjordes också andra viktiga noteringar, exempelvis 
förekomst av källor och särskilt intressanta floralokaler. Med anledning av att 
många nog så artrika och värdefulla rikkärr ofta upptar små ytor, inte minst många 
källkärr, sattes ingen nedre arealgräns för rikkärr. Under arbetet med tolkning av 
IR-flygbilder avgränsades så små objekt som var möjliga att detektera i 
flygbilden. 

Med tanke på att utsökningen av potentiella rikkärr är förenad med viss osäkerhet 
uteslöts flera arbetsmoment kopplade till fjärranalysfasen i VMI-metoden. På 
förhand gjordes exempelvis inga tolkningsskisser, istället renritades alla 
objekt/delobjekt efter fältbesöket, ibland med stöd av brytpunkter tagna med 
handburen GPS. Även vissa övergripande uppgifter och administrativa data 
kompletterades under efterarbetet. 

2.3 Fältarbete 

2.3.1 Avgränsning 

Fältarbetet inleds som regel med en preliminär rikkärrsklassning och avgränsning 
av objekt/delobjekt. Kärrets perifera delar ägnas särskild uppmärksamhet för att 
kartlägga rikkärrets gräns mot andra naturtyper. Övergången mellan rikkärr och 
annan myr kan ofta vara glidande. Ibland förekommer spridda rikkärrspartier 
utanför den huvudsakliga rikkärrsytan. Vid sådana tillfällen får bedömningar 
göras från fall till fall. Utbredning av karakteristiska växtsamhällen samt 
förekomst och frekvens av en rad indikatorväxter för rika våtmarker (bilaga 5) har 
en avgörande betydelse för utfallet. Viktiga faktorer som styr indelningen i 
delobjekt kan vara avvikelser i trädskiktets krontäckning samt markens lutning. 
Uppenbara skillnader i markvegetationen, mellan olika ytor i kärret, kan ibland 
vara avgörande. 

2.3.2 Objekt, delobjekt och element 

Till varje objekt knyts en rad mer eller mindre övergripande uppgifter, exempelvis 
objektidentitet, objektnamn och naturvärdesklass, varav flera är möjliga att 
komplettera i efterhand. Under delobjektnivån redovisas ett flertal uppgifter och 
data som beskriver våtmarkens karaktär och vegetation. På fältblanketten finns 
utrymme att ange flera nyckelord. Särskilt viktig är informationen om ingrepp och 
störning (påverkan) samt graden av påverkan (grad). Här finns också möjlighet att 
registrera upp till fyra olika element. Elementen representerar den lägsta nivån vid 
objektsindelningen och beskriver de minsta kärrstrukturer som är möjliga att ange 
i rikkärrsinventeringen. För varje element redovisas morfologisk typ, hydrologisk 
typ och övergripande vegetationstyp. Slutligen görs även en grov uppskattning av 
varje elements andel (%) av delobjektet. I första hand är det dominerande element, 
såsom kärrgolv, framträdande tuvor och dråg, som redovisas. Även små, men 
särskilt värdefulla hydromorfologiska strukturer anges. Exempel härpå är källor, 
källdråg och bäckar. För koder och nyckelord med förklaringar kopplade till 
objekt, delobjekt och element hänvisas till kodlista VMI och Sundberg (2007). 
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2.3.3 Artregistrering 

Tyngdpunkten i fältinventeringen ligger på den botaniska undersökningen. I första 
hand inventeras rikkärrsindikerande kärlväxter och mossor. Även andra 
naturvårdsintressanta arter registreras. Växterna har under denna inventering 
knutits till delobjekt (jfr VMI) och deras frekvens redovisas, enligt VMI, genom 
en tregradig skala: 1 = rikligt, 2 = allmänt, 3 = enstaka, samt karaktären på 
förekomsten enligt: 1 = dominant och 0 = ej dominant. I vissa fall har prover 
samlats in av växter som inte säkert har kunnat bestämmas i fält, för senare 
undersökning med hjälp av stereolupp eller mikroskop. 

2.3.4 Rikkärrsklassificering 

Vid klassificeringen av rikkärr har förekomst och frekvens av olika 
rikkärrsindikatorer (bilaga 3) en avgörande betydelse. Bedömningarna är i viss 
mån subjektiva och avvägningar måste göras från fall till fall. Någon tydligt 
utmejslad rikkärrsdefinition har inte använts, men några tumregler ställdes dock 
upp inför fältinventeringen. För godkännande krävs i de flesta fall 7 – 8 
indikatorväxter, varav minst ett par skall vara mer tillförlitliga, dvs. sådana som 
har merparten av sina förekomster i rika kärr och som endast sällan påträffas i 
fattigare kärr. Vidare bör inte förekomsterna vara för små och sporadiska. I vissa 
fall har förekomsten av andra kalkgynnade, men ej obligata våtmarksarter vägts in 
i bedömningen. Det bör påpekas att rikkärr är en generellt sällsynt naturtyp i 
Västmanlands län och som saknas helt i vissa kommuner, varför en mer generös 
bedömning tillämpades utanför länets kalktrakter och i områden med få kända 
rikkärr.  

2.3.5 Rikkärrskategorier 

Samtliga rikkkärr har förts till någon av kategorierna: Extremrikkärr, 
medelrikkärr, extremrika källkärr och medelrika källkärr. Anledningen är attt 
vegetationen i rikkärr kan uppvisa en stor variation beroende på en rad faktorer, 
som mineralhalt, pH, fuktighetsgrad, lutning, hävdhistoria m.m. Flera av de 
vegetationstyper som redovisas i ”Vegetationstyper i Norden” (Nordiska 
ministerrådet 1998) stämmer mindre väl med länets rikkärr. Under denna 
inventering har rikkärren i stället klassificerats översiktligt med olika 
rikkärrskategorier och med hjälp av övergripande vegetationstyper under 
elementnivån. Indelningen i fyra huvudtyper av rikkärr beskrevs av Johansson och 
Norin (1995) och utgår ifrån skillnader i markvegetation beroende på kalciumhalt 
och typen av vattenförsörjning. Ett antal rikkärrsindikatorer med specifika 
miljökrav används vid klassning av extremrika kärrtyper och vid gränsdragningen 
mot medelrika kärr (bilaga 3). Indikatorer i olika typer av rikkärr behandlas av 
Hylander och Lönnell (2001) och Sundberg (2007), samt Johansson och Norin 
(1995). De sistnämnda presenterar dessutom definitionsarter för de olika 
kategorierna. Översiktliga beskrivningar av de olika rikkärrstyperna i 
Västmanlands län ges i kapitel 3 nedan. 
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2.4 Efterarbete 

2.4.1 Naturvärdesklassificering 

En preliminär naturvärdesklassning gjordes redan vid fältbesök för många objekt. 
När samtliga artlistor uppdaterats efter fältinventeringen klassificerades samtliga 
objekt enligt en tregradig skala: 

1. mycket höga naturvärden 

2. höga naturvärden 

3. vissa naturvärden  

Bedömningarna grundar sig i första hand på artrikedom, förekomst av rödlistade 
arter och storlek. Även kärrkategori och dess frekvens i länet, samt negativ 
påverkan vägs in i bedömningen. Kraftigt igenväxta rikkärr utan påtagliga 
naturvärden, eller objekt som blivit påtagligt störda till följd av dikning, förs som 
regel till den lägsta naturvärdesklassen enligt VMI (4 - låga naturvärden). Dessa 
objekt sållas oftast bort redan under förarbetet och behandlas inte närmare i denna 
rapport. 
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3 Resultat 

3.1 Sammanfattande resultat 
Samtliga resultat som presenteras i figurer och tabeller nedan, samt i bilaga 3 
inkluderar även uppgifter från 5 ej fältbesökta objekt, varav 6 delobjekt, vilka 
dokumenterades under VMI. 

Under förarbetet avgränsades omkring 500 potentiellt rika våtmarker. 
Uppskattningsvis hälften av dessa var belägna i eller i närheten av områden med 
kalk- eller grönstensförekomster eller grundade sig på intressanta florauppgifter 
och bedömdes därför vara särskilt angelägna att fältbesöka. Av knappt 300 objekt 
som senare kontrollerades i fält, inventerades 186, varav 206 delobjekt, medan de 
resterande objekten inte ansågs uppfylla kraven för rika kärr/sumpskogar. En 
sammanställning av resultaten från rikkärrsinventeringen presenteras i tabell 1 
nedan. 

Tabell 1.  Sammanfattande resultat från rikkärrsinventeringen i Västmanlands län.  I tabellen ingår 
5 objekt med rika kärr- och sumpskogsdelar hämtade från VMI. 

Kommun Antal delobjekt     Delobjekt Objekt 
  Rikkärr Extremrikkärr Övriga våtmarker Totalt Totalt 
Arboga 1 0 6 7 7 
Fagersta 18 1 23 42 37 
Kungsör 0 0 3 3 3 
Köping 2 0 1 3 3 
Norberg 21 5 17 43 39 
Sala 16 0 22 38 31 
Skinnskatteberg 20 0 45 65 61 
Surahammar 5 0 6 11 10 
Västerås 0 0 0 0 0 
Σ 83 6 123 212 191 

 
Det kan konstateras att majoriteten av de rika våtmarkerna är belägna i Salatrakten 
och i Bergslagskommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Däremot 
tycks rika myrar vara något av en ”bristvara” i Mälarlandskapet och i länets södra 
delar som huvudsakligen omfattas av jordbruksbyggd. Av tabellen framgår också 
att indelning i flera delobjekt ansetts motiverad i relativt få objekt.  

I Västmanlands län finns nu kännedom om totalt 133,5 ha rikkärr fördelat på 89 
objekt/delobjekt. Av samtliga 212 delobjekt utgör medelrikkärr, sumpskog och 
intermediärkärr de dominerande våtmarkstyperna, medan extremrikkärr och olika 
kategorier av källkärr är kraftigt underrepresenterade i materialet (Figur 1). Inte 
oväntat kan man konstatera att olika källkärr är mycket små våtmarker, vars 
arealer sällan överstiger 1 ha och endast ibland överstiger 0,5 ha. Undantag finns 
främst bland de extremrika källkärren. 
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Figur 1. Figuren visar hur samtliga 212 delobjekt fördelar sig på olika våtmarkstyper, samt den 
sammanlagda arealen (ha) av respektive våtmarkskategori. 

Av samtliga nu kända rikkärr hör 6 delobjekt med en sammanlagd areal på 8,1 ha 
(6 %), till extremrika kärrmiljöer, medan återstående 83 delobjekt med en 
totalareal på 125,4 ha (94 %) utgörs av medelrika kärrtyper (Figur 1 och 2). Sett 
till både antal och areell utbredning är medelrika källkärr, tillsammans med 
extremrika kärrtyper, sällsynta företeelser i Västmanlands län. 

Rikkärrskategorier

2% 3% 3%

92%

Medelrika källkärr

Extremrikkärr

Extremrika källkärr

Medelrikkärr

 
Figur 2. Den arealvägda fördelningen av olika rikkärrskategorier i Västmanlands län. 
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3.2 Utbredning och frekvens 
Rikkärrens utbredning i Västmanlands län sammanfaller i stor utsträckning med 
förekomsterna av kalk i berggrunden. Medan rikkärr uppträder mycket fåtaligt 
eller saknas helt i jordbruksbygder och i länets södra delar, finns desto fler 
förekomster norrut, inte minst i bergslagskommunerna. Inventeringen har inte 
lyckats lokalisera någon myr av rik typ i Hallstahammars, Kungsörs och Västerås 
kommuner, medan enstaka ströförekomster av rikkärr finns i Arboga, Köpings 
och Surahammars kommuner. Särskilt täta koncentrationer av rikkärr finns vid 
Salakalken och runt kalkstråket Fagersta – Norberg. Det är också i den sistnämnda 
trakten som länets ytterst få kärr av extremrik typ förekommer. 

Ett flertal rikkärr har även lokaliserats i länets västligaste del, omfattande delar av 
Skinnskattebergs kommun, i en trakt som till synes saknar inslag av kalk i 
berggrunden. Kännetecknande för merparten av dessa objekt, som samtliga hör till 
kategorin medelrikkärr, är tydlig influens av rörligt ytligt markvatten eller 
källvatten. Sannolikt kan sporadiska förekomster av andra basiska bergarter, 
exempelvis grönstenar, förklara uppkomsten av rikkärrsvegetation i några av 
dessa fall. Möjligen kan vissa objekt också höra till en kategori som Sjörs (1985) 
betecknar som ”mindre kalkrika medelrikkärr” och beskriver som kärr med låga 
halter av mineral, men god neutralisation tack vare hög vattenomsättning. 
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3.3 Rikkärrskategorier 

3.3.1 Medelrikkärr 

Medelrikkärr är den kategori som förekommer mest spridd i länet och i likhet med 
extremrikkärr återfinns de flesta objekt i länets kalktrakter. Kärrtypen har, jämfört 
med intermediärkärr, ett större inslag av så kallade brunmossor (främst arter ur 
släktena Calliergon, Campylium och Scorpidium). Vitmossvegetation kan ibland 
utgöra en betydande del av bottenskiktet, men då ofta med inslag av mer krävande 
vitmossor (se figur 8 nedan). Vanliga mossor i länets medelrikkärr är 
myruddmossa (Cinclidium stygium), korvskorpionmossa (Scorpidium 
scorpioides), lockvitmossa (Sphagnum contortum) och gyllenmossa 
(Tomentypnum nitens). Betydligt mindre vanliga, men knutna till kärrtypen är 
kärrmörkia (Moerckia hibernica), trekantig svanmossa (Meesia triquetra) och 
nordlig krokmossa (Warnstorfia tundrae). De flesta kärlväxter som förekommer i 
medelrikkärren, påträffas ofta även i andra miljöer. Ofta förekommande är 
tagelstarr (Carex appropinquata), gräsull (Eriophorum latifolium), slåtterblomma 
(Parnassia palustris), kärrbräken (Thelypteris palustris) och snip (Trichophorum 
alpinum). Betydligt mindre frekventa, men huvudsakligen funna i denna 
kärrkategori är klubbstarr (Carex buxbaumii), trindstarr (Carex diandra), 
ängsstarr (Carex hostiana) och ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata). 

