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Förord 

Rikkärr förknippas i de allra flesta fall med de rika och kalkpåverkade kärlväxt- 
och mossfaunorna som man väldigt ofta kan återfinns på dessa. Vad som kanske 
är mindre känt är att det bland mossor och nerfallna växtdelar finns en annan fau-
na av millimeterstora organismer som även de i väldigt hög grad är beroende av 
rikkärren för sin överlevnad, de landlevande molluskerna. I rikkärren kan snäckor 
och sniglar ta del av de tre huvudingredienser som är viktigast för deras överlev-
nad – kalk, fuktighet och skydd. 

Ted von Proschwitz vid Göteborgs naturhistoriska 
museum har inventerat molluskfaunan i några väst-
manländska rikkärr och återger i denna rapport en 
spännande inblick i en värld som väldigt ofta går 
det mänskliga ögat obemärkt förbi. 

Inventeringen utfördes som en del i genomförandet 
av det nationella åtgärdsprogrammet för bevar-
ande av rikkärr . Rapporten publiceras som en del 
i Länsstyrelsens rapportserie. 

 

 

Anna Olofsson Markus Rehnberg 
Enhetschef Åtgärdsprogram för hotade arter 
Natur- och kulturmiljöenheten 
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English summary: Land-snails in rich fens in the province 
of Västmanlands län (C. Sweden), with comments on the 
species and recommendations of conservation measures 
for the investigated objects 

At the request of the local nature conservation unit of the province of Väst-
manlands län, 18 fen objects were investigated for land molluscs 2007-2008. The 
location of all investigated sites is presented in Figur 1. 

The rich fens in the province of Västmanland can, according to the land mollusc 
fauna, mainly be classified as intermediary rich fens or transition fens to the ex-
treme rich type. Pronounced extreme rich calcareous fens (often with springs) are 
rare, and only four of the investigated objects can be classified as such. Several of 
the fens are mosaics, with different types of transitions. More closed parts, which 
have to be classified as marsh forests, are often closely connected to the open 
fens. 

The most characteristic species for the intermediate rich fens is Vertigo lilljeborgi, 
which occurred in almost all the investigated sites. It is often accompanied by 
other, less demanding hygrophiles, such as Euconulus praticola and Deroceras 
laeve. In four of the richer fens the fastidious, rare and red-listed Vertigo geyeri 
was found – it can be considered a very characteristic species for the richest type 
of calcareous fen habitats. These records confirm the occurrence of the species in 
the province of Västmanlands län. Only one older, geographically bad defined 
record was previously known – and the species was considered extinct. In one site 
V. geyeri co-existed with the likewise rare and red-listed Perforatella bidentata – 
a species, which is known from a few sites in the area, mostly of more closed 
character (marsh forests). A few of the sites have a more eutrophic character and 
harbours Vertigo antivertigo, which is rare in the central and northern parts of 
Västmanland. 

The rich fens in the province of Västmanlands län are exclusively of the ‘wood-
land type’, dominating in Central and Northern Sweden. In this area, forest felling 
and connected drainage undertakings, have been the major causes of destroyed fen 
habitats, and hence the disappearance of V. geyeri. A few decades ago, before 
drainage in woodlands was forbidden by law, this led to a large extent of destruc-
tion of valuable marsh forests and fen habitats in Central and Northern Sweden 
(cf. results from the neighbouring provinces of Gästriklands and Uppsala län). 

Conservation measures are proposed for each object, and it is considered as espe-
cially important that the four sites harbouring V. geyeri are kept in such a way that 
their character, as open fens are preserved – to secure the survival of the species. 

 



 

7 

 

 



 

8 

1 Inledning 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län har ett antal rikkärrsobjekt inven-
terats med avseende på landmolluskfaunan. 

I inventeringarna har ingått: Undersökning av landmolluskfaunan på 15 utvalda 
objekt (18 lokaler, i vissa större objekt har mer än en punkt inventerats). Objekten 
finns redovisade i avsnitt 6 nedan och deras läge framgår av kartan (Figur 1). 

Objekten har utvalts av länsstyrelsen enligt kriterierna: Befintliga naturreservat, 
blivande naturreservat, källkärr, extremrikkärr, rikkärr där skötselinsatser är tänk-
bara, rikkärr som tidigare inventerats och/eller finns omnämnda i en rapport om 
landmolluskfaunan i Västmanlands län (Waldén 2001). 

Inventeringarnas syfte har varit: 

 Att ge aktuell information om landmolluskfaunans sammansättning i 
västmanländska rikkärr och eventuell förekomst av rödlistade och/eller 
sällsynta arter. 

 Att med särskild hänsyn till landmolluskfaunan, och särskilt förekomsten 
av rödlistade och/eller sällsynta landmollusker, ge skötselrekommendatio-
ner för de undersökta objekten. 

Fältarbete, rekognoscering och provtagning, liksom bestämningsarbete, samman-
ställning och rapportskrivning har genomförts av 1:e museiintendent Ted von 
Proschwitz. Kontaktpersoner på Länsstyrelsen har varit Karin Wiklund, Åsa He-
din och Markus Rehnberg. Det tidsödande arbetet med extraktionen av snäckorna 
ur de insamlade sållproven har genomförts av museiintendent Elisabeth Hagström, 
museiintendent Birgitta Hansson och museiassistent Annika Westring. Snäckil-
lustrationerna har ritats av Ann-Marie Kihlberg och Barbara Landelius. Texten 
har språkgranskats av museiintendent Elisabeth Hagström. Vid sammanställning-
en av material ur markfaunadatabasen och andra kringdata har även museiinten-
dent Torsten Nordander medverkat. Samtliga vid Göteborgs Naturhistoriska Mu-
seum. 

 



 

9 

2 Bakgrund, källor till kunskapen om landmolluskfau-
nan i Västmanlands län 

Göteborgs Naturhistoriska Museum bedrev under tiden 1921-82 (med komplette-
ringar även under senare år) ett intensivt insamlingsarbete, framförallt i södra och 
mellersta Sverige, rörande vissa marklevande evertebratgrupper. Inventeringen 
omfattade primärt området upp till den biologiska norrlandsgränsen (limes norr-
landicus), men omfattande fältarbete har, främst under de senaste decennierna av 
1900-talet bedrivits även norr om limes. De landlevande molluskerna var en av 
huvudgrupperna i detta arbete. Syftet med inventeringen var från början att stude-
ra arternas ekologiska och geografiska uppträdande, göra regionala jämförelser 
och rekonstruera faunahistoriska skeenden. Efterhand har dock materialets an-
vändbarhet i olika naturvårdssammanhang fått ökande betydelse. För en översikt 
av markfaunainventeringen se von Proschwitz (1996). 

Insamlingsarbete i Västmanlands län bedrevs av H. W. Waldén framförallt under 
1950-talet med smärre kompletteringar under 1960- och 1980-talen. Material från 
ytterligare ett mindre antal lokaler, insamlat av andra personer, finns även (jfr 
Waldén 2001). Totalt har material insamlats från ca 600 lokaler i länet – avser den 
gamla länsindelningen, innan Heby kommun avskildes till Uppsala län, antalet 
lokaler i det nuvarande länet är ca 550. 

All denna information har lagts in i den nationella databas för markfaunainvente-
ringen, vilken med finansiellt stöd från Naturvårdsverket är under uppbyggnad på 
Naturhistoriska museet (von Proschwitz 1997, von Proschwitz & Andersson 
1997). Genom att denna databas nu stegvis färdigställs blir materialet också till-
gängligt och kan användas som bas i olika miljöövervaknings- och naturvårdsin-
venteringar såsom den här föreliggande. 

En översikt av molluskfaunan i Västmanlands län, med information om skydds-
värda biotoper och hotade arter, baserad på ovan nämnda material, gavs av Wal-
dén (2001). Ekologisk information om den rödlistade arten kalkkärrsgrynsnäcka 
(Vertigo geyeri) och rikkärr i angränsande delar av Uppsala län och Gävleborgs 
län finns hos von Proschwitz (2005a, 2007). Under 2007 genomfördes även in-
venteringar av rikkärr i Heby kommun åt Uppsala län (von Proschwitz, in prep.). 
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3 Något om landlevande molluskers ekologi, deras in-
formationsvärde och lämplighet som studieobjekt ur 
naturvårdssynpunkt 

De landlevande molluskerna (snäckor och sniglar) är en ekologiskt starkt speciali-
serad grupp. I Sverige har ca 130 arter anträffats, i Västmanlands län 74 arter (57 
snäckor, 17 sniglar). Det stora flertalet är små till mycket små (en till några få 
millimeter). De flesta arterna lever av multnande organiskt material och svarar vid 
gynnsamma betingelser för en betydande del av det första steget (finfördelningen) 
i nedbrytningen av markförnan. Karakteristiskt för landmolluskerna är deras ringa 
aktiva spridningsförmåga – spridningen sker passivt genom transport med andra 
djur, främst fåglar. 

De grundläggande ekologiska kraven för landmolluskerna kan sammanfattas i tre 
punkter: kalk, fuktighet, skydd. Att kalk finns tillgängligt är absolut nödvändigt 
för att det av kalciumkarbonat bestående skalet ska kunna byggas upp, och behövs 
också för att reproduktionen ska fungera. Såväl art- som individantalet på en lokal 
är starkt beroende av tillgången på kalk. 

På lokaler med kalkfattig grund är det framförallt organiskt bundet kalcium i 
markförnan, inte mineralbundet kalcium, som utnyttjas. Genom sur nederbörd 
urlakas detta kalcium, en process som på kalkfattiga jordar med dålig buffrings-
kapacitet kan ge drastiska effekter, både kvalitativt och kvantitativt, på landmol-
luskfaunan (jfr försurningsstudier i skogsmiljöer av Gärdenfors et al. 1996). Kal-
ciuminnehåll, pH och basmättnad i förnan utgör ett ‘kalkfaktorskomplex’ där fak-
torerna är starkt korrelerade med varandra och med art- och individantal av förna-
levande snäckor. På lokaler med tillgängligt kalciumkarbonat kan snäckorna även 
extrahera detta direkt med sin fot. 

Eftersom det till stor del är markförnakalcium som utnyttjas, spelar de trädslag 
vars löv bildar förnan stor roll. Flera ädla lövträd (alm, lönn, ask, lind, sälg) anri-
kar kalcium som citrat, vilket är lättlösligt och lättillgängligt för molluskerna. 
Däremot anrikar bl.a. ek och bok kalcium som oxalat, vilket är svårlösligt och 
måste brytas ned innan snäckorna kan tillgodogöra sig det. På lokaler där de sist-
nämnda trädslagen dominerar är också molluskfaunan både art- och individfatti-
gare än där de förstnämnda dominerar (för ytterligare information se bl.a. Wäre-
born 1969, 1982). Härav följer också att förhållandena lokalt kring ett enda ädelt 
lövträd i en omgivande oligotrof miljö kan vara gynnsamma för landsnäckor och 
att sådana träd är oerhört betydelsefulla i ensartade, oligotrofa skogar (och barr-
skogsmonokulturer). 

I ‘extrema’ kalkmiljöer, såsom alvarmarker och extremrikkärr, utgör inte kalcium 
någon begränsande faktor. I dessa, i Sverige ovanliga miljöer, lever ett antal säll-
synta, specialiserade arter med mycket stort kalkbehov. Genom exploatering och 
förstöring av kalkbiotoper är flera av dessa arter starkt trängda, ett flertal återfinns 
bland de rödlistade arterna på den nationella hotlistan. 
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Hög och jämn fuktighet i livsmiljön är mycket viktig för flertalet arter. De 
skallösa formerna (sniglar) har kommit ifrån kalkberoendet genom förlusten av 
skalet – men har istället blivit mer beroende av stabila fuktighetsförhållanden i 
miljön. De är ekologiskt mindre specifika än snäckorna. 

Det relativt stationära levnadssättet, skalets relativa ömtålighet och fuktighetskra-
vet är faktorer, som förklarar behovet av skydd och en stabil livsmiljö. Mekanisk 
påverkan, såsom utdikning, ut- och kalhuggning, men även tramp av människor 
och djur, bete och körning med skogsmaskiner etc., har ofta en drastisk inverkan 
på landmolluskfaunan. Genom sin dåliga aktiva spridningsförmåga och sina spe-
ciella miljökrav har landmolluskerna en begränsad och långsam återhämtnings-
förmåga jämfört med förhållandet hos många andra ryggradslösa djur. Av detta 
framgår att många landmolluskarter är goda indikatorer på skoglig kontinuitet och 
att landmolluskfaunans sammansättning kan avslöja mycket om lokalens tidigare 
historia (Waldén 1998, von Proschwitz 2001a, se även Schikov 1984). En sam-
manfattning av landmolluskernas ekologiska krav, artdiversitet, hot etc. finns hos 
Hultengren & von Proschwitz (1988). Se även von Proschwitz (1993, 1995, 
1998a, 1998b, 2001a, 2003, 2006a, 2007) och Hultengren & von Proschwitz 
(2001). 
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4 Landlevande mollusker och rikkärr 

Rikkärren hyser en mycket speciell landmolluskfauna med sällsynta arter, som 
både är starkt fuktighetskrävande och starkt kalkkrävande och alltså strikt bundna 
till denna typ av biotoper. Sluttande kärr med rörligt vatten hyser oftast fler arter 
än helt flacka kärr. De allra rikaste mollusksamhällena finner man i kalkkärr med 
källor. Om källvattnet håller låg temperatur kan också glacialrelikter förekomma. 
Flera av rikkärrens speciella arter är rödlistade i Sverige (Gärdenfors 2005) och 
några finns också upptagna i appendix II av EUs art- och habitatdirektiv Natura 
2000 (Cameron et al. 2003, von Proschwitz 2000a, 2000b, 2001b, 2003, 2005a, 
2005b, 2007). Genom att dessa biotoptyper i kontinentala Europa kommit att för-
störas i ännu högre grad än i Sverige hyser vi idag en stor del av de kända före-
komsterna för flera av de exklusiva rikkärrsarterna. Med hänsyn till landmollusk-
faunan är alltså alla typer av rikkärr starkt skyddsvärda! 

Ett stort antal rikkärr i Sverige, framförallt i jordbrukslandskapet men även i 
skogslandskapet, har förstörts genom olika typer av dikning. Även i de rikkärr, 
som avsatts som reservat, har vissa skötselåtgärder (för hårt betestryck, för kraftig 
röjning) olyckligtvis en starkt negativ inverkan på molluskfaunan. För en utförlig 
behandling av hot mot landmolluskfaunan i rikkärr se von Proschwitz (1998a), jfr 
även von Proschwitz (1998b, 2001b, 2001c, 2003, 2005a, 2005b, 2005c, 2006b, 
2007) och Sundberg (2005). Också randzonerna, som utgör övergångar till kärr-
skogar eller torrare mark, är viktiga biotoper för många molluskarter. 

 
Tabell 1. Lista över några för rikkärr speciella landmolluskarter. 

Teckenförklaring: * = arten är upptagen i annex II av EUs art- och habitatdirektiv; § = arten förekommer i Gävle-

borgs län; (§) = 1 fynd föreligger i Heby kommun. Hotkategorier enligt den nationella rödlistan: NT = missgyn-

nad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut hotad och RE = försvunnen. 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Hotkategori på 

nationella rödlistan 

Platyla polita (W. Hartmann) nålsnäcka VU 

Quickella arenaria (Potiez & Michaud) rödskalig bärnstenssnäcka - 

Succinella oblonga (Draparnaud) gråskalig bärnstenssnäcka NT§ 

Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein) större agatsnäcka EN 

Columella columella (G. von Martens) fjällskruvsnäcka - 

Vertigo moulinsiana (Dupuy) större grynsnäcka EN* 

Vertigo geyeri Lindholm kalkkärrsgrynsnäcka NT*§ 

Vertigo genesii (Gredler) otandad grynsnäcka NT* 

Vertigo angustior Jeffreys smalgrynsnäcka -*§ 

Pupilla pratensis (Clessin) kärrpuppsnäcka -(§) 

Vallonia enniensis (Gredler) kärrgrässnäcka RE 

Perforatella bidentata (Gmelin) tandsnäcka NT§ 
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Av arterna i tabell 1 kan Vertigo geyeri och Pupilla pratensis sägas vara karak-
tärsarter för rikkärr i hela landet. Den senare arten har tidigare ansetts vara en spe-
ciell kalkkärrsform (ekotyp) av Pupilla muscorum (Linnaeus) [Pupilla muscorum 
f. pratensis]. Nyare undersökningar där bl.a. DNA-teknik använts har visat att P. 
pratensis är en självständig art, vilken förekommer i kalkkärr och på kalkfuktäng-
ar (von Proschwitz et al. 2009). Övriga arter har mer regionalt begränsade utbred-
ningar. Utöver ovanstående hyser rikkärren också förekomster av en rad sällsynta 
arter med bredare ekologi. Även flera arter sällsynta och rödlistade sötvattensmol-
lusker har förekomster i och i anslutning till rikkärr. 
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5 Metodik 

5.1 Insamlingsmetodik 
Vid provtagningarna har s.k. semikvantitativ sållprovstagning använts. Metodiken 
täcker in faunan kvalitativt och ger samtidigt en viss uppfattning om de olika ar-
ternas kvantitativa uppträdande (abundans). Kortfattat beskrivet utgår man från en 
volym av 20 liter förna, vilken tillvaratas selektivt, där man kan förvänta sig att 
molluskerna lever, inom en enhetlig biotop. Förnan sållas genom ett såll med 
maskvidd 10 x 10 mm, varefter man erhåller ca 1,5 - 3,0 liter sållgods vari snäck-
orna anrikats. På laboratoriet ställs sållgodset att lufttorka långsamt. Därefter delas 
provet upp i fraktioner, ur vilka snäckorna plockas ut manuellt under förstorings-
glas. Detta är ett mycket tidsödande moment, men det är nödvändigt att det görs 
med stor noggrannhet, för att man ska få ut alla småsnäckor ur de fina fraktioner-
na. Många arter är endast en till några få millimeter stora, deras ungstadier ännu 
mindre. Ett prov från en rik kalkbiotop kan innehålla flera tusen snäckor. 

Olika insamlingsmetoder för landlevande mollusker och deras tillämplighet i olika 
fall diskuteras ingående hos von Proschwitz (1998c). 

Efter avslutad provtagning görs en noggrann beskrivning av undersökningspunk-
tens geomorfologi, vegetation, förna etc. 

 

5.2 Arbetet med de insamlade proverna på laboratoriet 
Erhållna snäckor från sållprov artbestäms, sorteras på döda och levande exemplar 
samt åldersklassificeras med hjälp av en stereolupp. Upp till 50 gångers förstoring 
är nödvändig för bedömning av vissa karaktärer. Alla funna arter noteras, speciell 
uppmärksamhet ges åt rödlistade och sällsynta arter, eftersom dessa ger ytterligare 
information om de undersökta objektens värde. 

 

5.3 Nomenklatur 
Nomenklaturen i denna rapport följer Falkner, Bank & von Proschwitz (2001). 
Det är nödvändigt att uppdatera det svenska namnbruket i enlighet med denna, av 
CLECOM-gruppen (Checklist of European COntinental Mollusca) publicerade 

Tabell 2. Den relativa abundansen för de eftersökta arterna anges under respektive objekt 

nedan enligt följande (ex = exemplar). 
 