 
Figur 3. Nordlig krokmossa växer i medelrikkärrens mjukmattor bl.a. i Ekeby mosse (11G9I32). 
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3.3.2 Medelrika källkärr 

Källkärr av medelrik typ är nästan undantagslöst små våtmarker koncentrerade till 
utströmningsområden för grundvatten (källflöden). De flesta delobjekten har 
lokaliserats i kuperad terräng i nordvästra delen av länet. Majoriteten är soligena 
(sluttande) till svagt soligena och flera utgörs delvis av källkupoler. Vegetationen 
i dessa kärr har överlag bedömts som förhållandevis stabil och i likhet med andra 
källpåverkade miljöer är skötselbehovet oftast lägre än i övriga rikkärr. Flera av 
de mossor som är typiska i länets rikkärr, som knoppvitmossa, purpurvitmossa, 
guldspärrmossa och piprensarmossa (Paludella squarrosa), finns representerade 
även i dessa miljöer. Viktiga inslag för gränsdragning mot andra kärrtyper är arter 
i släktet källmossor (Philonotis spp), käppkrokmossa (Hamatocaulis vernicosus) 
och kärrkammossa (Helodium blandowii). De två sistnämnda lyftes fram, 
tillsammans med den sällsynta arten långskaftad svanmossa (Meesia longiseta), 
som definitionsarter för typen av Johansson och Norin (1995). Återkommande 
arter i fältskiktet är slåtterblomma, knagglestarr och brudborste (Cirsium 
helenioides). Även bäckbräsma (Cardamine amara) och kärrsälting (Triglochin 
palustre) har påträffats i flera delobjekt, men några tydliga definitionsarter bland 
kärlväxterna är svårt att lyfta fram. 

 
Figur 4. Källpåverkat medelrikkärr NV Tackbyn (11F8G35). 
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3.3.3 Extremrikkärr 

Extremrikkärr, eller så kallade kalkkärr, är mycket sällsynta i Västmanlands län. 
Inventeringen har inte röjt något nytt objekt, utan de två som redovisas i rapporten 
är kända sedan tidigare och är belägna i kalkområden i trakten runt Norberg. 
Dessa miljöer är influerade av vatten rikt på kalk och pH-värdet är högt, vanligen 
över 7. De särpräglade växtsamhällen som kännetecknar kärrtypen har vanligen 
inslag av ett antal kalkgynnade arter som i princip saknas i andra kärrmiljöer. 
Utmärkande för länets få extremrikkärr är en örtrik fältvegetation med inslag av 
orkidéer och en rik förekomst av brunmossor i bottenskiktet. Indikatorer i länets 
medelrikkärr som gräsull (Eriophorum latifolium), slåtterblomma, späd 
skorpionmossa (Scorpidium cossonii), praktflikmossa (Leiocolea rutheana), 
piprensarmossa och gyllenmossa (Tomentypnum nitens) har påträffats även i 
kalkkärren. Förekomsten av en eller flera särskilt ”krävande” indikatorer har varit 
avgörande för klassningen till extremrikkärr. Till dessa hör kärrknipprot 
(Epipactis palustris), hårstarr (Carex capillaris) och svartknoppsmossa 
(Catoscopium nigritum). 

 
Figur 5. Svartknoppsmossa i extremrikkärr NO Långgruvan (12G3C32). 
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3.3.4 Extremrika källkärr 

Dessa säregna våtmarker återfinns uteslutande vid källor eller diffusa källflöden i 
kalktrakter. Områden där flödet av kalciumrikt källvatten sätter sin prägel på 
markvegetationen upptar ofta små ytor och kärrtypen är svår att lokalisera. Endast 
fyra delobjekt är kända i länet, samtliga från kalkstråket Fagersta – Norberg. I 
likhet med kalkkärr utmärker sig dessa källkärr genom en ofta särpräglad 
vegetation som alltid har inslag av specifika indikatorväxter som i princip saknas i 
andra kärr. Till de arter som noterats i flest delobjekt och som kärrtypen delar med 
andra rikkärr hör kärlväxterna gräsull, kärrsälting och snip, samt mossorna 
guldspärrmossa, gyllenmossa och späd skorpionmossa. Viktiga för gränsdragning 
mot andra våtmarker är olika tuffmossor (Cratoneuron, Palustriella spp.) eller 
kalkkällmossa (Philonotis calcarea). Andra särskilt krävande växter som 
påträffats är hårstarr, slankstarr (Carex flacca) och svartknoppsmossa. 

 
Figur 6. Klotuffmossa växer i flera av länets extremrika källkärr bl.a. i Rödmossen (U11F9J014). 

3.4 Övriga våtmarker 

3.4.1 Intermediära kärrtyper 

Merparten av de intermediära kärren har påträffats i nordvästra delen av länet 
omfattande sydöstra Bergslagen. Här har flera varianter observerats, vilket visar 
på en glidande övergång mellan fattigkärr och medelrikkärr. Den diffusa gränsen 
mot medelrikkärr gör vissa objekt svårklassificerade. Kännetecknande är 
influensen av mineralfattigt vatten, men måttligt höga pH-värden och att vissa 
rikkärrsindikatorer bland mossor och kärlväxter förekommer tillsammans med 
arter knutna till fattigkärr (Sjörs 1946, Sundberg 2005). Av indikatorväxter har 
flest noteringar gjorts av ett antal vitmossor: Krokvitmossa (Sphagnum 
subsecundum), knoppvitmossa, röd glansvitmossa (Sphagnum subnitens) och 
purpurvitmossa. Även brunmossorna röd skorpionmossa (Scorpidium revolvens) 
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och guldspärrmossa, samt kärlväxterna snip, knagglestarr och dvärglummer 
(Selaginella selaginoides) finns ofta representerade. Flera av ovan nämnda arter är 
vanliga även i de källpåverkade miljöerna, men här tillkommer bl.a. fetbålmossa 
(Aneura pinguis), vissa källmossor (Philonotis spp.) och kärrfibbla (Crepis 
paludosa). Mellankärren har ofta visat sig vara av botaniskt intresse, främst med 
tanke på inslaget av i länet ovanliga växter, inte minst sådana med nordlig 
utbredning, vilket också är den främsta anledningen till att många objekt kom att 
inkluderas i inventeringen. Särskilt intressanta mossor som noterats är blå 
säckmossa (Calypogeia azurea), stor måntandsmossa (Harpanthus flotovianus), 
mörk knutmossa (Odontoschisma elongatum), stor rundmossa (Rhizomnium 
magnifolium), trubbvitmossa (Sphagnum obtusum) och blodkrokmossa 
(Warnstorfia sarmentosa). Bland kärlväxterna kan nämnas spädstarr (Carex 
disperma), dytåg (Juncus stygius), myggblomster (Hammarbya paludosa) och 
strandlummer (Lycopodiella inundata). 

3.4.2 Sumpskog 

Sumpskogar i denna inventering är trädklädda våtmarker med dominans av 
hydrofil (fuktälskande) markvegetation och där trädens krontäckning är cirka 60 – 
70 % eller mer. Kombinationen av äldre trädskikt, fuktig mark, hög luftfuktighet 
samt variation mikrohabitat ger förutsättningar för en rik biologisk mångfald och i 
likhet med rikkärr är en rad rödlistade arter knutna till dessa miljöer. Sumpskogar 
med orörd prägel på kalkgrund hör till våra mest artrika och skyddsvärda 
naturtyper. Särskilt intressanta sumpskogstyper som inventerats då de påträffats i 
fält är övergångszoner mellan rikkärr och omgivande fastmark, översilade 
skogssluttningar, skogsbårder utmed mindre vattendrag och källmiljöer i skog. 

3.5 Rikkärrsväxter 
Rikkärr omtalas ofta som våra artrikaste myrar. I materialet från denna 
inventering, inklusive uppgifter från 5 rikkärr som dokumenterades i VMI, finns 
noteringar om totalt 162 mer eller mindre naturvårdsintressanta växter. Av dessa 
är 102 indikatorväxter för rikkärr och övriga rika våtmarker. Bland dessa ingår 1 
svamp, medan 40 utgörs av kärlväxter och hela 61 tillhör gruppen mossor. Till de 
vanligaste indikatorväxterna, som registrerats i flest delobjekt bland kärlväxterna 
hör knagglestarr, snip och slåtterblomma (Figur 7). Motsvarande arter bland 
mossorna är purpurvitmossa, knoppvitmossa och guldspärrmossa (Figur 8). Flera 
av de utvalda rikkärrsindikatorerna förekommer regelmässigt också i andra 
biotoper. Kalkgynnade arter som hårstarr, tvåblad (Listera ovata), kalkkammossa 
(Ctenidium molluscum) och skrynkelfläta (Breidleria pratensis) växer kanske 
oftare på fuktig fastmark, men fungerar samtidigt, då de påträffas i våta 
torvmarker, som utmärkta indikatorer för rikkärr. 

Av de prioriterade arter bland växter som listas i åtgärdsprogrammet (Sundberg, 
2006) har denna inventering endast uppmärksammat nya lokaler för 
käppkrokmossa. Arten har påträffats i cirka en tredjedel av länets medelrika kärr, 
vilket är något fler än vad som kunde förväntas. Samtidigt kan man konstatera att 
förekomsterna ofta är små och individfattiga. Sedan tidigare finns kännedom om 
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förekomster av loppstarr (Carex pulicaris, 1 lokal) och knottblomster (Microstylis 
monophyllos, 2 lokaler) från länets rikkärr. Det låga utfallet kan delvis finna sin 
förklaring i att många av de rödlistade arterna är knutna till extremrikkärr 
(kalkkärr), en kärrtyp som numera förekommer mycket sällsynt i Västmanlands 
län. Dessutom måste vissa arter, främst bland kärlväxter och svampar, sökas i rätt 
habitat under en relativt kort period, under en i övrigt lång fältsäsong. 

Rikkärrsindikatorer - kärlväxter
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Figur 7. Figuren visar de 25 rikkärrsindikerande kärlväxter som registrerats i flest delobjekt. 
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Rikkärrsindikatorer - mossor
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Figur 8. Figuren visar de 25 rikkärrsindikerande mossor som registrerats i flest delobjekt. 

3.6 Påverkan 
Vid fältbesök registrerades olika former av påverkan/ingrepp på delobjektnivå och 
graden av påverkan bedömdes i en fyrgradig skala. I figur 9 nedan redovisas data 
från samtliga rikkärrsdelar. De olika påverkansgraderna har här slagits ihop under 
respektive påverkansform.  
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Skogsavverkning i eller i anslutning till rikkärrsytor är den typ av påverkan som 
registrerats i flest antal delobjekt (figur 9). Det främsta hotet är kopplat till de 
näringsämnen som frigörs i samband avverkning. Dessa riskerar att med 
markvattnet transporteras ut i det angränsande kärret, något som kan få negativa 
konsekvenser för många rikkärrsväxter. 

Negativa effekter av dikning har registrerats i 9 delobjekt, vilket motsvarar 10 % 
av samtliga rikkärrsobjekt (inkl. våtmarksobjekt med rikkärrsinslag), vilket är 
mindre än väntat. Det låga utfallet kan finna sin förklaring i att länets rikkärr, med 
några undantag, upptar små arealer och att den stora majoriteten är belägna i 
glesbebodda trakter i länets nordligare delar. Sannolikt finns också ett mörkertal 
bland dikningspåverkade rikkärr som redan genomgått så stora förändringar att de 
avfärdats vid fältbesök eller att de sållats bort redan vid utsökningen. 

Större och mindre vägar berör och påverkar 14 rikkärrsytor vilket motsvarar 16 % 
av rikkärrsobjekten. Denna typ av påverkan kan lätt underskattas, men de mer 
eller mindre distinkta diken som ofta löper utmed skogsbilvägar kan ha en 
inverkan på hydrologin som liknar effekten av dikning. 

Påverkan

0 5 10 15 20 25 30 35

Dikning

Vägar

Övrigt

Skogsbruk

Antal delobjekt

 
Figur 9. Olika typer av påverkan som registrerats i de inventerade delobjekten. De fyra 
påverkansgraderna (enligt VMI) har här slagits ihop under de olika påverkanskategorierna. 