Antal ex. Status   Mått på abundans  

1 Förekomst 1  

2-9 Måttlig förekomst 2  

10-99 Riklig förekomst 3  

100-999 Mycket riklig förekomst +  
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checklista för norra, västra och mellersta Europas land- och sötvattensmollusker. 
De svenska trivialnamnen följer Gärdenfors (1996) för landsnäckorna och von 
Proschwitz (2001d) för sötvattenssnäckorna. 

 

5.4 Mätning av pH-värde 
På färsk förna mättes pH kolorimetriskt med universalindikatorvätska (Weibull 
Ltd). Med hjälp av en färgskala skattas värdet med fyra ¼-intervall inom varje hel 
enhet (ex.: 5; >5; 5,5; <6). Två mätningar gjordes per lokal/prov, om dessa avvi-
ker från varandra anges båda värdena. 

 

5.5 Koordinater 
Koordinater, enligt Rikets Nät, har för varje undersökt punkt bestämts med GPS-
metodik i fält. 
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6 Resultat: Undersökta objekt och kommentarer till 
faunan samt skötselrekommendationer 

Lägesangivelserna nedan ges enligt gröna versionen av den topografiska kartan 
(1: 50.000). Lokalernas läge framgår av det inlagda kartavsnittet (Figur 1). 

Figur 1. De inventerade rikkärrens geografiska lägen i länet illustreras i kartan som fyllda cirklar. 

Kommuner (i svart) i den lilla infällda kartan är från vänster till höger; Skinnskatteberg, Fagersta, 

Norberg och Sala. 
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6.1 Skinnskattebergs kommun 

6.1.1 Skinnskatteberg s:n, Bastnäsmossen, N-delen, 450 m NNO om Bastnäs. 

 

Koordinater: Rn 6636752 / 1488125. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: T. v. Proschwitz 2007-08-10. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: <6. 

Biotopbeskrivning: Långsträckt medelrik-övergångsrikkärr i svacka längs bäck. I 
huvudsak öppet, enstaka martallar, smågran, björk, enstaka pors. Dominerande 
blåtåtel-lågstarräng med rikligt inslag av gräsull, vattenklöver, ängsvädd. Även 
dvärglummer, snip, tätört, sileshår, orkidéer. Botten dominerad av vitmossor och 
lokalt brunmossor. 

Totalt antal arter: 7 landsnäckor, 1 snigel. 

Kommentarer till faunan: Karakteristisk, fint utbildad medelrikkärrfauna med 
typiska arter som Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka) och Euconulus praticola 
(kärrkonsnäcka). Egentliga rikkärrsarter saknas dock. 

Skötselrekommendationer: I stort fri utveckling, i tätare partier kan viss röjning av 
gran och björk genomföras. Övervaka ev. igenväxning. Övervaka också områdets 
hydrologi, eventuellt kan åtgärder behöva vidtas för att höja vattenståndet i områ-
det. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 

Tabell 3. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Bastnäsmos-

sens norra del, Skinnskattebergs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka 1  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka 1  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 1  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 1  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 1  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka +  

Antal arter:  7  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) brun skogssnigel 1  

Antal arter:  1  
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6.1.2 Skinnskatteberg s:n, Bastnäsmossen, S-delen, 450 m S om Bastnäs. 

 

Koordinater: Rn 6635964 / 1487914. 

Områdets skyddsstatus: Inget. 

Undersökningsdatum: 2007-08-10. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: <6. 

Biotopbeskrivning: Litet, delvis källigt rikkärr med rännilar, omgivet av sump-
skog. Mot V gränsande mot hygge och högar med stenhopar. Spridda martallar, 
mindre björkar, något pors. Dominerande blåtåtel-lågstarräng, rikligt inslag av 
gräsull, även ängsvädd, blodrot, tätört, dvärglummer, orkidéer. Dominerande vit-
mossor, lokalt vid rännilar rikligt inslag av brunmossor. 

Totalt antal arter: 5 landsnäckor, 2 sniglar. 

Kommentarer till faunan: Något art- och individfattig medelrikkärrfauna med 
karakteristiska arter som Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka), Vertigo 
lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus praticola (kärrkonsnäcka) och Deroce-
ras laeve (sumpsnigel). Egentliga rikkärrsarter saknas dock. 

Skötselrekommendationer: I stort fri utveckling, i tätare partier kan viss röjning av 
gran och björk behöva genomföras. Dock bör en jämn övergång till angränsande 
sumpskog eftersträvas. Mot angränsande hygge bör en trädridå skapas. Kontinui-
tet i de hydrologiska förhållandena bör säkras genom att befintligt dike läggs igen. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 

Tabell 4. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Bastnäsmos-

sens södra del, Skinnskattebergs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium tridentatum (Risso) skogsdvärgsnäcka +  

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka 1  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 1  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 2  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Antal arter:  5  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) brun skogssnigel 1  

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 1  

Antal arter:  2  

 



 

19 

6.2 Fagersta kommun 

6.2.1 Västanfors s:n, Morbymossen, 650 m V om Mortorp. 

 

Koordinater: Rn 6646723 / 1495390. 

Områdets skyddsstatus: Objekt i myrskyddsplanen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-10. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 5,5. 

Biotopbeskrivning: Flackt, öppet, blött medelrikkärr, åt kanterna spridda martal-
lar. Något pors, skvattram. Dominerande blåtåtel-lågstarräng, i ett parti tämligen 
riklig vass. Inslag av blodrot, ängsvädd, dybläddra, dvärglummer. Dominerande 
vitmossor, lokalt mellan tuvor även brunmossor. 

Totalt antal arter: 5 landsnäckor. 

Kommentarer till faunan: Något art- och individfattig medelrikkärrfauna med 
typiska arter som Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka) och Euconulus praticola 
(kärrkonsnäcka). Egentliga rikkärrsarter saknas dock. 

Skötselrekommendationer: I stort fri utveckling. Övervaka vassens utveckling, om 
den ökar kan hävd genom slåtter behövas. 

Värdering: Skyddsvärde. 

Tabell 5. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Morbymossen, 

Fagersta kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 1  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 1  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 1  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka +  

Antal arter:  5  
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6.2.2 Västanfors s:n, Skrikbokärret (Jönsbacken), N-delen, 500 m N om 
Skrikbo. 

 

Koordinater: Rn 6649798 / 1495734. 

Områdets skyddsstatus: Naturreservat, Natura 2000 (Jönsbacken SE0250108). 

Undersökningsdatum: 2007-08-10. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: >6. 

Biotopbeskrivning: Igenväxande övergångsrikkärr omgivet av sumpskog. I kärr-
ytan mindre albuskar, viden, något björk. Frodig, rik vegetation av gräs, vatten-
klöver, kärrsilja, fräken, kabbleka, slåtterblomma. Ställvis även älgört, kärrtistel. 
Inslag av tätört, orkidéer, blodrot. Botten av brunmossor, något inslag av vitmos-
sor. 

Totalt antal arter: 12 landsnäckor, 2 sniglar. 

Tabell 6. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Skrikbokärret, 

Fagersta kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium tridentatum (Risso) skogsdvärgsnäcka 1  

Cochlicopa lubricella (Rossmässler) mindre agatsnäcka 2  

Columella edentula (Draparnaud) slät skruvsnäcka 1  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka 2  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka +  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka +  

Vitrea contracta (Westerlund) mindre kristallsnäcka +  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 1  

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) vitglanssnäcka 2  

Fruticicola fruticum (O. F. Müller) busksnäcka +  

Antal arter:  12  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) brun skogssnigel 1  

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 2  

Antal arter:  2  

 

Kommentarer till faunan: Mycket fint, tämligen blött, något näringsrikt rikkärr 
som befinner sig i igenväxning. Kärret har en artrik fauna med 12 snäckarter. För-
utom förekomsten av karakteristiska kärrarter som Carychium tridentatum 
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(skogsdvärgsnäcka), Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus praticola 
(kärrkonsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel) förekommer flera mer krävan-
de, ovanligare arter, vilka i kärret har sina huvudsakliga förekomster i videsnåren 
och i angränsande sumpskog. Sådana arter är Columella edentula (slät skruv-
snäcka), Vitrea contracta (mindre kristallsnäcka) – mycket ovanlig i området – 
Nesovitrea petronella (vitglanssnäcka) och Fruticicola fruticum (busksnäcka) – 
den sistnämnda arten förekommer ofta i randzoner. 

Skötselrekommendationer: Den centrala kärrytan måste öppnas upp genom röj-
ning av all björk och al (någon al kan möjligen lämnas perifert). Mycket av videt 
kan också röjas bort, men ett par av de större buskagen kan lämnas kvar. Man bör 
även eftersträva en jämn randzonsövergång till omgivande sumpskog. Röjningen 
bör genomföras med försiktighet – helst vintertid, eftersom kärret är tämligen 
blött. Därefter bör kärrytan hävdas genom regelbunden slåtter. Höet måste, för att 
undvika eutrofieringseffekter, avlägsnas från kärrytan efter slagning. 

Värdering: Mycket högt skyddsvärde. 

 

6.2.3 Västanfors s:n, NO om Semla, 750 m VNV om S-änden av Kolarbysjön. 

 

Koordinater: Rn 6656598 / 1499048. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-10. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 5,5. 

Biotopbeskrivning: Fragmenterade rikkärriga stråk i kraftledningsgata. Hygges-
rester, talrika körspår. Ställvis källigt, öppna partier med lågstarr-blåtåteläng. Slåt-
terblomma, tvåblad, ängsvädd. Lokalt brunmossor. Omväxlande med partier av 
rikligt björksly. Här örnbräken, strätta, älgört, kabbleka, gräs. 

Totalt antal arter: 3 landsnäckor, 1 snigel. 
 
Kommentarer till faunan: Hygges- och körförstörda, källiga rikkärrstråk i kraft-
ledningsgata. Molluskfaunan utarmad genom ingreppen, inga intressanta arter 
påträffade. Enda kärrart är Euconulus praticola (kärrkonsnäcka). 
 
Skötselrekommendationer: Lokalen har inget skyddsvärde ur mollusksynpunkt. 
 
Värdering: Skyddsvärde förlorat. 
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Tabell 7. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Kolarbysjön, 

Fagersta kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 1  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Antal arter:  3  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) brun skogssnigel 1  

Antal arter:  1  

 
  

6.3 Norbergs kommun 

6.3.1 Norberg s:n, Orkarmossen, 300 m NNV om triangelpunkt Tattarberget. 

 

Koordinater: Rn 6659389 / 1500621. 

Områdets skyddsstatus: Objekt i myrskyddsplanen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-10. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: <6. 

Biotopbeskrivning: Flackt medelrikkärr, tämligen tätt bevuxet med martall, björk, 
enstaka smågranar, brakved. Ställvis tämligen tät vass. Dominerande blåtåtel-
lågstarräng. Ställvis rikligt inslag av slåtterblomma, även blodrot, vattenklöver, 
ängsvädd. I stora partier dominerande vitmossor, vid bäckstråk även tämligen 
rikligt med brunmossor. 

Totalt antal arter: 8 landsnäckor, 1 snigel, 1 sötvattenssnäcka. 

Kommentarer till faunan: Fint utbildad medelrikkärrfauna med karakteristiska 
arter som Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus praticola (kärr-
konsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Egentliga rikkärrsarter saknas 
dock. 

Skötselrekommendationer: Kärret bör öppnas upp något genom att plocka bort en 
del tall. Detta bör göras med stor försiktighet. Vassens utveckling behöver över-
vakas. Om den tätnar kan den behöva hävdas genom slåtter. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 
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Tabell 8. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Or-
karmossen, Norbergs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka +  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka +  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 1  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 1  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) vitglanssnäcka 1  

Antal arter:  8  

    

Sniglar    

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 1  

Antal arter:  1  

    

Sötvattenssnäckor:    

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 1  

Antal arter:  1  

 

6.3.2 Norberg s:n, Gettjärnen, 100 m NO om NO-änden. 

 

Koordinater: Rn 6660157 / 1500358. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-11. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 6. 

Biotopbeskrivning: Flackt medelrikkärr med rikkärrstråk, vid tjärn. Enstaka, 
spridda, låga martallar, något pors. Dominerande blåtåtel-lågstarräng, ställvis rik-
ligt inslag av tuvsäv. Även slåtterblomma, blodrot, orkidéer. I rikkärrstråken do-
minerande brunmossor, i omgivande medelrikkärr vitmossor. 

Totalt antal arter: 6 landsnäckor, 1 snigel, 1 sötvattenssnäcka. 

Kommentarer till faunan: Fint medelrikkärr med karakteristiskt, fint utbildad mol-
luskfauna med arter som Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus prati-
cola (kärrkonsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Egentliga rikkärrsarter 
saknas dock. 
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Skötselrekommendationer: I stort kan lokalen utvecklas fritt. Eventuellt kan en 
något öppnare biotop eftersträvas, vilket kan åstadkommas genom att vissa tallar 
plockas bort. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 

Tabell 9. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Gettjärnen, 

Norbergs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka 1  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 2  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 2  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 1  

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) vitglanssnäcka +  

Antal arter:  6  

    

Sniglar    

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 1  

Antal arter:  1  

    

Sötvattenssnäckor:    

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka +  

Antal arter:  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Gettjärnen är ett fint medelrik-

kärr med en fint utbildad molluskfauna, 

dock saknas ”egentliga” rikkärrsarter. 

Foto: Mats Harrysson/Länsstyrelsen i 

Västmanlands län
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6.3.3 Norberg s:n, Silvtjärn, 300 m SV om SV-änden. 

 

Koordinater: Rn 6660182 / 1501633. 

Områdets skyddsstatus: Naturreservat, Natura 2000 (Silvtjärn SE0250107). 

Undersökningsdatum: 2007-08-11. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: >6. 

Biotopbeskrivning: Sumpskog i flack sänka. Al, björk, gran, hägg, brakved, olvon, 
delvis välutbildade socklar. Rik markvegetation av älgört, liljekonvalj, fräken, 
tvåblad, violer, vattenklöver, vänderot – även kabbleka, ormbär, harsyra. Blad-
mossor. Riklig förna. Fallna stammar. 

Totalt antal arter: 16 landsnäckor, 2 sniglar. 

Tabell 10. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Silvtjärn (300m 

SV om), Norbergs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium tridentatum (Risso) skogsdvärgsnäcka 2  

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) allmän agatsnäcka 2  

Acanthinula aculeata (O. F. Müller) taggsnäcka 1  

Columella edentula (Draparnaud) slät skruvsnäcka 2  

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka 1  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka 2  

Cochlodina laminata (Montagu) slät spolsnäcka 2  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 3  

Discus ruderatus (W. Hartmann) trubbdisksnäcka 2  

Vitrea contracta (Westerlund) mindre kristallsnäcka +  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 2  

Zonitoides nitidus (O. F. Müller) kärrglanssnäcka 1  

Aegopinella pura (Alder) mindre skogsglanssnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) vitglanssnäcka 2  

Fruticicola fruticum (O. F. Müller) busksnäcka 1  

Antal arter:  16  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) brun skogssnigel 1  

Arion silvaticus Lohmander vitsidig skogssnigel 1  

Antal arter:  2  

 
Kommentarer till faunan: Mycket fin sumpskog med diversifierad och artrik 
sumpskogsfauna, inkluderande flera i denna del av Västmanland sällsyntare 
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skogsarter som Acanthinula aculeata (taggsnäcka), Vitrea contracta (mindre kris-
tallsnäcka) och Aegopinella pura (mindre skogsglanssnäcka). Andra krävande 
skogsarter är Columella edentula (slät skruvsnäcka) och Nesovitrea petronella 
(vitglanssnäcka). Dessutom förekommer för sumpskogar karakteristiska hygrofila 
arter som Carychium tridentatum (skogsdvärgsnäcka) och Zonitoides nitidus 
(kärrglanssnäcka). Nämnas kan också Fruticicola fruticum (busksnäcka) som hu-
vudsakligen förekommer i halvöppna biotoper och randzoner. Sammantaget ger 
detta lokalen mycket högt skyddsvärde. 

Skötselrekommendationer: Fri utveckling som sumpskog. 

Värdering: Mycket högt skyddsvärde. 

 

6.3.4 Norberg s:n, Silvtjärn, 150 m SSV om SV-änden. 

 

Koordinater: Rn 6660253 / 1501748. 

Områdets skyddsstatus: Naturreservat, Natura 2000 (Silvtjärn SE0250107). 

Undersökningsdatum: 2007-08-11. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: <6. 

Biotopbeskrivning: Igenväxande, tämligen torrt medelrik-övergångsrikkärr. Täm-
ligen rikligt med martallar, gran, brakved. Dominerande gräs, huvudsakligen blå-
tåtel, även partier med lågstarr. Kärrfibbla, vattenklöver, ängsvädd, slåtterblom-
ma. Även blodrot, orkidéer, brudborste. På socklar även liljekonvalj, lingon. Bot-
ten av vitmossor, ställvis med rikligt inslag av brunmossor. 

Totalt antal arter: 10 landsnäckor, 2 sniglar. 

Kommentarer till faunan: Fint utbildat medelrikkärr, delvis något igenväxande, 
med artrik och karakteristisk fauna med hygrofila arter som Carychium minimum 
(ängsdvärgsnäcka), Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus praticola 
(kärrkonsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Egentliga rikkärrsarter saknas 
dock. 

Skötselrekommendationer: Lokalen växer igen och befinner sig delvis i omvand-
ling till sumpskog. Området måste öppnas upp för att ha kvar värdet som medel-
rikkärr. Ta bort all gran och plockgallra tall. Efter gallring kan också hävd genom 
slåtter behövas under ett par år. Kontrollera igenväxning årligen. Områdets hydro-
logi bör också kontrolleras och eventuellt övervakas – vid inventeringstillfället var 
det anmärkningsvärt torrt. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 
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Tabell 11. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Silvtjärn (150m 

SSV om), Norbegs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium minimum O. F. Müller ängsdvärgsnäcka 1  

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) allmän agatsnäcka 2  

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka 2  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka 2  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka +  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 1  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) vitglanssnäcka 2  

Antal arter:  10  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) brun skogssnigel 1  

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 1  

Antal arter:  2  

 
 

6.3.5 Norberg s:n, Mariamossen, 750 m S om Igeltjärnen. 

 

Koordinater: Rn 6661516 / 1502434. 

Områdets skyddsstatus: Objekt i myrskyddsplanen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-11. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 5,5. 

Biotopbeskrivning: Flackt, långsträckt, mot N långsamt sluttande medelrik-
övergångsrikkärr. I stora ytor dominerande medelrikkärr med vitmossor. I centrala 
delen rännilar-källdrag med rikkärrstråk. Spridda martallar, något småbjörkar, 
småalar, pors. Vid bäckstråk dominerande blåtåtel-lågstarräng. Inslag av gräsull, 
slåtterblomma, vattenklöver, blodrot, tätört, vattenbläddra. Botten av brunmossor. 
Lokalt i kärret gamla körspår. 

Flackt medelrikkärr med rikkärrstråk, vid tjärn. Enstaka, spridda, låga martallar, 
enstaka pors. Dominerande blåtåtel-lågstarräng, ställvis rikligt inslag av tuvsäv. 
Även slåtterblomma, blodrot, orkidéer. I rikkärrstråken dominerande brunmossor, 
i omgivande medelrikkärr vitmossor. 