Andra former av påverkan i samband med mänskliga aktiviteter, som inte är lika 
frekvent förekommande eller som inte bedöms få lika allvarliga konsekvenser för 
rikkärren, har förts till en egen kategori, ”övrigt”.  Exempel på sådana är 
kraftledningar, körspår från skogsmaskiner och deposition av gruvmaterial. 

Utöver de mer eller mindre tydliga former av ingrepp som redovisats ovan finns 
även exempel på storskalig miljöpåverkan av mer diffus karaktär som anses 
drabba även rikkärr. Nedfall av luftburna försurande eller gödande ämnen (f. a. 
kväveföreningar) har beskrivits som potentiella hot mot våtmarker och rikkärr 
(Sjörs 1985, Sundberg 2006). Även klimatförändringar, med framförallt torrare 
somrar i södra Sverige, anses kunna leda till vegetationsförändringar i negativ 
riktning, åtminstone i södra delarna av landet. 
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4 Diskussion 

4.1 Rikkärr i förändring 
Erfarenheterna från rikkärrsinventeringen i Västmanlands län ger bilden av en 
ovanlig naturtyp i långsam förändring. De tydligaste signalerna finns i objekt med 
tätnande träd- och buskskikt och successivt krympande kärrytor. För ett urval 
objekt med höga naturvärden har äldre kartor jämförts med sentida flygbilder 
varvid tydliga skillnader kunnat påvisas i kärrens öppenhet och omfång. Studierna 
visar att igenväxningen i vissa rikkärr varit tämligen kraftig de senaste 50 åren. 
Sannolikt finns här och var ursprungligen öppna rikkärr som sedan länge vuxit 
igen till sumpskog, en utveckling som i vissa fall kan ha påskyndats av 
dikningsingrepp. I några fall har det ursprungliga objektnamnet kunnat vittna om 
tidigare mer öppna förhållanden i våtmarker som numera vuxit igen till sumpskog. 

Även den lägre vegetationen kan uppvisa tecken som tyder på en pågående 
förändring. I många kärr märks en tät vegetation av vissa stråväxter och täta 
förnalager, bildade av främst bladvass eller blåtåtel, som missgynnar vissa 
konkurrenssvaga växter. Även i bottenskiktet kan en långsam utveckling skönjas i 
många rikkärr där brunmossmattor successivt avlöses av vitmossdominerad 
ombrotroft (fattig mossevegetation) präglad vegetation. Företeelsen är en del i 
kärrens naturliga succession (Sundberg 2006), men bristen på historiska referenser 
kan göra förändringen svår att diagnostisera och att finna belägg för i det enskilda 
fallet. Gamla objektnamn och historiska kartor med handlingar har i vissa fall gett 
indirekt stöd för iakttagelser gjorda i fält. 

Vegetationsförändringar av de typer som beskrivits ovan har observerats i ett 
påfallande stort antal rikkärr och specialiserade rikkärrsarter tycks i många objekt 
leva i en undanträngd och i vissa fall tynande tillvaro. Det står ganska klart att 
omfattande insatser kommer att krävas på flera håll för att på sikt förbättra 
situationen för rikkärren och de arter som är knutna till naturtypen. En del av 
länets rikkärr kommer av olika skäl inte att omfattas av skötselåtgärder. Kärr med 
låga naturvärden eller vissa objekt i glesbebodda trakter som aldrig stått under 
kulturpåverkan hör till en kategori som lämpligen lämnas för fri utveckling. Vid 
kommande restaurerings- och skötselarbete är det viktigt att insatserna riktas mot 
en representativ del av länets mest värdefulla rikkärr.  

4.2 Prioritering 
Prioriteringslistan som redovisas i denna rapport (bilaga 2) bygger på ett första 
urval av värdefulla rikkärr som gjordes år 2006. Nya kunskaper har därefter 
tillkommit och föranlett komplettering och revidering vid flera tillfällen, inte 
minst efter en kompletterande rikkärrsinventering som genomfördes år 2007. 
Kriterier avgörande för utfallet har varit artrikedom och förekomst av rödlistade 
arter i kombination med åtgärdsbehov. Vid bedömningen har stor hänsyn även 
tagits till ovanliga vegetationstyper som ansetts viktiga att lyfta fram i ett regionalt 
perspektiv. Framförallt avses här extremrika kärrtyper. Prioriteringslistan, som 
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idag omfattar 22 rikkärrsobjekt, är inte slutgiltig utan skall ses som preliminär och 
öppen för revidering då nya kunskaper tillkommer. 

4.3 Åtgärder och uppföljning 
En stor del av länets rikkärr uppvisar, som redan nämnts, tydliga tecken på 
vegetationsförändringar som missgynnar många rikkärrsväxter, däribland mer 
eller mindre naturliga successionsförlopp som följer av utebliven hävd. I ett flertal 
av dessa kommer olika åtgärder att krävas för att på längre sikt bibehålla arealen 
av öppet rikkärr med typisk vegetation. Målsättningen med åtgärderna och 
ambitionsnivån kan komma att variera mellan och inom objekt och delvis styras 
av rikkkärrens naturvärde, hotsituation och hävdhistoria. För högre rankade 
rikkärr är en högt ställd ambitionsnivå mycket befogad. 

Med en lägre ambitionsnivå eftersträvas öppethållande, genom återkommande 
röjningar, i rikkärr med igenväxningsvegetation. Utglesning av träd- och 
buskskikt i igenväxande rikkärr kan ha mycket positiva effekter på vegetationen, 
inte minst kärlväxtfloran (Elveland 1978) och röjningsbehovet i vissa objekt är 
överhängande. Röjning kan i vissa miljöer resultera i kraftiga slyuppslag varför 
vegetationen bör övervakas och åtgärderna följas upp. 

Återställande av störd hydrologi, genom igenläggning av diken, är ytterligare en 
åtgärd med hög angelägenhetsgrad som kan övervägas i flera av länets rikkärr. 
Dikenas påverkan på objekten bör i flera fall utredas närmare, liksom 
förutsättningarna att framgångsrikt återställa de hydrologiska förhållandena. 

Vid en högre ambitionsnivå utförs slåtter i lämpliga kärrytor. Denna hävd bör i 
flera fall kombineras med röjning och annan slåtterförberedande åtgärd. Slåtter 
inverkar positivt på delar av den lägre vegetationen (Elveland 1978). Främst 
lågvuxna örter och mossor gynnas av den minskade konkurrensen från högvuxna 
örter och stråväxter och inte minst genom den reducerade ansamling av bladförna 
som slåttern medför. Slåtter bidrar också till öppethållande och minskar behovet 
av återkommande röjningar.  

Att låta betesdjur stå för hävden i rikkärr är mindre resurs- och insatskrävande. 
Det extensiva betet har varit utbrett i äldre tider och de rikkärr som berördes av 
denna hävdform är sannolikt fler än vi idag känner till. Under förutsättning att 
betestrycket inte blir för stort kan betet gynna många mossor och vissa kärlväxter 
(Sundberg 2006), inte minst sådana som gynnas av måttlig markstörning och den 
bildning av torvfläckar som betet ger upphov till. Dålig tillgång på betesdjur i 
närheten av lämpliga rikkärr med bra bärighet begränsar antalet lämpliga objekt 
som kan komma ifråga för hävdformen. 

Bekämpning av expanderande vitmosstuvor genom mekanisk bearbetning, 
försiktig kalkning eller kapning av Sphagnum-öar kan övervägas i vissa kärr. 
Denna typ av åtgärder bör till en början ske som försöksverksamhet i mindre 
skala. Mekanisk bearbetning genom fräsning av höga tuvor och stubbar kan också 
komma att krävas i vissa miljöer som slåtterförberedande åtgärd. 



INVENTERING AV RIKKÄRR I VÄSTMANLANDS LÄN 2002 – 2007 

27 

Rikkärr där olika åtgärder planeras bör noggrant dokumenteras för att möjliggöra 
senare uppföljning av vegetationens utveckling efter skötsel. Även i rikkärr där 
skötselåtgärder inte är aktuella de närmaste åren, men som misstänks genomgå 
förändringar som missgynnar rikkärrsväxter, bör vegetationen dokumenteras eller 
åtminstone hållas under uppsikt. 
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5 Objektredovisning 

Nedan följer översiktliga beskrivningar av 15 högt prioriterade rikkärr i 
Västmanlands län. På kartan i figur 10 ser man deras ungefärliga läge. De 
åtgärdsförslag som presenteras är övergripande. Inför eventuella åtgärder bör mer 
detaljerade skötselanvisningar tas fram. Samtliga rikkärr som fältinventerats 
redovisas också i kortform i en objektlista (bilaga 1). 

 
Figur 10. 15 prioriterade rikkärr, namnet på kärret kan ses i tabell 2.  

Tabell 2. Namnen på 15 prioriterade rikkärr, deras placering ses i figur 10.  

Nummer Rikkärr 
1 Silvtjärn 
2 Rödmossen 
3 Ekeby mosse 
4 Morbymossen 
5 Orkarmossen 
6 Kolarhagen 
7 Lilla Malmtjärnen 
8 Dalkarlsängen 
9 Romtjärnen 
10 Gettjärn 
11 Mariamossen 
12 Utterdalen 
13 Gransjön 1 
14 Gransjön 2 
15 Långgruvan 
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5.1 Silvtjärn 
VMI-objekt: U12G2A010, Kärr SV Silvtjärn, Norbergs kommun, Klass 1.  

Ingår i naturreservatet Silvtjärn, Natura 2000-området Silvtjärn (SE0250107), 
riksintresse för naturvården 

Objektet omfattar en liten kärryta belägen i en större skogsbevuxen våtmark strax 
sydväst om Silvtjärn. Området är bevuxet med barrträd och har en ställvis tät 
underväxt av smågranar. I kärrets perifera delar sker en hastig övergång till 
sumpskog. Kärret är uppbyggt av fastmattor, som avlöses av ris- och trädbevuxna 
vitmosstuvor. Mot kärrets ytterkanter finns tätt stående tuvor av blåtåtel. 
Våtmarkens läge i ett stråk med kalkförande berggrund och påverkan av rörligt 
markvatten har gett upphov till särpräglad och rik flora. Här växer bl.a. 
dvärglummer, tagelstarr, gyllenmossa och piprensarmossa. Inslaget av särskilt 
krävande växter som kärrknipprot och späd skorpionmossa indikerar extremrika 
förhållanden. Av länets övriga mycket få extremrikkärr är flertalet utpräglade 
källkärr och några är kraftigt störda till följd av olika ingrepp, vilket gör 
kalkkärret vid Silvtjärn till det enda i sitt slag i Västmanlands län. 

 
Figur11. Rikkärr SV om Silvtjärn (U12G2A01). 

Hotsituation 

Information från äldre kartor tyder på att kärrytan har varit mer öppen och 
betydligt mer omfattande längre tillbaka tiden. Säkra belägg för slåtterhävd 
saknas, men med stor sannolikhet har våtmarken påverkats av extensivt skogsbete 
i äldre tider. Rikkärret befinner sig idag i en långt framskriden fas av igenväxning. 
Särskilt oroande är den delvis täta underväxten av gran. En ställvis rik förekomst 
av blåtåtel är ytterligare en negativ indikation. 
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Åtgärdsförslag 

Fortsatt igenväxning bör förhindras genom röjning, om möjligt även perifert i sent 
igenväxta delar. Insatserna riktas mot gran och yngre tall och bör på sikt reducera 
70 – 80 % av befintligt träd- och buskskikt. Åtgärderna utförs om möjligt i 
etapper med hänsyn till floran och molluskfaunan. För att på längre sikt bevara 
arealen av öppet rikkärr med typisk vegetation kan slåtter i intervall om 2 – 3 år 
övervägas om det är praktiskt möjligt. Vid samtliga åtgärder bör växtmaterial 
transporteras bort från kärrytan. 

5.2 Rödmossen  
VMI-objekt: U11F9J014, Rödmossen 3,5 km VNV Norberg, Norbergs kommun, 
Klass 1 

Ingår i myrskyddsplan för Sverige, riksintresse för naturvården 

Rödmossen är en variationsrik våtmark belägen i de barrskogsbevuxna 
sluttningsmarkerna norr om Kolningberg. Objektet breder ut sig i flera armar och 
består av både öppna och trädbevuxna myrområden, samt barrsumpskog. 
Rödmossens läge i ett stråk med kalkförande berggrund avspeglas i den lägre 
vegetationen som innehåller en rad kalkgynnade våtmarksväxter. Fältvegetationen 
domineras av blåtåtel, olika arter av starr, samt ställvis täta bestånd av bladvass. 
Sydvästra delen, som består av ett källpåverkat soligent kärrstråk av extremrik 
typ, utgör en av mycket få lokaler i länet för den krävande arten klotuffmossa. 
Mot öster och norr vidtar medelrika topogena kärrdelar. Här växer bl.a. gräsull, 
tagelstarr, ängsnycklar och käppkrokmossa. Den kärrartade delen av rödmossen 
består centralt av både öppna och glest trädbevuxna delar och mot kanterna sker 
en hastig övergång till skogskärr och sumpskog. Rödmossen uppvisar en 
intressant variation med såväl topogena som soligena kärrytor, samt både 
medelrika och extremrika kärrdelar och hör till de botaniskt mest värdefulla 
rikkärren i länet. 

 
Figur 12. Rödmossen (U11F9J01). 
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Hotsituation 

Information från äldre kartor visar att Rödmossen, som idag endast har trädlösa 
partier i söder, var mer öppen under 1800-talet och att flera ytor i norra delen har 
varit föremål för slåtterhävd. Ekonomiska kartan från 1950-talet avslöjar ett dike 
som löper genom norra delen i öst-västlig riktning. Diket grävdes sannolikt långt 
tidigare, möjligen i samband med uppodlingsförsök, och har sannolikt bidragit till 
att påskynda igenväxningen till sumpskog i objektets norra del.  

Åtgärdsförslag 

Röjningsbehovet i Rödmossens södra och mellersta del är stort. I första hand bör 
en röjning genomföras för att öppna upp sent igenväxta delar och för att hålla efter 
igenväxningsvegetation kärrets kantzoner. Vegetationens utveckling, såväl 
markvegetation som träd- och buskskikt, bör övervakas. Förutsättningarna att 
framgångsrikt återställa de hydrologiska förhållandena i Rödmossens norra del 
genom igenläggning av diket och att restaurera de ännu kärrartade partierna bör 
utredas. 

5.3 Ekeby mosse 
(Del av VMI-objekt: U11G9I018) 11G9I32 Ekeby mosse, Sala kommun, Klass 1 

Ingår i riksintresse för naturvården 

Ekeby mosse breder ut sig omkring 2 km i ett flackt landskapsavsnitt strax väster 
om Sandvikenområdet. Objektet berörs av kalkområdet ”Salakalken”, vilket i hög 
grad satt sin prägel på våtmarkens vegetation. Områdets sydöstra del domineras 
av lövkärr och lövsumpskog, medan övriga delar intas av huvudsakligen öppen 
myr med utpräglad rikkärrsvegetation. Kärrgolvet, som består av mjukmattor, är 
överlag vått och inslaget av gungflypartier norrut gör delar av området 
svårframkomliga. Närmare Långforsen längst i norr vidtar en något avvikande 
vegetation präglad av limnogena förhållanden. Ekeby mosse hör till de största 
rikkärren i Västmanlands län och besitter stora floristiska värden. Särskilt 
mossfloran har visat sig vara artrik, men här finns även ett flertal krävande arter 
bland kärlväxter, inte minst flera orkidéer. Typiska rikkärrsväxter som påträffats 
är bl.a. kärlväxterna tagelstarr och ängsnycklar, samt mossorna kärrmörkia, 
käppkrokmossa och nordlig krokmossa. 
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Figur 13. Ekeby mosse (11G9I32). 

Hotsituation 

Enligt äldre kartmaterial nyttjades delar av våtmarken kring förra sekelskiftet som 
slåttermark och på 1950-talet var andelen öppen myr betydligt större jämfört med 
idag. Således har en betydande del av den tidigare till stor del öppna våtmarken 
under 1900-talet övergått i skogskärr och lövsumpskog. På flera håll utmed 
kärrkanten är lövsly idag på väg att vandra in i kärrytan. Ekeby mosse påverkas av 
reglering i gruvans vattensystem. 

Åtgärdsförslag 

Röjningsåtgärder bör utföras i igenväxande kärrytor snarast, men även framöver 
vid behov för att förhindra fortsatt igenväxning. Andelen öppet – glest 
trädbevuxet rikkärr bör inte tillåtas understiga nuvarande areal (ca 38 ha). 
Förutsättningarna att framgångsrikt restaurera delar som vuxit igen under senare 
delen av 1900-talet bör undersökas. Med tanke på områdets hävdhistoria kan 
slåtter utföras i lämpliga delar om det är praktiskt möjligt. Växtmaterial från 
skötselåtgärder bör transporteras bort från området. 
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5.4 Morbymossen 
(Del av VMI-objekt: U11F9J014) 11F9J31 Morbymossen, Fagersta kommun, 
Klass 1 

Ingår i myrskyddsplan för Sverige 

Objektet omfattar ett topogent rikkärr i södra delen av myrkomplexet 
Morbymossen. Trädbevuxna partier finns främst i områdets södra del, i övrigt är 
kärrytan öppen. Kärrgolvet domineras av mjukmattor, utom i södra delen där 
fastmattor vidtar. En mindre tjärn ingår i nordost. Den kalkhaltiga berggrunden i 
närområdet och diffus källpåverkan har gett upphov till en artrik kärrvegetation 
med en rad krävande växter. Objektets centrala del är ett medelrikkärr, som norrut 
övergår i intermediärkärr, medan extremrika förhållanden råder i det södra 
fastmattekärret. Flera orkidéer har observerats i området, bl.a. ängsnycklar och 
myggblomster. I bottenskiktet förekommer typiska brunmossor som späd 
skorpionmossa och korvskorpionmossa. Den krävande svartknoppsmossan har i 
detta kärr en av mycket få förekomster i länet.  

 
Figur 14. Morbymossen (11F9J31). 

Hotsituation 

Jämförelser mellan äldre kartmaterial och sentida flygbilder indikerar viss 
igenväxning i kärrets södra del de senaste 100 åren. Bladvassbestånd breder ut sig 
i delar av objektet och riskerar delvis att tränga undan mer konkurrenssvaga 
rikkärrsväxter. 

Åtgärdsförslag 

Träd- och buskskiktets utbredning i kärrets södra del bör hållas under uppsikt, 
liksom vassbestånden centralt. Åtgärder i form av slåtter bör vidtas om bladvassen 
tätnar eller tenderar att breda ut sig allt mer i kärrets rikare delar. 
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5.5 Orkarmossen 
(VMI-objekt: U12G2A023) 12G1A32 Orkarmossen, Norbergs kommun, Klass 1 
Ingår i myrskyddsplan för Sverige, riksintresse för naturvården 

Objektet består av två topogena kärrytor åtskilda genom en skogsbilväg som löper 
tvärs genom våtmarken i nord-sydlig riktning. I båda kärrdelarna dominerar 
fastmattor där olika arter av starr och blåtåtel dominerar. Här och var avlöses 
fastmattorna av andra kärrstrukturer som lösbottenytor och enstaka dråg. Öster om 
vägen är kärret trädbevuxet, men trädskiktets slutenhet varierar. Den västra 
kärrytan är i huvudsak öppen, men småträd av tall förekommer frekvent och 
fältvegetationen är relativt tät. Vid basen av nordsluttningen, strax öster om 
vägen, finns diffusa källflöden och partier med något avvikande markvegetation. 
Orkarmossen hör till de botaniskt mest givande medelrikkärren i länet med flera 
orkidéer och en rad krävande våtmarksväxter. Exempel härpå är ängsnycklar, 
dvärglummer, käppkrokmossa och piprensarmossa. 

 
Figur 15. Orkarmossen (12G1A32). 

Hotsituation 

Orkarmossen bedöms som långsamt igenväxande. Etableringen av träd och buskar 
är betydligt mer långt gången i östra kärrytan och ställvis finns intermediära 
kärrpartier. Närmast vägen finns täta bestånd av bladvass. Diken, vars inverkan på 
objektets hydrologi är oklar, löper utmed skogsbilvägen. 

Åtgärdsförslag 

Röjningsåtgärder inriktade på yngre och medelålders barrträd samt sly, bör 
inledas i den östra kärrytan. Röjning i kärrdelar med tätare träd- och buskskikt 
utförs lämpligen i etapper, medan delar av våtmarken som börjat anta 
sumpskogskaraktär lämnas för fri utveckling. Vassbekämpning genom slåtter 
föreslås i området strax öster om vägen. 
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5.6 Kolarhagen 
(VMI-objekt: U11G9I016) 11G8I31 Kärr 700 m V Kolarhagen, Sala kommun, 
Klass 1 

Ingår i riksintresse för naturvården 

Objektet är ett i raden av rika myrar som återfinns i och i anslutning till 
”Salakalken”. I likhet med den näraliggande våtmarken Ekeby mosse (11G9I32) i 
norr, har objektet karaktären av ett topogent kärr av medelrik typ, uppbyggt av ett 
bitvis vått kärrgolv där mjukmattor dominerar. Träd- och buskskiktet, av björksly 
och videsnår, är glest centralt men tätnar mot objektets utkanter. Endast mindre 
delar av rikkärret är helt öppna. Området är botaniskt rikt och i floran ingår en rad 
växter som är typiska i länets medelrikkärr. Nämnas kan tagelstarr, 
käppkrokmossa, myruddmossa och flera skorpionmossor (Scorpidium spp.). Den 
kalkkrävande arten grov gulmossa (Pseudocalliergon lycopodioides) har i detta 
kärr sin enda förekomst i länet. 

 
Figur 16. Rikkärr V om Kolarhagen (11G8I31). 

Hotsituation 

Enligt äldre kartmaterial har detta objekt ett förflutet som ängsmark. Jämförelser 
mellan ekonomiska kartan från 1950-talet och sentida flygbilder visar tydliga 
skillnader i kärrytans öppenhet och omfång. Idag befinner sig rikkärret i en 
relativt långt framskriden fas av igenväxning.  

Åtgärdsförslag 

Röjningsåtgärder, som främst syftar till att hålla de glest träd- och buskbevuxna 
kärrytorna öppna, bör inledas. Även sent igenväxta delar utmed kantzonen bör om 
möjligt öppnas upp. I mer tätt bevuxna delar kan åtgärderna behöva utföras i 
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etapper. Objektet kan vara lämpligt för återkommande slåtter i intervall om 2 – 3 
år, med tanke på dess historia som slåtteräng. Vid eventuella åtgärder bör 
växtmaterialet transporteras bort från kärrytan. 

5.7 Lilla Malmtjärnen 
12G2A38 Våtmark vid Lilla Malmtjärnen, Norbergs kommun, Klass 2 

Objektet är beläget i anslutning till Lilla Malmtjärnen och består av två topogena 
fastmattekärr, samt ett mellanliggande sumpskogsområde. Den större strandnära 
kärrdelen är i huvudsak öppen, medan sydvästra kärret är förhållandevis tätt 
bevuxet med träd och buskar. Ett dike som leder vatten från Silvtjärn i norr till 
Lilla Malmtjärnen passerar genom myren. Av en lång rad kalkpåverkade 
våtmarker belägna i kalkstråket Fagersta – Norberg hör detta objekt till de 
botaniskt rikaste. Karakteristiskt för området är de utbredda homogena mattor av 
skorpionmossor och guldspärrmossa, som förekommer runt Lilla Malmtjärnen. 

 
Figur 17. Rikkärr vid Lilla Malmtjärnen (12G2A38). 

Hotsituation 

Information från äldre kartmaterial tyder på öppnare förhållanden runt förra 
sekelskiftet, framförallt i sydvästra delen. Våtmarken är idag stadd i igenväxning, 
men etableringen av träd och buskar är mer långt gången i sydvästra kärrdelen. 
Norr om tjärnen finns bestånd av bladvass vars närvaro sannolikt missgynnar mer 
konkurrenssvaga rikkärrsväxter. Dikets effekt på våtmarkens hydrologi är oklar. 

Åtgärdsförslag 

Den sydvästra kärrdelen bör öppnas upp genom röjning. Åtgärden riktas mot 
yngre löv- och barrträd och bör inte reducera mer än 70-80 % av träd- och 
buskskiktet. Inväxande sly utmed objektets kantzoner och utbredningen av 
bladvass i norr bör hållas under uppsikt och åtgärdas vid behov. 
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5.8 Dalkarlsängen 
12G1J31 Dalkarlsängen 3,4 km N Saladamm, Sala kommun, Klass 1 

Två ytor i objektet utgörs av glest trädtäckta, topogena kärr av medelrik typ. 
Kärrgolvet består av gräs- och starrbevuxna fastmattor. Bitvis märks en tämligen 
kraftig och tät tuvighet i dessa kärrdelar och blåtåtel är på många håll, tillsammans 
med flera vitmossor, dominerande. Träd- och buskskiktet är delvis tätt och utgörs 
av ung – medelålders tall, samt spridda senvuxna tallar som uppnått hög ålder. 
Objektets sydvästra del utgörs av ett mer låglänt delvis björkbevuxet område (f.d. 
”Igelsjön”). Genom denna del passerar ett dike av äldre datum. Kärrgolvet, 
bestående av mjukmattor, är mycket vått och vegetationen närmast diket är 
präglad av limnogena förhållanden. I Dalkarlsängens artrika flora ingår en rad 
krävande växter, exempelvis tagelstarr, gräsull och praktflikmossa, samt den i 
länet sällsynta kärrmörkian. Den lägre vegetationens karaktär i objektets centrala 
del med bl.a. rik förekomst av späd skorpionmossa tyder på att denna del tangerar 
extremrikkärr. 

 
Figur 18. Dalkarlsängen (12G1J31). 

Hotsituation 

Jämförelser mellan äldre kartmaterial och sentida flygbilder visar tydliga 
skillnader i rikkärrets öppenhet och omfång. Mest tydlig är igenväxningen i 
våtmarkens utkanter där ung och medelålders tall, samt lövsly förekommer i täta 
bestånd. Vitmossvegetation och tuvbildande gräs misstänks på flera håll 
expandera på konkurrenssvaga växters bekostnad. Även den rika ansamlingen av 
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förna från fjolårets gräs- och starrvegetation tycks missgynna vissa mossor och 
örter. Dikets inverkan på våtmarkens hydrologi är oklar. 