Totalt antal arter: 5 landsnäckor, 1 sötvattenssnäcka. 



 

28 

Kommentarer till faunan: Något artfattig, men karakteristisk medelrikkärrsfauna 
med arter som Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka) och Euconulus praticola 
(kärrkonsnäcka). Egentliga rikkärrsarter saknas. 

Skötselrekommendationer: Lokalen kan i stort få utvecklas fritt. Övervaka eventu-
ella igenväxningstendenser. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 

Tabell 12. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Mariamossen, 

Norbergs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka 1  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 2  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 1  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 1  

Antal arter:  5  

    

Sötvattenssnäckor    

Galba trunatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 2  

Antal arter:  1  

 

6.3.6 Norberg s:n, Rödmossen, 1,2 km OSO om Igeltjärnen. 

 

Koordinater: Rn 6661977 / 1503681. 

Områdets skyddsstatus: Objekt i myrskyddsplanen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-11. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: <7. 

Biotopbeskrivning: Flackt medelrik-övergångsrikkärr med talrika rikkärrstråk. 
Spridda martallar, något pors. I stora områden låg men tämligen tät vass. Vid blö-
ta rännor blåtåtel-lågstarrpartier. Här även slåtterblomma, gräsull, tätört, ängs-
vädd, blodrot, orkidéer. Botten av brunmossor, i omgivande medelrikpartier vit-
mossor. 

Totalt antal arter: 9 landsnäckor, 1 snigel, 1 sötvattenssnäcka. 

Kommentarer till faunan: Mycket fint medelrik-övergångsrikkärr med fint utbil-
dad, karakteristisk, tämligen artrik fauna med Carychium tridentatum (skogs-
dvärgsnäcka), Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus praticola (kärr-
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konsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Dessutom förekommer den i länet 
mycket sällsynta och rödlistade Vertigo geyeri (kalkkärrsgrynsnäcka), vilket ger 
lokalen mycket högt skyddsvärde. 

Skötselrekommendationer: För att säkra förekomsten av Vertigo geyeri (kalk-
kärrsgrynsnäcka) måste kärret behålla en öppen karaktär. Viss försiktig bort-
plockning av tall kan behövas. Vassen bör övervakas, i vissa partier är den rätt tät 
och den får ej tillåtas tätna ytterligare. I så fall bör hävd genom slåtter ske. 

Värdering: Mycket högt skyddsvärde. 

Tabell 13. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Rödmossen, 

Norbergs kommun. NT = missgynnad. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium tridentatum (Risso) skogsdvärgsnäcka 1  

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka +  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka 1  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka +  

Vertigo geyeri Lindholm kalkkärrsgrynsnäcka + NT 

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 1  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka +  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 1  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka +  

Antal arter:  9  

    

Sniglar    

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 2  

Antal arter:  1  

    

Sötvattenssnäckor    

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 2  

Antal arter:  1  

 

6.3.7 Norberg s:n, VSV om Toftsjötorpet, 1,25 km NV om triangelpunkt 192,2. 

 

Koordinater: Rn 6660581 / 1509195. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2008-08-05. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: <7. 
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Biotopbeskrivning: Källigt, mycket blött extremrikkärr i flack N-sluttning, mellan 
brantare skogssluttning och litet tjärn. Spridda martallar, något gran, björk, riklig 
dvärgbjörk, något pors, enstaka en, låga videbuskar. I stora partier dominerande 
blåtåtel med insprängda lågstarrängpartier. Inslag av vattenklöver, kärrtistel, 
skvattram. Åt sidorna tätnande tall. Botten av brunmossor. 

Totalt antal arter: 10 landsnäckor, 2 sniglar, 1 sötvattenssnäcka. 

Kommentarer till faunan: Mycket fint extremrikkärr. Med hygrofila arter som 
Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus praticola (kärrkonsnäcka) och 
Deroceras laeve (sumpsnigel), vartill kommer den något mer krävande Vertigo 
antivertigo (hjärtgrynsnäcka). Dessutom förekommer den i länet mycket sällsynta 
och rödlistade Vertigo geyeri (kalkkärrsgrynsnäcka), vilket ger lokalen mycket 
högt skyddsvärde. 

Skötselrekommendationer: För att säkra förekomsten av Vertigo geyeri (kalk-
kärrsgrynsnäcka) måste kärret behålla en öppen karaktär. Björk, gran och en kan 
röjas bort och de tätare tallpartierna bör också öppnas upp. Kärret är mycket blött, 
varför röjningen bör ske mycket försiktigt och helst vintertid. Videbuskar kan 
lämnas kvar. Efter röjning bör kärret övervakas. 

Värdering: Mycket högt skyddsvärde. 

Tabell 14. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Toftsjötorpet, 

Norbergs kommun. NT = missgynnad. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Columella aspera Waldén sträv skruvsnäcka 1  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka 2  

Vertigo antivertigo (Draparnaud) hjärtgrynsnäcka 1  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka +  

Vertigo geyeri Lindholm kalkkärrsgrynsnäcka 1 NT 

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 2  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 2  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) vitglanssnäcka 2  

Antal arter:  10  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) Brun skogssnigel 1  

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 2  

Antal arter:  2  

    

Sötvattenssnäckor    

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 2  

Antal arter:  1  
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6.3.8 Norberg s:n, Romstjärnens N-ände, 750 m VNV om triangelpunkt 192,2. 

 

Koordinater: Rn 6659987 / 1509493. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2008-08-05. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 6,5. 

Biotopbeskrivning: Flackt, blött rikkärr vid tjärn, delvis starkt igenväxande med 
tall, även enstaka björk. Ställvis riklig dvärgbjörk, även pors, skvattram, något 
odon. Dominerande lågstarräng med rikligt inslag av blåtåtel. Även smalkaveldun, 
gräsull, fräken, orkidéer. Vältuvat. Botten av brunmossor. 

Totalt antal arter: 7 landsnäckor, 2 sniglar, 1 sötvattenssnäcka. 

Kommentarer till faunan: Fint rikkärr med karakteristiska hygrofila arter som 
Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), 
Euconulus praticola (kärrkonsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Egentli-
ga rikkärrsarter saknas dock. 

Tabell 15. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Romstjärnen, 

Norbergs kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium minimum O. F. Müller ängsdvärgsnäcka 2  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka +  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 1  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 2  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 2  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Antal arter:  7  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) Brun skogssnigel 1  

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 2  

Antal arter:  2  

    

Sötvattenssnäckor    

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 1  

Antal arter:  1  
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Skötselrekommendationer: För att området ska fortsätta vara ett öppet rikkärr 
måste tall röjas bort i stora områden. Detta måste ske med försiktighet och helst 
vintertid, p.g.a. att kärret är mycket blött. Utvecklingen bör därefter övervakas. 

Värdering: Mycket högt skyddsvärde. 

 

6.3.9 Norberg s:n, ONO om Långgruvan, 1 km VNV om SO-änden av Stor-
sjön. 

 

Koordinater: Rn 6667209 / 1513074. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-11. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 7. 

Biotopbeskrivning: Extremrikkärr i mycket flack luta ner mot tjärn. Litet bäck-
drag, källigt. Spridda låga martallar, lokalt gles vass. Blåtåtel, lågstarrtuvor, gräs-
ull. Inslag av slåtterblomma, tätört, ängsvädd, orkidéer. Även sileshår, snip, 
dvärglummer. Brunmossor på hård botten. I omgivningen skador av dumpad 
jord/lera, vilket möjligen har minskat kärrarealen. 

Totalt antal arter: 7 landsnäckor, 1 snigel, 1 sötvattenssnäcka. 

Tabell 16. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Långgruvan, 

Norbergs kommun. NT = missgynnad. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka +  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 2  

Vertigo geyeri Lindholm kalkkärrgrynsnäcka + NT 

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka +  

Zonitoides nitidus (O. F. Müller) kärrglanssnäcka +  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Antal arter:  7  

    

Sniglar    

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 2  

Antal arter:  1  

    

Sötvattenssnäckor    

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 2  

Antal arter:  1  
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Kommentarer till faunan: Ett av mycket få extremrikkärr i Västmanlands län. Bio-
topen är arealmässigt mycket liten men mycket fint utbildad. Faunan är något art-
fattig men inkluderar karakteristiska hygrofiler som Vertigo lilljeborgi (sump-
grynsnäcka), Euconulus praticola (kärrkonsnäcka) och Deroceras laeve (sump-
snigel). Dessutom förekommer den i länet mycket sällsynta och rödlistade Vertigo 
geyeri (kalkkärrsgrynsnäcka), vilket ger lokalen mycket högt skyddsvärde. 

Skötselrekommendationer: I stort kan biotopen få utvecklas fritt. Övervaka even-
tuell igenväxning med tall och vass, röj om nödvändigt – om kalkkärrsgrynsnäck-
an ska kunna leva kvar måste kärret behålla sin öppna karaktär. I närheten har 
stora mängder jord/lera dumpats, detta måste upphöra. 

Anmärkning: Molluskfaunan i extremrikkärrsbiotoper på andra sidan vägen, läng-
re upp längs bäcken bör inventeras. Här finns ytterligare potentiella lokaler för 
kalkkärrsgrynsnäckan. 

Värdering: Mycket högt skyddsvärde. 

 

6.4 Sala kommun 

6.4.1 Sala s:n, N-delen av Ekby mosse, 1,2 km VNV om S-änden av Långfor-
sen. 

 

Koordinater: Rn 6645821 / 1541501. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-12. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 6. 