Åtgärdsförslag 

För att hålla de glest träd- och buskbevuxna kärrytorna öppna föreslås att ung och 
medelålders tall, samt lövsly avlägsnas genom röjning. I tätt trädbevuxna delar i 
objektets utkanter är röjningsbehovet stort, men här bör eventuella åtgärder ske i 
etapper. Objektets centrala delar kan vara lämpliga för återkommande slåtter. 
Eventuell slåtterhävd bör, med tanke på trädskiktet och kärrgolvets bitvis ojämna 
ytstruktur, föregås av någon form av mekanisk slåtterförberedande åtgärd. 

5.9 Romstjärnen 
12G1B37 Kärr 1,4 km SSV Toftsjötorpet, Norbergs kommun, Klass 1 

Objektet är beläget i en dalsänka mellan Romstjärnen i söder och ett gammalt 
sligfält i norr. Öppna kärrytor finns i söder, i övrigt är kärrområdet bevuxet med 
främst tall, som delvis förekommer i tätare grupper. Kärrgolvet består närmast 
tjärnen av gungfly, i övriga delar dominerar fastmattor med inslag av diffusa dråg 
och lösbottenytor. Den lägre vegetationen består omväxlande av brunmossor och 
halvgräs i våtare delar, samt risbevuxna utbredda vitmosstuvor. Kärret matas med 
vatten från norr som passerar det kalkhaltiga gruvmaterialet och av vegetationen 
att döma finns även diffusa källflöden i anslutning till våtmarken. Objektet ger 
intryck av ett igenväxande ordinärt medelrikkärr, men inslag i floran av krävande 
arter som svartknoppsmossa och klotuffmossa visar på extremrika förhållanden. 
Den ovanliga arten kalkkällmossa har i detta kärr sin enda förekomst i länet. 

 
Figur 19. Kärr vid Romstjärnen, SSV om Toftsjötorpet (12G1B37). 
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Hotsituation 

Våtmarken är stadd i igenväxning. Information från äldre kartor tyder på öppnare 
förhållanden i området på 1950-talet. Främst yngre tall har etablerat sig i området 
och förekommer ställvis i tätare grupper. Kärret hyser en för länet 
anmärkningsvärd flora, men en stor del av kärrgolvet intas av mäktiga utbredda 
vitmosstuvor. 

Åtgärdsförslag 

I syfte att öppna upp kärrytan och motverka förtätningen i trädskiktet föreslås 
röjning av yngre tall och sly. Åtgärderna avser reducera 70 – 80 % av kärrets träd- 
och buskskikt och bör om möjligt i tätare delar ske i etapper. Den lägre 
vegetationens utveckling bör övervakas. Om vitmossvegetationen tenderar att 
breda ut sig ytterligare kan vissa åtgärder komma att krävas för att bromsa 
förloppet. 

5.10 Gettjärn 
Del av VMI-objekt: U12G2A08 Gettjärn 6,5 km V Norberg, Norbergs kommun, 
Klass 1 

Ingår i riksintresse för naturvården 

Gettjärn är ett i raden av välutbildade rikkärr i kalkstråket mellan Fagersta och 
Norberg. Objektet breder ut sig vid Gettjärnens nordöstra strand och har 
karaktären av ett topogent medelrikkärr. Öppna ytor överväger centralt och 
närmast stranden, medan nordöstra delen och kärrets perifera delar är glest 
tallbevuxna. Kärrgolvet domineras av mjukmattor med inslag av lösbottenytor och 
dråg. Fastmattor vidtar närmare kärrkanten. Vanliga arter i fältskiktet är blåtåtel, 
flaskstarr och tuvsäv. Karakteristiskt är de utbredda mattor av brunmossor som 
täcker stora delar av kärrgolvet i centrala delen. Mot objektets utkanter vidtar 
vitmossdominerad vegetation och objektet övergår successivt i fattigare kärrtyper. 
I området växer en rad typiska rikkärrsväxter som dvärglummer, gräsull, 
maskgulmossa och späd skorpionmossa. Här har även den i länet sällsynta 
myrflikmossan påträffats. 
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Figur 20. Kärr vid Gettjärn (U12G2A08). 

Hotsituation 

Äldre kartmaterial har visat att den öppna kärrytan var mer utbredd för ca 50 
respektive 100 år sedan jämfört med idag. Myren är numera stadd i igenväxning, 
men etableringen av nya träd i kärrytan tycks ske långsamt. Objektet hör till en 
grupp rikkärr som efter lång tid i frånvaro av hävd tycks utvecklas långsamt mot 
torrare och fattigare förhållanden och mer ombrotroft präglad vegetation. 

Åtgärdsförslag 

Ett visst röjningsbehov finns i mindre delar av området, men åtgärdsbehovet är 
dock inte överhängande. Vegetationens utveckling, såväl markvegetation som 
träd- och buskskikt, bör övervakas. Vid behov bör åtgärder vidtas för att på sikt 
bibehålla arealen av öppet rikkärr med typisk markvegetation. 
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5.11 Mariamossen 
(VMI-objekt: U12G2A093) 12G2A32 Mariamossen, Norbergs kommun, Klass 1 

Ingår i myrskyddsplan för Sverige, riksintresse för naturvården 

Objektet är beläget i en dalsänka i skogslandskapet väster om Kolningberg. 
Våtmarken sluttar svagt mot norr och består av såväl öppna som trädbevuxna 
kärrdelar, samt örtrik sumpskog. Exponerade kalkklippor i närområdet kan vittna 
om den kalkförande berggrunden (kalkstråket Fagersta-Norberg) som givit 
upphov till rikkärrsvegetation i ett flertal myrar i denna trakt. Vegetationen i 
Mariamossens södra del påverkas också av flera diffusa källflöden. Genom 
objektet löper ett bäckdråg kring vilket den mest utpräglade rikkärrsfloran är 
koncentrerad. I floran ingår krävande våtmarksväxter som gräsull, piprensarmossa 
och praktflikmossa. Den nordliga kärlväxten fjällskära, som uppmärksammades i 
samband med våtmarksinventeringen, har i detta kärr sin enda förekomst i länet. 

 
Figur 21. Mariamossen (12G2A32). 

Hotsituation 

Kärret intas norrut av ett glest träd- och buskskikt som sluter sig mot kärrkanten. 
Studier av äldre kartor antyder mer öppna förhållanden i dessa delar runt förra 
sekelskiftet. Objektet är hydrologiskt intakt och igenväxningen bedöms som 
långsam. I en betydande del av våtmarken består kärrgolvet av vitmossor och 
rikkärrsväxter återfinns främst runt dråg och lösbottenytor. 

Åtgärdsförslag 

En försiktig utglesning av träd- och buskskikt i norra kärrdelen föreslås. 
Eventuella röjningsåtgärder riktas mot yngre barrträd och lövsly och bör inte 
överskrida 50 % av trädskiktet. Lämpliga åtgärder för att hålla tillbaka 
expanderande fattigkärrsvegetation kan övervägas om det bedöms att 
naturvärdena i objektet är så betydande att insatserna är motiverade. 
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5.12 Utterdalen 
11G5A34 Kärr 3,4 km SSO Färna, Skinnskattebergs kommun, Klass 1 

Detta kärrområde breder ut sig i ett långsmalt stråk i södra delen av Utterdalens 
dalgång. Två kärrkategorier kan urskiljas, ett svagt soligent källkärr längst i 
sydost och ett topogent kärr utmed Utterdalsbäcken nordväst ut. Öppna kärrytor 
förekommer centralt, medan trädskiktet, bestående av främst tall, tätnar närmare 
kärrkanterna, samt i norr och söder. Framförallt runt källdrågen i söder och utmed 
Utterdalsbäcken återfinns de särpräglade växtsamhällen som kännetecknar många 
medelrikkärr. I området växer bl.a. kärrull, kärrsälting, myggblomster, 
käppkrokmossa, piprensarmossa, myruddmossa och ytterligare en rad 
brunmossor. Mot objektets utkanter märks en gradient mot fattigare kärrtyper och 
en övergång till vitmossdominerad vegetation. 

 
Figur 22. Utterdalen (11G5A34). 

Hotsituation 

Information från äldre kartmaterial tyder på att viss igenväxning skett i området 
sedan förra sekelskiftet. Etableringen av nya träd och buskar i kärrytan tycks ske 
långsamt. Objektet hör till en grupp rikkärr som efter lång tid i frånvaro av hävd 
tycks utvecklas långsamt mot torrare och fattigare förhållanden och mer 
ombrotroft präglad vegetation. 

Åtgärdsförslag 

Ett röjningsbehov finns i sent igenväxta delar, men åtgärdsbehovet är dock inte 
överhängande. Vegetationens utveckling, såväl markvegetation som träd- och 
buskskikt, bör hållas under uppsikt. Vid behov bör åtgärder vidtas för att på sikt 
bibehålla arealen av öppet rikkärr med typisk markvegetation. 
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5.13 Gransjön 1 
12H1A38 Kärr 1,6 km NNV Klasbo, Sala kommun, Klass 2 

Ett litet kärr av medelrik typ i anslutning till Gransjöns västra strand. Området är 
glest bevuxet med tall och lövsly och kärrgolvet domineras av mjukmattor som 
närmast stranden övergår i gungflypartier. I de våtare delarna av kärrgolvet finns 
gott om brunmossor, där skorpionmossor och käppkrokmossa hör till de 
framträdande arterna. I fältskiktet finns ställvis utbredda bestånd av bladvass som 
tätnar närmare Gransjöns strand.  

 
Figur 23. Kärr V om Gransjön (12H1A38). 

Hotsituation 

Igenväxningsvegetation, i form av tall och lövsly, bildar ett glest skikt i rikkärret, 
men tätnar närmare kantzonen. Etableringen av nya träd och buskar i kärrytan 
tycks ske långsamt. Studier av äldre kartor indikerar öppnare förhållanden i 
kärrytan på 1950-talet, vilket stödjer iakttagelserna gjorda i fält. Många 
rikkärrsväxter tycks leva en undanträngd tillvaro i delar med täta bladvassbestånd. 

Åtgärdsförslag 

Åtgärder för att hålla tillbaka bladvassen i de bäriga delarna av våtmarken bör 
inledas. Återkommande insatser, till en början årligen, kan komma att krävas för 
att uppnå ett gott resultat. Delvis finns ett visst röjningsbehov för att hålla tillbaka 
övrig igenväxningsvegetation. Vegetationens utveckling bör hållas under uppsikt. 
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5.14 Gransjön 2 
12H1A35 Våtmark 2 km NNV Klasbo, Sala kommun, Klass 2 

Objektet utgörs av ett medelrikkärr som breder ut sig i ett långsmalt stråk utmed 
Gransjöns östra strand. Genom en något fattigare del är rikkärret sammanbundet 
med en rik sumpskog i norr. Området är glest bevuxet tall samt lövsly och 
kärrgolvet domineras av mjukmattor som närmare stranden övergår i gungfly. I 
fältskiktet finns ställvis utbredda bestånd av bladvass som tätnar närmare 
Gransjöns strand. I spridda stråk och våtare delar av kärrgolvet finns gott om 
rikkärrsväxter där olika skorpionmossor, kärrkammossa och käppkrokmossa hör 
till de framträdande arterna. Den ovanliga arten nordlig krokmossa har i detta kärr 
en av få förekomster i länet. 

 
Figur 24. Kärr O om Gransjön (12H1A35). 

Hotsituation 

Träd och buskar, främst tall och lövsly, växer långsamt in i kärrytan från 
kantzonen. Utbredningen av täta bladvassbestånd i området missgynnar många 
konkurrenssvaga rikkärrsväxter, som delvis tycks leva en undanträngd tillvaro i 
rikkärret. 

Åtgärdsförslag 

Vassbekämpning genom slåtter i bäriga delar av rikkärret föreslås. Upprepade 
insatser, till en början årligen, kan komma att krävas för att åtgärderna skall ge 
avsedd effekt. Vissa röjningsinsatser kommer att krävas för att hålla tillbaka 
inväxande träd och buskar, åtgärdsbehovet är dock inte överhängande. 
Vegetationens utveckling bör övervakas. 
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5.15 Långgruvan 
(VMI-objekt: U12G3C06) 12G3C32 Våtmark 500 m ONO Långgruvan, Norbergs 
kommun, Klass 1 

En säregen våtmark som breder ut sig på flack låglänt mark vid Storsjöns västra 
strand. Området är starkt präglat av den gruvverksamhet som tidigare bedrevs vid 
Långgruvan. Deposition av stora mängder kalkhaltigt finkornigt gruvmaterial i 
området har gjort våtmarken svårklassificerad. Kärrdelar och fuktängspartier i 
södra och östra delen avlöses norr- och västerut av stora vegetationsfria sligytor. 
Några tätare dungar av ung tall och en del lövsly förekommer, i övrigt är området 
öppet. En mindre vattensamling ingår i söder. Kärrdelar och fuktängspartier är av 
extremrik typ och hyser en för länet anmärkningsvärd flora. Den i länet sällsynta 
svartknoppsmossan har en ovanligt rik förekomst i området. Här växer även flera 
orkidéer, exempelvis skogsknipprot och tvåblad. 

 
Figur 25. Kärr NO Långgruvan (12G3C32). 