Biotopbeskrivning: Blött, vidsträckt, något eutrofieringspåverkat, mosaikartat 
rikkärr med spridda småalar, småbjörkar. Dominerande blåtåtel, tuvsäv, inspräng-
da lågstarrängspartier, lokalt även högstarrängspartier. Rikligt inslag av gräsull, 
vattenklöver, kärrsilja, slåtterblomma, fräken. Även jungfru Marie nycklar, blod-
rot, lokalt fackelblomster, älgört, smalkaveldun. Botten huvudsakligen av brun-
mossor. 

Totalt antal arter: 4 landsnäckor, 2 sniglar, 5 sötvattenssnäckor. 

Kommentarer till faunan: Vidsträckt, mosaikartat, något eutroft rikkärr. Landmol-
luskfaunan artfattig men med för näringsrika kärr karakteristiska arter som Succi-
nea putris (större bärnstenssnäcka) och Vertigo antivertigo (hjärtgrynsnäcka). 
Bland sötvattensmolluskerna förkommer ovanligare och krävande arter som Val-
vata cristata (flat kamgälsnäcka) och Hippeutis complanatus (linsskivsnäcka). 
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Skötselrekommendationer: I stort bör området få utvecklas fritt. Övervaka igen-
växning med björk och al samt röj om nödvändigt. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 

Tabell 17. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Ekeby mosse 

(N delen), Sala kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Succinea putris (Linnaeus) större bärnstenssnäcka 3  

Vertigo antivertigo (Draparnaud) hjärtgrynsnäcka 2  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 2  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 3  

Antal arter:  4  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) Brun skogssnigel 1  

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 1  

Antal arter:  2  

    

Sötvattenssnäckor    

Valvata cristata (O. F. Müller) flat kamgälsnäcka 3  

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 1  

Stagnicola palustris (O. F. Müller) bred sumpdammsnäcka 1  

Bathyomphalus contortus (Linnaeus) remskivsnäcka +  

Hippeutis complanatus (Linnaeus) linsskivsnäcka +  

Antal arter:  5  

 

6.4.2 Sala s:n, S-delen av Ekeby mosse, 1,3 km SSV om S-änden av Lång-
forsen. 

 

Koordinater: Rn 6644299 / 1541793.  

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-12. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: 6. 

Biotopbeskrivning: Blöt, eutrof kärräng med spridda stora videsnår, något björk. 
Högvuxet gräs, vattenklöver, riklig fackelblomster, förgätmigej. Ställvis rester av 
lågstarrängpartier. Något brunmossor. 

Totalt antal arter: 11 landsnäckor, 2 sniglar, 3 sötvattenssnäckor. 
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Kommentarer till faunan: Eutrofieringspåverkad kärräng med tämligen artrik fau-
na med karakteristiska arter som Succinea putris (större bärnstenssnäcka), Vertigo 
antivertigo (hjärtgrynsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Bland sötvat-
tensmolluskerna kan noteras den ovanligare Valvata cristata (flat kamgälsnäcka). 

Skötselrekommendationer: Förhindra igenväxning av området. Eventuellt bör någ-
ra videsnår röjas bort. Om möjligt bör eutrofiering av området bromsas. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 

Tabell 18. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Ekeby mosse 

(S delen), Sala kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Succinea putris (Linnaeus) större bärnstenssnäcka 3  

Cochlicopa lubrica (O. F. Müller) allmän agatsnäcka 3  

Vertigo antivertigo (Draparnaud) hjärtgrynsnäcka 2  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 2  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 2  

Clausilia bidentata (Ström) strimspolsnäcka 1  

Euconulus fulvus (O. F. Müller) allmän konsnäcka 1  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 2  

Zonitoides nitidus (O. F. Müller) kärrglanssnäcka 3  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer) vitglanssnäcka 2  

Antal arter:  11  

    

Sniglar    

Arion fuscus (O. F. Müller) Brun skogssnigel 1  

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 2  

Antal arter:  2  

    

Sötvattenssnäckor    

Valvata cristata (O. F. Müller) flat kamgälsnäcka 3  

Stagnicola palustris (O. F. Müller) bred sumpdammsnäcka 2  

Bathyomphalus contortus (Linnaeus) remskivsnäcka 3  

Antal arter:  3  

 
 

6.4.3 Sala s:n, Kolarehagen, 300 m N om vägskälet. 

 

Koordinater: Rn 6644203 / 1542479. 

Områdets skyddsstatus: Natura 2000 (Salakalken SE0250170). 

Undersökningsdatum: 2007-08-12. 
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Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: <6. 

Biotopbeskrivning: Flackt medelrikkärr med spridda martallar, något björk, viden, 
ställvis pors. Dominerande vitmosor, odon, rosling, tranbär. I stråk rikare, troligen 
något eutrofieringspåverkat, här slåtterblomma, vattenklöver, ängsvädd, något 
älgört. 

Totalt antal arter: 8 landsnäckor, 1 snigel, 3 sötvattenssnäckor. 

Tabell 19. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Kolarehagen, 

Sala kommun. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium minimum O. F. Müller ängsdvärgsnäcka 2  

Succinea putris (Linnaeus) större bärnstenssnäcka 1  

Vertigo antivertigo (Draparnaud) hjärtgrynsnäcka 2  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 2  

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 1  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 2  

Zonitoides nitidus (O. F. Müller) kärrglanssnäcka 2  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Antal arter:  8  

    

Sniglar    

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 1  

Antal arter:  1  

    

Sötvattenssnäckor    

Valvata cristata (O. F. Müller) flat kamgälsnäcka 2  

Planorbis planorbis (Linnaeus) Allmän skivsnäcka 2  

Bathyomphalus contortus (Linnaeus) remskivsnäcka 3  

Antal arter:  3  

 
Kommentarer till faunan: Fint medelrikkärr-övergångsrikkärr med karakteristiska 
arter som Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka), Vertigo lilljeborgi (sump-
grynsnäcka), Euconulus praticola (kärrkonsnäcka) och Deroceras laeve (sump-
snigel). Dessutom förekommer Succinea putris (större bärnstenssnäcka) och Ver-
tigo antivertigo (hjärtgrynsnäcka), vilka förekommer i mer näringsrika kärr och 
möjligen indikerar viss eutrofieringspåverkan. Bland sötvattensmolluskerna kan 
noteras den ovanligare Valvata cristata (flat kamgälsnäcka). 

Skötselrekommendationer: För att behålla sitt värde måste kärret ha kvar sin öpp-
na karaktär. Övervaka området så att det ej växer igen eller eutrofieras. Några 
björkar och viden kan behöva tas bort. 

Värdering: Högt skyddsvärde. 
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6.4.4 Sala s:n, Dalkarlsängen, 700 m SV om vägskälet. 

 

Koordinater: Rn 6655040 / 1546286. 

Områdets skyddsstatus: Ingen. 

Undersökningsdatum: 2007-08-11. 

Undersökningsmetodik: Semikvantitativ sållning av 20 liter förna. 

pHkolor: >7. 

Tabell 20. Anträffade mollusker samt uppmätt relativ abundans för respektive art vid Dalkarlsängen, 

Sala kommun. NT = missgynnad. 

Anträffade arter  Relativ 

abundans 

Hotkategori 

Landsnäckor    

Carychium minimum O. F. Müller ängsdvärgsnäcka 2  

Carychium tridentatum (Risso) skogsdvärgsnäcka 2  

Vertigo substriata (Jeffreys) strimgrynsnäcka 2  

Vertigo lilljeborgi (Westerlund) sumpgrynsnäcka 2  

Vertigo geyeri Lindholm kalkkärrgrynsnäcka 2 NT 

Punctum pygmaeum (Draparnaud) punktsnäcka 3  

Euconulus praticola (Reinhardt) kärrkonsnäcka 2  

Nesovitrea hammonis (Ström) strimglanssnäcka 2  

Perforatella bidentata (Gmelin) tandsnäcka 1 NT 

Antal arter:  9  

    

Sniglar    

Deroceras laeve (O. F. Müller) sumpsnigel 2  

Antal arter:  1  

    

Sötvattenssnäckor    

Galba truncatula (O. F. Müller) amfibisk dammsnäcka 2  

Stagnicola palustris (O. F. Müller) Bred sumpdammsnäcka 2  

Antal arter:  2  

 
Biotopbeskrivning: Extremrikkärriga stråk i omgivande medelrikkärr. Något igen-
växande med martallar i olika storlekar, björk, något en, spridd pors. Domineran-
de blåtåtel, även lågstarrpartier. Rikligt inslag av vattenklöver, även ängsvädd, 
blodrot, gräsull. Botten huvudsakligen av brunmossor, inslag av vitmossor. 

Totalt antal arter: 9 landsnäckor, 1 snigel, 2 sötvattenssnäckor 

Kommentarer till faunan: Komplex kärrmiljö med omväxlande extremrik- och 
medelrikkärrpartier. Molluskfaunan är karakteristisk och artrik med förekomst av 
medelrikkärrsarter som Vertigo lilljeborgi (sumpgrynsnäcka), Euconulus pratico-
la (kärrkonsnäcka) och Deroceras laeve (sumpsnigel). Därtill de något mer krä-
vande Carychium minimum (ängsdvärgsnäcka) och Carychium tridentatum 



 

38 

(skogsdvärgsnäcka) Förekomst av de sällsynta och rödlistade arterna Vertigo gey-
eri (kalkkärrsgrynsnäcka) och Perforatella bidentata (tandsnäcka), vilka är rena 
extremrikkärrsarter, ger lokalen ett mycket högt skyddsvärde ur mollusksynpunkt. 

Skötselrekommendationer: För att säkra biotopens karaktär av öppet rikkärr, och 
därmed förekomsten av kalkärrsgrynsnäckan, behöver kärrytan öppnas genom att 
de mindre tallarna röjs bort. Stor försiktighet måste vidtas vid röjningen, som helst 
bör genomföras vintertid. Övervaka därefter kärrets utveckling. 

Värdering: Mycket högt skyddsvärde. 
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7 Sammanfattning av resultaten, kommentarer till 
landmolluskfaunan i rikkärren i Västmanlands län 

 

7.1 Kommentarer till några särskilda av de funna arterna 
Nedan kommenteras några speciella hygrofiler/kärrarter, samt några andra rödlis-
tade eller sällsynta arter. För närmare beskrivning och avbildningar se Kerney et 
al. (1983) och Falkner (1990). 

I sammanställningen nedan anges fyndlokaler med ett löpnummer som är identiskt 
med numreringen i kapitel 6. Dock har kapitelnumret utelämnats, lokal 6.1.1 blir 
således 1.1 osv. 

7.1.1 Landsnäckor 

 

Carychium minimum O. F. Müller – Ängsdvärgsnäcka. 3 lokaler: 3.4, 3.8, 4.4. 

En utpräglat hygrofil art som huvudsakligen förekommer i rikare kärrtyper: me-
delrikkärr, övergångsrikkärr, extremrikkärr. Även i sumpskogar. Ej sällsynt i 
Västmanlands län. 

 

Carychium tridentatum (Risso) – Skogsdvärgsnäcka. 5 lokaler: 1.2, 2.2, 3.3, 3.6, 
4.4. 

Hygrofil liksom föregående art, men ej lika utpräglat. I kärrbiotoper av samma typ 
som C. minimum, men förekommer även i rikare lövskogar av något torrare typ. 
Ej sällsynt i Västmanlands län. 

 

Acanthinula aculeata (O. F. Müller) – Taggsnäcka (Figur 3). 1 lokal: 3.3. 

Arten förekommer i rikare, orörda 
bland- och lövskogsbiotoper, speci-
ellt i rasbranter, men även i sump-
skogar. Kan betecknas som en sig-
nalart för rikare skogsbiotoper med 
god kontinuitet. Tämligen sällsynt i 
Västmanlands län. 

 
Figur 3. Taggsnäcka – Acanthinula aculeata 

(O. F. Müller). Teckning: Barbara Landelius, 

Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
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Vertigo lilljeborgi (Westerlund) – Sumpgrynsnäcka (Figur 4). 16 lokaler: 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

En karaktärsart för öppna medelrikkärr av 
olika typer – funnen på samtliga nu undersök-
ta lokaler av denna typ. Saknas eller sparsam i 
extremrikkärr och naturligt eutrofa eller eutro-
fierade kärr. Ej sällsynt i Västmanlands län. 

 

Figur 4. Sumpgrynsäcka – Vertigo lilljeborgi (Wester-

lund). Teckning: Barbara Landelius, Göteborgs Naturhi-

storiska Museum. 

 

 

Vertigo antivertigo (Draparnaud) – Hjärtgrynsnäcka (Figur 5). 3 lokaler: 4.1, 4.2, 
4.3. 

Förekommer i rikare kärrtyper, oftast av mera 
naturligt eutrof typ. Även i strandbiotoper av den-
na typ. Sällsynt i Västmanlands län. Huvudsakli-
gen i länets östra del och i strandbiotoper vid Mä-
laren. 

 

Figur 5. Hjärtgrynsnäcka – Vertigo antivertigo (Draparnaud). 

Teckning: Ann-Marie Kihlberg. 

 

 

Vertigo geyeri Lindholm – Kalkkärrsgrynsnäcka (Figur 6). 4 lokaler: 3.6, 3.7, 3.9, 
4.4. 

Arten lever huvudsakligen i rikkärr (kalkkärr) av olika typer och kalkfuktängar 
och är bland landsnäckorna den främsta indikatorarten för denna miljö. Någon 
gång anträffas arten även i kärr som ej har utpräglad rikkaraktär (då företrädesvis i 
rikare stråk, vid bäckdrag etc.), i mosselaggar, glesare kärrskogar och strandkärr 
(jfr von Proschwitz 2003). Dessa senare typer av förekomstsätt är vanligare i nor-
ra och mellersta Sverige. Kalkkärrsgrynsnäckan är dock bunden till öppna kärr-
miljöer och förekommer inte i slutna kärrskogar. Den är ofta talrikast i kärr med 
rörligt vatten (källor, bäckdrag) och kan saknas på till synes lämpliga biotoper där 
vattnet är helt stillastående (ex. alvarvätar på Öland). En provisorisk genomgång 
av 80 lokaler för arten i Syd- och Mellansverige (ur markfaunadatabasen), på vil-
ka markförnans pH mätts kolorimetriskt, gav ett pH-intervall av 5,75 – 7,5, vilket 
visar att arten kan leva i kärr där pH är relativt lågt. Kärrmiljöerna är dock ofta 
mosaikartade och rikare stråk, vilka torde vara artens huvudsakliga hemvist, kan 
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förekomma också i fattigkärr. En utförlig redogö-
relse för artens ekologi i Sverige och Nordeuropa, 
med en fullständig förteckning över litteratur med 
information om V. geyeri finns hos von Prosch-
witz (2003). 

 

Figur 6. Kalkkärrsgrynsnäcka – Vertigo geyeri Lindholm. 

Teckning: Barbara Landelius, Göteborgs Naturhistoriska 

Museum. 

 

I Sverige är arten, med stora luckor, utbredd från 
Skåne till Torne Lappmark – se utbredningskartor 
(Maps 7-8) hos von Proschwitz (2003). Huvuddelen av lokalerna ligger i kalktrak-
ter. Utbredningen kan, genom Naturhistoriska museets markfaunainventering, 
sägas vara väl känd. Att nya förekomster finns att upptäcka, även inom det myck-
et välinventerade området i Syd- och Mellansverige, visar de nu genomförda un-
dersökningarna i Västmanlands län. Jämför också undersökningarna i Uppsala län 
2004 där 18 nya lokaler kunde konstateras (von Proschwitz 2005a). Huvuddelen 
av artens ännu okända lokaler torde dock ligga i fjällkedjan. En preliminär sam-
manställning av antalet kända förekomster i Sverige gjordes av von Proschwitz 
(1998a). Siffran var då 307, med hänsyn tagen till sedan dess utförda inventering-
ar och nyupptäckta lokaler torde antalet idag ligga runt 330. I den senaste versio-
nen av den nationella rödlistan (Gärdenfors 2005) är arten klassad i kategori NT. 
Den är upptagen i Annex II av EUs art- och habitatdirektiv Natura 2000 (jfr Ca-
meron et al. 2003). 

I historisk tid (1800-talet och 1900-talets första hälft) torde säkerligen ett stort 
antal av artens lokaler – framförallt i kalkrika områden i slättbygder (Skåne, Got-
land, centrala Östergötland, centrala Västergötland) – ha förstörts framförallt ge-
nom dikning (jfr nedan). Under hela 1900-talet har sannolikt också ett tämligen 
stort antal förekomster i norra Svealand och Norrlands inland ha förstörts vid dik-
ning i anslutning till skogsavverkning. Ökad hänsyn i skogsbruket och lagstiftning 
mot skogsdikning torde ha bromsat denna utveckling. Artens förekomster i fjäll-
kedjan kan inte anses hotade. 

Alla hot mot biotoptypen rikkärr är också hot mot kalkkärrsgrynsnäckan. För yt-
terligare information se von Proschwitz (1998a, 2000a, 2001a, 2003, 2005) och 
Sundberg (2005). Hoten kan sammanfattas i följande punkter: 

 Utdikning, dränering, skyddsdikning och underhåll av befintliga diken 
(t.ex. i samband med skogsavverkning), liksom alla åtgärder som ändrar 
hydrologin, i och i anslutning till artens biotoper, är mycket allvarliga hot. 
Skogsdikning är numera förbjuden i lag. 

 Exploatering i form av t.ex. vägbyggen och annan byggnation kan vara ett 
hot mot vissa lokaler. 
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 Eutrofiering genom läckage av näringsämnen från jordbruket kan, fram-
förallt i slättbygder, utgöra ett hot. Liknade effekter, orsakade av kornas 
avföring och urin, kan ses i kärr som överbetas. 

 Igenväxning med vass, buskage och träd, på grund av att hävd av öppna 
kärr upphört, samt igenväxning av öppnare kärrskogar är påtagliga hot, ef-
tersom arten kräver öppna kärrmiljöer. 

 Ett sekundärt hot, som uppkommer genom ensidiga och felaktiga hävdåt-
gärder, är mekaniskt slitage genom för hårt betestryck (och / eller felaktigt 
utförd röjning). Effekterna av detta syns redan i många rikkärr, vilka är 
skyddade som naturreservat. 

 På lokaler i den nedre delen av pH-intervallet, med dålig buffringsförmå-
ga, kan även den pågående försurningsprocessen komma att utgöra ett hot. 

 

Tidigare var V. geyeri endast känd från en lokal i Västmanlands län och på denna 
lokal antas den av Waldén (2001) vara utdöd. Fyndangivelsen är dock endast 
’Norberg’ (utan insamlare och år) och lokalen kan eventuellt vara identisk med 
någon av de nu funna i den socknen (Rödmossen, Toftsjötorpet, Långgruvan). 

Vid undersökningarna 2007-2008 påvisades 4 nya lokaler för arten i Västman-
lands län: 3 i Norberg s:n (Rödmossen, Toftsjötorpet, Långgruvan) och en i Sala 
s:n (Dalkarlsängen). Möjligen kan arten finnas på ytterligare extremrikkärriga 
biotoper, men då de finaste kärrbiotoperna i länet huvudsakligen är av medelrik 
typ, är sannolikheten för detta mindre (jfr dock Långgruvan ovan). På de tre loka-
lerna i Norberg s:n tycks förekomsterna vara individmässigt svaga (vilket dock 
inte är ovanligt för denna art), endast i Dalkarlsängen förekommer den mera tal-
rikt. Det är av största vikt att dessa fyra lokaler får utvecklas på ett sådant sätt – 
med adekvata skötselåtgärder – att arten kan fortleva. 