Hotsituation 

Våtmarken ger delvis ett stört intryck och har en starkt avvikande karaktär jämfört 
med länets övriga extremrikkärr. Flera nedfarter från den förbipasserande vägen 
gör området lättillgängligt för motorfordon och sannolikt utnyttjas de öppna 
bäriga ytorna norr om kärret tidvis som bilparkering. Körning med fyrhjuliga 
mindre motorfordon har nyligen alvarligt skadat delar av kärrvegetationen i söder. 
Ett bilvrak har dumpats strax nordväst om våtmarken. Täta bestånd av bladvass 
breder ut sig i områdets norra del. 
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Åtgärdsförslag 

Trädskiktet och vassbestånden bör hållas under uppsikt och inte tillåtas breda ut 
sig mer i området. Lämpliga åtgärder bör vidtas snarast för att förhindra körning 
med motorfordon inom objektets avgränsning. 
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6 Tack! 

Flera personer har på olika sätt bidragit till inventeringens genomförande. Lars-
Ture Nordin har lämnat åtskilliga tips om rikkärr i länets norra delar. Flera 
medarbetare på länsstyrelsen har medverkat under olika faser av inventeringen. 
Einar Marklund deltog i utsökningen av rikkärr, bidrog till utformningen av en 
anpassad VMI-metod för inventering av rikkärr, samt ansvarade för dataläggning 
och överföring till våtmarksdatabasen. Fritz Eriksson lämnade värdefulla 
synpunkter under den första fasen av inventeringen och bistod med tips om 
värdefulla rikkärr. Karin Andersson har svarat för slutredigering av denna rapport. 
Samtliga tackas härmed för sin medverkan! 
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8 Bilaga 1. Objektlista 

Nedan listas samtliga objekt och delobjekt av rikkärr, intermediärkärr och 
sumpskogar som har fältinventerats. Våtmarkerna, som presenteras kommunvis, 
har sorterats efter naturvärdesklass (Klass) och i andra hand identitet 
(Delobjektnr). Delobjektstypen beskriver våtmarkskategorin med följande 
förkortningar; EXKALLKR = extremrikt källkärr,  EXTRMRKR = extremrikkärr,  
MRKALLKR = Medelrikt källkärr, MEDELRKR = Mederrikkärr, INKALLKR = 
Intermediärt källkärr, INTRMDKR = Intermediärkärr, SUMPSKOG= sumpskog,   
Efter delobjektsareal (Areal) redovisas antalet rikkärrsindikatorer (Ri) respektive 
rödlistade arter (Rö), som har påträffats i varje delobjekt. Listan har kompletterats 
med fem rikkärrsobjekt/delobjekt, som dokumenterades under 
våtmarksinventeringen. 

Nr Delobjnr Namn/läge Delobjektstyp Areal Ri Rö Klass
    ARBOGA           
1 10G7B311 Sumpskog 900 m NNO Säbytorp SUMPSKOG 1,0 8 0 2 
2 10G7B331 Kärr 700 m ONO Säbytorp MEDELRKR 0,7 8 0 2 
3 10F8J311 Sumpskog 1,8 km SSV Medåker SUMPSKOG 0,6 6 0 3 
4 10F8J321 Sumpskog 2,1 km SSV Medåker SUMPSKOG 0,6 5 0 3 
5 10G7B321 Kärr 1 km ONO Säbytorp INTRMDKR 0,3 6 0 3 
6 10G7B341 Sumpskog 800 m O Säbytorp SUMPSKOG 0,1 5 0 3 
7 11F0J311 Sumpskog 2,5 km VSV Sundänge SUMPSKOG 1,0 4 0 3 
    FAGERSTA           
8 11F9I331 Kärr 2,6 km SV Högbyn MEDELRKR 0,4 14 1 1 
8 11F9I332 Kärr 2,6 km SV Högbyn MRKALLKR 0,6 16 0 1 
9 11F9J311 Morbymossen MEDELRKR 5,4 21 1 1 
10 11G9A311 Morsjöravinen, 200 m NNV N Morsjön SUMPSKOG 1,4 9 0 1 
11 12F0J331 Sumpskog 1,4 km NNO Hedkärra SUMPSKOG 1,1 14 0 1 
12 12F1J391 Kärr 1,7 km NNO Semla MRKALLKR 0,2 14 1 1 
13 12F1J471 Kärr 2,0 km NO Semla EXKALLKR 0,6 24 0 1 
14 11G8B351 Kärr 1,2 km V Västansjö MRKALLKR 0,3 18 1 2 
15 11G9B311 Våtmark 900 m SV Djupnäs INTRMDKR 1,8 7 0 2 
15 11G9B312 Våtmark 900 m SV Djupnäs SUMPSKOG 1,4 0 0 2 
16 12F0J321 Sumpskog 200 m NV Finnbo SUMPSKOG 0,6 4 0 2 
17 12F1J351 Våtmark 2,1 km SV Stora Malmkärra INTRMDKR 0,1 6 0 2 
17 12F1J352 Våtmark 2,1 km SV Stora Malmkärra SUMPSKOG 0,3 9 1 2 
18 12F1J371 Våtmark 2,3 km SV Stora Malmkärra SUMPSKOG 0,7 8 0 2 
18 12F1J372 Våtmark 2,3 km SV Stora Malmkärra MEDELRKR 0,6 12 0 2 
19 12F1J381 Kärr 1,9 km NNO Fiskargården MEDELRKR 0,4 12 1 2 
20 12F1J401 Kärr 2,0 km NNO Semla MEDELRKR 0,5 12 1 2 
21 12F1J431 Sumpskog 2,4 km NO Semla SUMPSKOG 1,1 17 0 2 
22 12F1J451 Våtmark 1,6 km NNO Rönningen MEDELRKR 0,4 7 0 2 
22 12F1J452 Våtmark 1,6 km NNO Rönningen SUMPSKOG 0,7 9 0 2 
23 12F1J461 Kärr 1,4 km N Rönningen MEDELRKR 0,7 19 0 2 
24 12F1J481 Kärr 1,8 km NO Semla MRKALLKR 0,3 15 0 2 
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Nr Delobjnr Namn/läge Delobjektstyp Areal Ri Rö Klass
25 11F8J311 Stora Knipmossen INTRMDKR 3,5 7 0 3 
26 11F9I321 Kärr 2,7 km SV Högbyn MEDELRKR 0,5 6 0 3 
27 11F9I341 Kärr 300 m NV Morbyn MEDELRKR 1,1 11 0 3 
28 11F9J321 Kärr 1 km NV Onsjö INTRMDKR 2,0 8 0 3 
29 11F9J331 Kärr 600 m NV Motorp MEDELRKR 2,1 10 0 3 
30 11G8A311 Kärr 2,5 km OSO Bastmora INTRMDKR 0,1 5 0 3 
31 11G8B311 Kärr 3,3 km O Bastmora INTRMDKR 0,2 6 0 3 
32 11G8B321 Kärr 2,5 km N Trummelsberg INTRMDKR 0,1 7 0 3 
33 11G8B331 Kärr 750 m VNV Folkhyttan INTRMDKR 0,1 7 0 3 
34 11G8B341 Kärr 900 m VNV Folkhyttan MEDELRKR 0,3 6 0 3 
35 11G9A321 Kärr 2 km SSV Brandbo INTRMDKR 0,3 10 0 3 
36 11G9A331 Kärr 2,5 km S Brandbo INTRMDKR 0,1 5 0 3 
37 12F0J311 Kärr 400 m SV Nedre Flobo INTRMDKR 0,2 5 0 3 
38 12F0J341 Sumpskog 1 km NO Hedkärra SUMPSKOG 0,5 7 0 3 
39 12F1J361 Vintermossens SV-del SUMPSKOG 0,2 12 0 3 
40 12F1J411 Kärr 900 m NNO Fiskargården MEDELRKR 0,6 6 0 3 
41 12F1J421 Kärr 700 m NNO Fiskargården MEDELRKR 0,2 6 0 3 
42 12F1J441 Sumpskog 1,6 km N Rönningen SUMPSKOG 0,4 5 0 3 
43 12G0B311 Kärr 2 km VNV Ombenning MEDELRKR 0,2 8 0 3 
44 12G0B321 Kärr 1,2 km SO Hyppenbenning INTRMDKR 0,1 6 0 3 
    KUNGSÖR           
45 10G7D311 Sumpskog 900 m NO Lockmora SUMPSKOG 1,0 6 1 2 
46 10G6D311 Sumpskog 1 km SSV Råsta SUMPSKOG 0,2 8 0 3 
47 10G7F311 Sumpskog 1,7 km NO Torpunga SUMPSKOG 1,4 7 0 3 
    KÖPING           
48 11G3B321 Kärr 600 m NNV Blixbo MRKALLKR 0,2 10 1 2 
49 11G3C341 Storgrytmossen, 3,8 km S Kölsta INTRMDKR 9,9 10 0 2 
50 11F3I311 Kärr 1,4 km SSV Våltorp MEDELRKR 0,3 14 0 3 
    NORBERG           
51 12F1J331 Sumpskog vid L Älgsjöns O spets SUMPSKOG 0,8 22 0 1 
52 12G1A321 Orkarmossen MEDELRKR 5,6 30 1 1 
53 12G1B371 Kärr 1,4 km SV Toftsjötorpet EXKALLKR 1,6 24 0 1 
54 12G2A031 Rödmossen, 3,5 km VNV Norberg SUMPSKOG 7,5 20   2 1 
54 12G2A032 Rödmossen, 3,5 km VNV Norberg EXKALLKR 1,9 21 1 1 
55 12G2A081 Gettjärn, 6,5 km O Norberg MEDELRKR 2,0 21 1 1 
56 12G2A101 Kärr SV Silvtjärn, 5 km VSV Norberg EXTRMRKR 2,0 16 2 1 
57 12G2A321 Mariamossen MEDELRKR 1,6 14 0 1 
57 12G2A322 Mariamossen SUMPSKOG 0,9 14 1 1 
58 12G3C321 Våtmark 500 m ONO Långgruvan EXTRMRKR 1,6 15 0 1 
59 12F1J311 Kärr 1,4 km VSV Stora Malmkärra MEDELRKR 0,3 7 1 2 
60 12F1J341 Kärr 1,7 km SV Stora Malmkärra MEDELRKR 0,8 8 0 2 
61 12G2A381 Våtmark vid Lilla Malmtjärnen MEDELRKR 2,7 20 1 2 
61 12G2A382 Våtmark vid Lilla Malmtjärnen SUMPSKOG 0,5 10 0 2 
62 12G2A391 Våtmark 900 m VNV Kolningsberg SUMPSKOG 0,7 19 0 2 
62 12G2A392 Våtmark 900 m VNV Kolningsberg MEDELRKR 0,2 8 0 2 
63 12G2A401 Sumpskog 1 km VNV Kolningsberg SUMPSKOG 1,1 15 0 2 
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Nr Delobjnr Namn/läge Delobjektstyp Areal Ri Rö Klass
64 12G2B311 Våtmark N om Dammsjön MEDELRKR 2,1 6 0 2 
65 12G2B321 Kärr 1,3 km VSV Toftsjötorpet EXKALLKR 0,4 16 0 2 
66 12G3B321 Kärr 600 m O Öster Djupkärra MEDELRKR 0,5 23 1 2 
67 12F1J321 Kärr 1,8 km VSV Stora Malmkärra MEDELRKR 0,2 11 0 3 
68 12F1J491 Kärr 1,9 km VSV Stora Malmkärra MEDELRKR 0,2 11 0 3 
69 12G1A311 Sumpskog 1,1 km NV Stora Malmkärra SUMPSKOG 2,0 9 0 3 
70 12G1A331 Kärr 1,2 km VSV Stora Malmkärra MEDELRKR 0,9 11 0 3 
71 12G1A341 Kärr 800 m SSV Stora Malmkärra MEDELRKR 1,0 9 0 3 
72 12G1B311 Kärr 330 m OSO Grönlund INTRMDKR 0,1 8 0 3 
73 12G1B321 Kärr 300 m OSO Grönlund INTRMDKR 0,1 5 0 3 
74 12G1B331 Kärr 300 m SSO Grönlund INTRMDKR 0,2 5 0 3 
75 12G1B341 Kärr 500 m SO Grönlund INTRMDKR 0,2 5 0 3 
76 12G1B351 Kärr 900 m SO Grönlund INTRMDKR 0,2 4 0 3 
77 12G1B361 Kärr 1,3 km SO Grönlund INTRMDKR 0,3 5 0 3 
78 12G2A311 Kärr 1,6 km VNV Kolningberg INTRMDKR 0,3 8 0 3 
79 12G2A331 Kärr 1,8 km VSV Kolningsberg MEDELRKR 0,7 11 0 3 
80 12G2A341 Kärr 600 m VSV Gruvbyn INTRMDKR 0,5 10 0 3 
81 12G2A351 Sumpskog 1,1 km VSV Gruvbyn SUMPSKOG 0,5 7 0 3 
82 12G2A361 Kärr 1 km VSV Gruvbyn MEDELRKR 0,2 8 0 3 
83 12G2A371 Kärr 1 km SV Gruvbyn INTRMDKR 0,3 6 0 3 
84 12G3A311 Kärr 1,8 km NO Gäsjö MEDELRKR 0,4 9 0 3 
85 12G3A321 Kärr 2 km NV Nordansjö MEDELRKR 0,2 11 0 3 
86 12G3A331 Kärr 2,3 km SV Gäsjö MEDELRKR 0,3 10 0 3 
87 12G3A341 Kärr 2,3 km SSV Gäsjö MEDELRKR 0,2 7 0 3 
88 12G3B311 Kärr 400 m OSO Öster Djupkärra MEDELRKR 0,1 15 0 3 
89 12G3C311 Kärr 400 m N Långgruvan MEDELRKR 1,0 10 0 3 
    SALA           
90 11G8I311 Kärr 700 m V Kolarhagen MEDELRKR 4,6 17 1 1 
91 11G8I321 Kärr NO Kolarhagen MEDELRKR 1,5 19 1 1 
92 11G9I321 Ekeby mosse, 1,2 km NV Kolarhagen MEDELRKR 38,2 27 1 1 
92 11G9I322 Ekeby mosse, 1,2 km NV Kolarhagen SUMPSKOG 20,8 3 0 1 
93 12G1J311 Dalkarlsängen, 3,4 km N Saladamm MEDELRKR 3,6 19 1 1 
93 12G1J312 Dalkarlsängen, 3,4 km N Saladamm SUMPSKOG 5,0 11 0 1 
94 11G8I331 Kärr 350 m N Finntorpet MEDELRKR 0,1 9 1 2 
95 11G8I341 Kärr 400 m NV Finntorpet MEDELRKR 0,2 10 0 2 
96 11G8I351 Sumpskog 600 V Finntorpet SUMPSKOG 0,8 9 0 2 
97 11G8I361 Kärr 500 m VSV Finntorpet MEDELRKR 0,5 14 1 2 
98 11H9B311 Långmossen, 4 km VSV Heby MEDELRKR 9,9 11 0 2 
99 12G0J311 Våtmark 500 m NV Springargruvan MEDELRKR 0,5 10 0 2 
99 12G0J312 Våtmark 500 m NV Springargruvan SUMPSKOG 0,5 9 0 2 
100 12G0J321 Våtmark 250 m VNV Springargruvan MEDELRKR 0,6 10 0 2 
100 12G0J322 Våtmark 250 m VNV Springargruvan SUMPSKOG 0,7 10 0 2 
101 12G0J341 Våtmark 2,5 km VSV Jugansbo SUMPSKOG 0,9 16 0 2 
101 12G0J342 Våtmark 2,5 km VSV Jugansbo MEDELRKR 0,2 10 0 2 
102 12G0J371 Kärr 2,3 km SV Jugansbo MEDELRKR 0,3 14 1 2 
103 12G3I311 Kärr 900 m O Boda MEDELRKR 0,5 24 1 2 
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Nr Delobjnr Namn/läge Delobjektstyp Areal Ri Rö Klass
104 12H1A351 Våtmark 2 km NNV Klasbo MEDELRKR 1,9 11 1 2 
104 12H1A352 Våtmark 2 km NNV Klasbo SUMPSKOG 2,7 9 0 2 
105 12H1A381 Kärr 1,6 km NNV Klasbo MEDELRKR 0,7 16 1 2 
106 12H1A391 Nygruvskärret, 1,4 km N Jugansbo SUMPSKOG 4,1 15 0 2 
107 12H1A421 Sumpskog 1 km NNV Klasbo SUMPSKOG 2,5 17 0 2 
108 11G8I371 Sumpskog 400 m SV Finntorpet SUMPSKOG 0,5 7 0 3 
109 11G9I311 Kärr 700 m SSO Viksberg INTRMDKR 0,7 7 0 3 
110 11H9A311 Sumpskog 4,5 km VSV Heby SUMPSKOG 1,1 11 0 3 
111 12G0J331 Våtmark 900 m NNV Ingborgbo SUMPSKOG 0,5 11 0 3 
111 12G0J332 Våtmark 900 m NNV Ingborgbo MEDELRKR 0,5 14 0 3 
112 12G0J351 Kärr 2,5 km SV Jugansbo INTRMDKR 0,1 6 0 3 
113 12G0J361 Sumpskog 1,9 km VSV Jugansbo SUMPSKOG 0,5 8 0 3 
114 12G3I321 Kärr 1,4 km NO Boda INTRMDKR 0,4 9 0 3 
115 12H1A361 Kärr 2,1 km NNV Klasbo INTRMDKR 0,4 7 0 3 
116 12H1A371 Sumpskog 1,7 km NNV Klasbo SUMPSKOG 0,1 4 0 3 
117 12H1A401 Sumpskog 1,3 km NNV Klasbo SUMPSKOG 0,4 7 0 3 
118 12H1A411 Sumpskog 1,2 km NNO Jugansbo SUMPSKOG 0,9 6 0 3 
119 12H1A431 Sumpskog 800 m N Jugansbo SUMPSKOG 0,7 9 0 3 
120 12H1A441 Stenkärret 1 km SSO Fröstbo INTRMDKR 0,6 8 0 3 
    SKINNSKATTEBERG           
121 11F7H011 Råmyran, 8 km N Riddarhyttan MRKALLKR 0,1 19 1 1 
122 11F7H311 Kärr 1,2 km NNV Bjursjön MEDELRKR 2,8 14 0 1 
123 11F7H321 Kärr 600 m NV Bjursjön MEDELRKR 0,3 22 0 1 
124 11F8G351 Kärr 650 m NV Tackbyn MRKALLKR 0,5 17 0 1 
125 11G5A331 Sumpskog 3 km SSO Färna SUMPSKOG 0,8 8 1 1 
126 11G5A341 Kärr 3,4 km SSO Färna MEDELRKR 0,7 20 1 1 
126 11G5A342 Kärr 3,4 km SSO Färna MRKALLKR 0,5 18 1 1 
127 11F5G311 Kärr 2,8 km SV Aronsberg MEDELRKR 0,3 15 0 2 
128 11F6H311 Kärr 2,4 km SV Lerkulan MEDELRKR 0,6 10 1 2 
129 11F6H321 Kärr 800 m SV Bjursjön MEDELRKR 1,2 20 0 2 
130 11F7F321 Kärr 1,2 km VSV Holmsjötorp MEDELRKR 0,4 14 0 2 
131 11F7G341 Kärr 1 km ONO Haraldsjö INTRMDKR 0,2 7 0 2 
132 11F7G351 Kärr 700 m O Haraldsjö INTRMDKR 0,3 6 1 2 
133 11F7G401 Våtmark NV Skräppbo MEDELRKR 1,0 10 0 2 
133 11F7G402 Våtmark NV Skräppbo SUMPSKOG 0,7 9 0 2 
134 11F7J311 Slåttermossen INTRMDKR 2,0 8 0 2 
135 11F8G311 Kärr 2,3 km V Baggå INTRMDKR 0,5 10 0 2 
136 11F8G331 Kärr 1,7 km VSV Baggå INKALLKR 0,6 13 1 2 
137 11F8G361 Kärr 500 m NV Tackbyn INKALLKR 0,5 11 0 2 
138 11F8G371 Sumpskog N Tackbyn SUMPSKOG 0,5 9 0 2 
139 11F8G381 Kärr 600 m SV Tackbyn INKALLKR 0,2 9 0 2 
140 11F8G391 Sumpskog 650 m SSV Tackbyn SUMPSKOG 0,2 5 1 2 
141 11F8H311 Kärr 1 km NNO Forsbyn MEDELRKR 0,4 14 1 2 
142 11F8H321 Sumpskog 1,3 km N Baggå SUMPSKOG 0,2 7 0 2 
143 11F8H331 Sumpskog 1,8 km NNO Baggå SUMPSKOG 0,2 3 1 2 
144 11F9G311 Sumpskog 5 km NNV Baggå SUMPSKOG 0,3 5 1 2 
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Nr Delobjnr Namn/läge Delobjektstyp Areal Ri Rö Klass
145 11F9G331 Våtmark 4,3 km NV Baggå MEDELRKR 0,3 9 0 2 
145 11F9G332 Våtmark 4,3 km NV Baggå SUMPSKOG 0,4 7 1 2 
146 11F9G341 Sumpskog 4,2 km NV Baggå SUMPSKOG 0,2 6 2 2 
147 11F9G351 Sumpskog 3,9 km NV Baggå SUMPSKOG 0,2 12 0 2 
148 11F9H311 Kärr 2,6 km NNV Skräddarbo MEDELRKR 0,6 13 0 2 
149 11F9I311 Sumpskog 2,3 km NO Skräddarbo SUMPSKOG 0,2 6 2 2 
150 11G3B311 Sumpskog 1 km S Rölö SUMPSKOG 0,6 14 1 2 
151 11G5A311 Helveteskärren 1,1 km SO Färna MEDELRKR 0,6 12 1 2 
152 11G6B331 Kärr 1,8 km NNO Bjursjön MEDELRKR 3,6 12 0 2 
153 11F6F311 Kärr 700 m S Skyttorp INTRMDKR 0,4 8 0 3 
154 11F6G311 Kärr 2,8 km VSV Källfallet MEDELRKR 0,2 6 0 3 
155 11F6G321 Kärr 1,5 km SSV Riddarhyttan MEDELRKR 0,3 8 0 3 
156 11F6G331 Sumpskog 500 m NNO Källfallet SUMPSKOG 0,8 10 0 3 
157 11F6G341 Kärr 1,5 km SSV Holmsjötorp INTRMDKR 0,2 7 0 3 
158 11F6G351 Kärr 1 km NO Källfallet INTRMDKR 0,8 6 0 3 
159 11F7F311 Sumpskog 1,2 km V Haraldsjö SUMPSKOG 0,2 8 0 3 
160 11F7G311 Sumpskog 600 m SSV Haraldsjö SUMPSKOG 0,2 9 0 3 
161 11F7G321 Kärr 3,3 km S Lövslätten INTRMDKR 0,3 4 0 3 
162 11F7G331 Kärr 1,5 km ONO Haraldsjö INTRMDKR 0,3 8 0 3 
163 11F7G361 Kärr 1,6 km OSO Haraldsjö INTRMDKR 0,3 4 0 3 
164 11F7G371 Kärr 1,5 km SO Haraldsjö INTRMDKR 0,4 7 0 3 
165 11F7G381 Kärr 2,3 km SO Haraldsjö INTRMDKR 0,3 5 0 3 
166 11F7G391 Sumpskog 2 km NV Källfallet SUMPSKOG 0,4 10 0 3 
167 11F7H331 Kärr 800 m VNV Bjursjön MEDELRKR 0,0 9 0 3 
168 11F8G321 Sumpskog 1,9 km V Baggå SUMPSKOG 0,1 1 1 3 
169 11F8G341 Sumpskog 750 m NV Tackbyn SUMPSKOG 0,4 5 0 3 
170 11F8G401 Kärr 1,4 km S Lövslätten INKALLKR 0,5 9 0 3 
171 11F8G411 Kärr 1,9 km SSO Lövslätten INKALLKR 0,1 4 0 3 
172 11F8H341 Kärr 2,9 km NV Baggå INTRMDKR 0,3 3 0 3 
173 11F8I311 Kockmossen, 2,4 km VSV Morbyn INTRMDKR 0,2 5 0 3 
173 11F8I312 Kockmossen, 2,4 km VSV Morbyn SUMPSKOG 0,3 6 0 3 
174 11F9G321 Kärr 4,2 km NNV Baggå INKALLKR 0,2 8 0 3 
175 11F9G361 Kärr 3,8 km NV Baggå INTRMDKR 0,4 5 0 3 
176 11G3B331 Älgstrandängarna, 2,5 km VNV Rölö MEDELRKR 5,4 16 0 3 
177 11G5A321 Kärr 2,8 km SSO Färna INTRMDKR 0,5 7 0 3 
178 11G5B311 Långbrokärret, norra delen INTRMDKR 2,1 11 0 3 
179 11G5B321 Långbrokärret, södra delen INTRMDKR 1,2 9 0 3 
180 11G6B311 Källmossen, 1,3 km OSO Tarmansbo INTRMDKR 4,8 5 0 3 
181 11G6B321 Stormossen, 1,8 km NNO Österflena INTRMDKR 0,6 6 0 3 
    SURAHAMMAR           
182 11G3C311 Våtmark 2,2 km VSV Lisjö MEDELRKR 1,4 11 0 1 
182 11G3C312 Våtmark 2,2 km VSV Lisjö SUMPSKOG 1,7 9 0 1 
183 11G6E051 Krokmossen, 6 km NNO Ramnäs MEDELRKR 0,5 13 1 2 
184 11G3C321 Kärr 3,4 km VSV Lisjö INTRMDKR 0,2 9 0 3 
185 11G3C331 Kärr 3,5 km VSV Lisjö INTRMDKR 0,6 5 0 3 
186 11G4C311 Kärr 2,5 km VNV Lisjö INTRMDKR 1,1 8 0 3 
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Nr Delobjnr Namn/läge Delobjektstyp Areal Ri Rö Klass
187 11G5C311 Kärr 1,4 km NV Usträngsbo INTRMDKR 0,2 9 0 3 
188 11G5E311 Kärr 700 m SV Fridnäs MEDELRKR 2,0 10 1 3 
189 11G5E321 Kavelbromossen, 1, 750 m VSV Sörby MEDELRKR 0,1 12 0 3 
190 11G5E331 Kavelbromossen, 2, 750 m VNV Sörby INTRMDKR 0,7 11 1 3 
191 11G6C311 Våtmark 2,4 km N Ulvsbomuren MEDELRKR 0,6 15 0 3 
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9 Bilaga 2. Prioriteringslista – rikkärr i Västmanlands 
län 

Preliminär version 

Nr Objektnr VMI-ID Kommun Objektnamn/läge 
Areal 
(ha) Kärrkategori 

1  12G2A10 Norberg Kärr SV Silvtjärn 2,0 Extremrikkärr 

2  12G2A03 Norberg Rödmossen 1,9 Extremrikt källkärr 

3 11G9I321 11G9I018 Sala Ekeby Mosse 38,2 Medelrikkärr 

4 11F9J311 11F9J014 Fagersta Morbymossen 5,4 Medelrikkärr 

5 12G1A321 12G1A023 Norberg Orkarmossen 5,6 Medelrikkärr 

6 12G1J311  Sala Dalkarlsängen 3,6 Medelrikkärr 

7 11G8I311 11G9I016 Sala Kärr 700 m V Kolarhagen 4,6 Medelrikkärr 

8 12G2A381  Norberg Våtmark vid Lilla Malmtjärnen 2,7 Medelrikkärr 

9 12G1B371  Norberg Kärr 1,4 km SSV Toftsjötorpet 1,6 Extremrikt källkärr 

10  12G2A08 Norberg Gettjärn 6,5 km V Norberg 2,0 Medelrikkärr 

11 12G2A321 12G2A093 Norberg Mariamossen 1,6 Medelrikkärr 

12 11G5A341/2  Skinnskatteberg Kärr 3,4 km SSO Färna 1,2 Medelrikkärr/källkärr

13 12H1A351  Sala Våtmark 2 km NNV Klasbo 1,9 Medelrikkärr 

14 12H1A381  Sala Kärr 1,6 km NNV Klasbo 0,7 Medelrikkärr 

15 12G3C32 12G3C06 Norberg 
Våtmark 500 m ONO 
Långgruvan 1,6 Extremrikkärr 

16  12H3A01 Heby Dragmossen (70) Medelrikkärr 

17 11G8I321  Sala Kärr NO Kolarhagen 1,5 Medelrikkärr 

18 12G3B321  Norberg Kärr 600 m O Öster Djupkärra 0,5 Medelrikkärr 

19 12F1J471  Norberg Kärr 2 km NO Semla 0,6 Extremrikt källkärr 

20 11F9I331 11F9I062/3 Fagersta Kärr 2,6 km SV Högbyn 1,0 Medelrikkärr/källkärr

21 11F6H321  Skinnskatteberg Kärr 800 m SV Bjursjön 1,2 Medelrikkärr 

22 11F7H311 11F7H032 Skinnskatteberg Kärr 1,2 km NNV Bjursjön 2,8 Medelrikkärr 
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10 Bilaga 3. Artförteckning  

Nedan listas samtliga indikatorväxter för rika våtmarker, som påträffats under 
rikkärrsinventeringen i Västmanlands län. Därefter förtecknas andra naturvärdes-
intressanta arter (Övriga arter av intresse). Under ”Antal” redovisas antalet 
delobjekt som varje art är påträffad i. Uppgifter från samtliga intermediära kärr 
och sumpskogar ingår i listan. 

Latinskt namn Svenskt namn Antal 
      
Rikkärrsindikatorer - kärlväxter     
Cardamine amara bäckbräsma 9 
Carex appropinquata tagelstarr 23 
Carex buxbaumii klubbstarr 7 
Carex capillaris hårstarr 4 
Carex diandra trindstarr 2 
Carex disperma spädstarr 6 
Carex flacca slankstarr 4 
Carex flava knagglestarr 94 
Carex loliacea repestarr 25 
Carex pulicaris loppstarr 1 
Carex remota skärmstarr 3 
Chrysosplenium alternifolium gullpudra 5 
Circaea alpina dvärghäxört 5 
Cirsium helenioides brudborste 31 
Crepis paludosa kärrfibbla 18 
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii skogsnycklar 1 
Dactylorhiza incarnata ängsnycklar 7 
Dactylorhiza sp. handnycklar 5 
Dactylorhiza traunsteineri sumpnycklar 1 
Dryopteris cristata granbräken 1 
Eleocharis quinqueflora tagelsäv 1 
Epipactis palustris kärrknipprot 1 
Eriophorum gracile kärrull 1 
Eriophorum latifolium gräsull 23 
Gymnadenia conopsea brudsporre 1 
Juncus stygius dytåg 13 
Listera ovata tvåblad 5 
Lycopodiella inundata strandlummer 2 
Microstylis monophyllos knottblomster 2 
Moneses uniflora ögonpyrola 1 
Parnassia palustris slåtterblomma 70 
Pedicularis palustris kärrspira 5 
Pinguicula vulgaris tätört 2 
Selaginella selaginoides dvärglummer 19 
Stellaria alsine källarv 1 
Succisa pratensis ängsvädd 35 
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Latinskt namn Svenskt namn Antal 
Thelypteris palustris kärrbräken 10 
Trichophorum alpinum snip 60 
Triglochin palustre kärrsälting 9 
      
Mossor     
Aneura pinguis fetbålmossa 57 
Brachythecium rivulare källgräsmossa 10 
Breidleria pratensis skrynkelfläta 3 
Bryum pseudotriquetrum kärrbryum 23 
Calliergon giganteum stor skedmossa 61 
Calliergon richardsonii guldskedmossa 63 
Calypogeia azurea blå säckmossa 8 
Campyliadelphus elodes kärrspärrmossa 1 
Campylium protensum sumpspärrmossa 9 
Campylium stellatum guldspärrmossa 111 
Catoscopium nigritum svartknoppsmossa 3 
Cinclidium stygium myruddmossa 18 
Cratoneuron filicinum källtuffmossa 4 
Ctenidium molluscum kalkkammossa 2 
Dichodontium palustre källjordmossa 4 
Dicranum bonjeanii kärrkvastmossa 3 
Drepanocladus polygamus strandspärrmossa 3 
Fissidens adianthoides stor fickmossa 25 
Geocalyx graveolens terpentinmossa 10 
Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa 33 
Harpanthus flotovianus stor måntandsmossa 7 
Helodium blandowii kärrkammossa 45 
Jungermannia leiantha rörsvepemossa 14 
Leiocolea rutheana praktflikmossa 5 
Loeskypnum badium mässingmossa 23 
Leiocolea gillmanii broddflikmossa 1 
Meesia triquetra trekantig svanmossa 3 
Moerckia hibernica kärrmörkia 3 
Odontoschisma elongatum mörk knutmossa 2 
Paludella squarrosa piprensarmossa 20 
Palustriella commutata kamtuffmossa 2 
Palustriella decipiens nordlig tuffmossa 2 
Palustriella falcata klotuffmossa 3 
Palustriella sp. tuffmossor 1 
Philonotis calcarea kalkkällmossa 1 
Philonotis fontana källmossa 4 
Philonotis sp. källmossor 14 
Plagiomnium elatum bandpraktmossa 38 
Preissia quadrata kalklungmossa 1 
Pseudobryum cinclidioides källpraktmossa 38 
Pseudocalliergon lycopodioides grov gulmossa 1 
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Latinskt namn Svenskt namn Antal 
Pseudocalliergon trifarium maskgulmossa 3 
Rhizomnium magnifolium stor rundmossa 3 
Rhizomnium pseudopunctatum filtrundmossa 34 
Rhytidiadelphus subpinnatus skogshakmossa 40 
Riccardia chamaedryfolia stor flikbålmossa 7 
Riccardia multifida flikbålmossa 9 
Scorpidium cossoni späd skorpionmossa 43 
Scorpidium revolvens röd skorpionmossa 124 
Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa 48 
Sphagnum contortum lockvitmossa 54 
Sphagnum obtusum trubbvitmossa 20 
Sphagnum platyphyllum skedvitmossa 22 
Sphagnum subfulvum brun glansvitmossa 20 
Sphagnum subnitens röd glansvitmossa 80 
Sphagnum subsecundum krokvitmossa 82 
Sphagnum teres knoppvitmossa 168 
Sphagnum warnstorfii purpurvitmossa 163 
Thuidium tamariscinum stor tujamossa 17 
Tomentypnum nitens gyllenmossa 51 
Trichocolea tomentella dunmossa 9 
Warnstorfia sarmentosa blodkrokmossa 20 
Warnstorfia tundrae nordlig krokmossa 4 
      
Svampar     
Cantharellus lutescens rödgul trumpetsvamp 11 
      
Övriga arter av intresse - kärlväxter     
Actaea spicata trolldruva 1 
Brachypodium pinnatum backskafting 14 
Briza media darrgräs 1 
Calla palustris missne 12 
Carex cespitosa tuvstarr 8 
Carex demissa grönstarr 13 
Carex elongata rankstarr 8 
Carex oederi ärtstarr 2 
Coleoglossum viride grönkulla 2 
Corallorhiza trifida korallrot 11 
Danthonia decumbens knägräs 3 
Daphne mezereum tibast 3 
Epipactis helleborine skogsknipprot 1 
Hammarbya paludosa myggblomster 7 
Impatiens noli-tangere springkorn 3 
Listera cordata spindelblomster 3 
Nardus stricta stagg 9 
Paris quadrifolia ormbär 8 
Poa remota storgröe 2 
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Latinskt namn Svenskt namn Antal 
Polygala vulgaris jungfrulin 10 
Roegneria canina lundelm 1 
      
Övriga arter av intresse - mossor     
Amblystegium fluviatile bäckkrypmossa 2 
Blindia acuta sipperblindia 1 
Dicranum flagellare flagellkvastmossa 1 
Herzogiella striatella trindspretmossa 3 
Hylocomiastrum umbratum mörk husmossa 24 
Leucobryum glaucum blåmossa 1 
Lophozia incisa krusflikmossa 6 
Lophozia laxa myrflikmossa 4 
Lophozia obtusa trubbflikmossa 2 
Odontoschisma denudatum kornknutmossa 2 
Plagiomnium medium bågpraktmossa 5 
Plagiomnium undulatum vågig praktmossa 8 
Pseudoscleropodium purum pösmossa 2 
Riccardia incurvata rännbålmossa 1 
Sphagnum wulfianum bollvitmossa 5 
Splachnum ampullaceum komossa 10 
Splachnum rubrum röd parasollmossa 2 
Thuidium philibertii backtujamossa 2 
Thuidium recognitum kalktujamossa 5 
Trematodon ambiguus tranmossa 1 
      
Övriga arter av intresse - lavar     
Alectoria sarmentosa garnlav 2 
Lecanactis abietina gammelgranslav 3 
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11 Bilaga 4. Fältblankett – objektredovisning 

  VMI steg I-III Objektredovisning  (rikkärr U-län 2007)    
  Datum       Deter   Kartblad  Löpnr  Objektnamn          
  2007  -  __ __  -  __ __  __ __ __  __ __ __ __ __ __ __                           
  Objekttyp      Planunderlag     Skydd       Klass  Åtgb    
  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __   ___    ___     
  Nyckelord      Nyckelord      Nyckelord      Nyckelord      
  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  
                                  
  Delobjekt 1                            
  Delobjekttyp     Kärrtyp      Nyckelord      Nyckelord      
  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  
  Påverkan     Grad   Påverkan     Grad   Påverkan     Grad  
  __ __ __ __ __ __ __ __  ___   __ __ __ __ __ __ __ __  ___   __ __ __ __ __ __ __ __  ___  
                                  
  Element 1                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                                  
  Element 2                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                                  
  Element 3                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                                  
  Element 4                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                                  
  Delobjekt 2                            
  Delobjekttyp     Kärrtyp      Nyckelord      Nyckelord      
   __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  
  Påverkan     Grad   Påverkan     Grad   Påverkan     Grad  
   __ __ __ __ __ __ __ __  ___   __ __ __ __ __ __ __ __  ___   __ __ __ __ __ __ __ __  ___  
                                  
  Element 1                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                                  
  Element 2                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                                  
  Element 3                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                                  
  Element 4                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    
  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
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  Delobjekt 3                              
  Delobjekttyp     Kärrtyp      Nyckelord      Nyckelord      

  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  
  Påverkan     Grad   Påverkan     Grad   Påverkan     Grad  

  __ __ __ __ __ __ __ __   ___   __ __ __ __ __ __ __ __ __   ___   __ __ __ __ __ __ __ __  ___  

  Element 1                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    

  Element 2                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    

  Element 3                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    

  Element 4                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    

                                  
  Delobjekt 4                              
  Delobjekttyp     Kärrtyp      Nyckelord      Nyckelord      

  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  
  Påverkan     Grad   Påverkan     Grad   Påverkan     Grad  

  __ __ __ __ __ __ __ __   ___   __ __ __ __ __ __ __ __ __   ___   __ __ __ __ __ __ __ __  ___  

  Element 1                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __     ___    

  Element 2                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    

  Element 3                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    

  Element 4                             
  Vegetationstyp     Morfologisk typ     Hydrologisk typ     Andel    

  __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    ___    
                  
  Beskrivning:            
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12 Bilaga 5. Fältblankett – artredovisning 
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