 

Vitrea contracta (Westerlund) – Mindre kristallsnäcka. 2 lokaler: 2.2, 3.3. 

Arten förekommer främst i rikare lövskogar av torrare typ, ofta i rasbranter – men 
även i halvöppna randzoner mellan skog och öppen mark. Arten är sällsynt i 
Västmanlands län och förekomsterna är begränsade till NV delen av Bergslagsre-
gionen. 

 

Euconulus praticola (Reinhardt) – Kärrkonsnäcka. 16 lokaler: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

Arten har nyligen separerats ur det artkomplex som tidigare kallades Euconulus 
alderi (Gray) och som i Sverige består av två arter: Euconulus trochiformis (Mon-
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tagu) – skogskonsnäcka och Euconulus praticola (Reinhardt) – kärrkonsnäcka. 
Arten är tämligen allmän i medelrika och rika kärrtyper i Västmanland. 

 

Zonitoides nitidus (O. F. Müller) – Kärrglanssnäcka. 4 lokaler: 8, 14, 16, 17. 

Arten är tämligen allmän i näringsrikare kärr, strandbiotoper och kärrskogar i 
Västmanlands län. 

 

Aegopinella pura (Alder) – Mindre skogsglanssnäcka. 1 lokal: 3.3. 

En tämligen stenotop skogsart som förekommer i rikare löv- och blandskogar. 
Arten är sällsynt i Västmanlands län och förekomsterna är begränsade till NV 
delen av Bergslagsregionen – utbredningsbilden är mycket lik den för V. contrac-
ta. 

 

Fruticicola fruticum (O. F. Müller) [Syn. Bradybaena fruticum (O. F. Müller)] – 
Busksnäcka. (Figur 7). 2 lokaler: 2.2, 3.3. 

Arten är tämligen fordringsfull och förekommer i rikare löv- och blandskogar, 
speciellt av fuktig typ och särskilt i randzoner vid övergången till halvöppen-
öppen mark. Den har gått tillbaka på många håll. För ytterligare information om 
arten se von Proschwitz (2004). Lokalt är arten fortfarande tämligen allmän i 
Västmanlands län. 

 

 

Figur 7. Busksnäcka – Frutici-

cola fruticum (O. F. Müller). 

Teckning: Barbara Landelius, 

Göteborgs Naturhistoriska 

Museum. 

 

 

Perforatella bidentata (Gmelin) – Tandsnäcka. (Figur 8). 1 lokal: 4.4. 

Tandsnäckan är utpräglat hygrofil och kalkkrävande. Den lever i rikare sumpsko-
gar och i kalkkärr-kalkfuktängar. I öppna biotoper förekommer arten ofta i rand-
zoner till videbuskar -buskage (jfr större agatsnäcka ovan). Se mer detaljerad in-
formation och beskrivningar av biotoper hos von Proschwitz (1998b, 2005a, 
2005c, 2006a). 
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I Sverige har tandsnäckan en uppsplittrad, ostligt betonad utbredning. Den före-
kommer i ett område i norra Uppland-nordöstra Västmanland-sydligaste Gästrik-
land, i norra och östra Närke, Ombergsområdet i Östergötland, på några få lokaler 
i centrala Västergötland, i ett begränsat område på södra Gotland, Öland, i sydöst-
ra-östra Skåne och på Kullaberg. 

Arten torde i historisk tid ha försvunnit från ett stort antal lokaler, framförallt i 
slättbygder. Den är placerad i hotkategori NT (missgynnad) i senaste versionen av 
den nationella rödlistan (Gärdenfors 2005). Artens aktuella status är dåligt känd, 
med stor sannolikhet har den gått kraftigt tillbaka. 

 

 

 

Figur 8. Tandsnäcka – Perforatella 

bidentata (Gmelin). Teckning: Barba-

ra Landelius, Göteborgs Naturhisto-

riska Museum. 

 

Hoten mot arten utgöres främst av åtgärder, som förändrar lokalernas hydrologi 
(dikning) samt i sumpskogar hyggesingrepp. Faktorer som påverkar stabiliteten i 
markförnan är negativa – ett exempel är tramp och omrörning förorsakad av för 
täta hjortdjursstammar. I rikkärr är hoten mot arten desamma som mot övriga arter 
(se ovan). Eftersom tandsnäckan med förkärlek förekommer i randzoner kan 
felaktig eller för kraftig röjning i rikkärr (avlägsnande av samtliga buskar i kärr-
ytan, för tvära randzoner till omgivande skogsmark) utgöra ett hot. Se även von 
Proschwitz (1998b, 2005a, 2005c) och Gärdenfors (2002). 

Vid undersökningarna 2007 påträffades P. bidentata på en ny lokal (Dalkarlsäng-
en) i Sala s:n. Den är tidigare känd från ett fåtal lokaler i denna trakt, dessa kan 
genomgående karakteriseras som sumpskogar. Utbredningsområdet fortsätter in i 
Heby kommun. Arten är att beteckna som mycket sällsynt i Västmanlands län och 
lokalerna är nordliga utposter. Återundersökningar av alla äldre lokaler bör 
genomföras för att fastställa artens aktuella status i länet. 

 

7.1.2 Sniglar 

 
Deroceras laeve (O. F. Müller) – Sumpsnigel. 13 lokaler: 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

En hygrofil karaktärsart för kärr och våtmarker av alla typer. Allmän i Västman-
lands län. 
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7.1.3 Sötvattenssnäckor 

 
Valvata cristata O. F. Müller – Flat kamgälsnäcka. 3 lokaler: 4.1, 4.2, 4.3. 

Förekommer i vatten av alla storlekar. I kärrmiljöer i större gölar-vattensamligar. I 
mycket blöta kärr med normalt högt vattenstånd kan arten leva mellan tuvorna. 
Spridda förekomster i Västmanlands län. 

 

Hippeutis complanatus (Linnaeus) – Linsskivsnäcka. 1 lokal: 4.1. 

Förekommer i såväl sjöar som mindre vattensamlingar i bl.a. kärr och långsam-
flytande, vegetationsrika partier av vattendrag. Tämligen sällsynt i Västmanlands 
län. 

 
 

7.2 Sammanfattande kommentarer till de undersökta objek-
ten 

De västmanländska rikkärren kan, med hänsyn till landmolluskfaunan, huvudsak-
ligen klassificeras som medelrikkärr och övergångsrikkärr. De egentliga extrem-
rikkärren är få, och bland de här undersökta objekten har endast fyra klassificerats 
som sådana. Flera av objekten utgör också en mosaik av fattig-, medelrik- och 
extremrikkärrspartier med olika typer av övergångar. Mer slutna partier, som mås-
te klassificeras som sumpskogar, finns ofta i anslutning till objekten. 

 

Tabell 21. De undersökta objektens fördelning på kärrtyper 

Kärrtyp Objekt nr 

Medelrikkärr 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 

Eutrofipåverkade medelrikkärr 4.1, 4.2, 4.3 

Övergångsrikkärr 2.2, 3.6 

Extremrikkärr/källkärr 3.7, 3.8, 3.9, 4.4 

Sumpskog 3.3 

Förstört rikkärr 2.3 

 
Med hänsyn till landmolluskfaunan – artrikedom, förekomst av rödlistade och 
sällsynta arter samt indikator- och signalarter kan följande klassificering göras av 
de undersökta kärren. 

De lokaler som hyser de rödlistade arterna Vertigo geyeri (kalkkärrsgrynsnäcka) 
och Perforatella bidentata (tandsnäcka), har samtliga bedömts ha mycket högt 
skyddsvärde. Detsamma gäller flera av de fina och karakteristiska medelrikkärren. 
De eutrofa kärren är av en annan karaktär, men har högt skyddsvärde genom att 
de bl.a. hyser den i det inre av länet mycket sällsynta Vertigo antivertigo (hjärt-
grynsnäcka). 
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Tabell 22. Översikt av de undersökta lokalernas skyddsvärde med hänsyn till förekommande mol-

luskarter. 

Mycket högt skyddsvärde Högt skyddsvärde Skyddsvärde Skyddsvärde förlorat 

2.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 

4.4 

1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.4, 

3.5, 4.1, 4.2, 4.3 

2.1 2.3 

 
Vid urvalet av lokaler för inventering har vi utgått från underlagsmaterial från 
Länsstyrelsen, framförallt befintliga och föreslagna Natura 2000-områden eller 
naturreservat. Klassificeringen av dessa områden som värdefulla bygger främst på 
botaniska inventeringar av kärlväxt- och mossflora. Båda dessa växtgrupper inne-
håller exklusiva rikkärrselement, som starkt signalerar möjlig förekomst av kalk-
kärrsgrynsnäcka och andra rikkärrssnäckor. Liksom vid tidigare användning av 
denna typ av urval i Uppsala län (von Proschwitz 2005a) och Gävleborgs län (von 
Proschwitz 2007) visade den sig mycket framgångsrik – fyra nya lokaler för kalk-
kärrsgrynsnäckan kunde påvisas. 

Rikkärren i Västmanlands län är uteslutande s.k. ’skogskärr’ – den typ som domi-
nerar i Svealand och Norrland (jfr von Proschwitz 2005a). I detta område har 
skogsavverkningsingrepp och därmed sammanhängande dikningsföretag varit de 
främsta orsakerna till att rikkärrsbiotoper förstörts och kalkkärrsgrynsnäckan för-
svunnit. Något decennium tillbaka, innan skogsdikning förbjöds i lag, var de om-
fattande dikningsföretagen den viktigaste orsaken till att värdefulla sumpskogs- 
och rikkärrsbiotoper förstördes i stora delar av mellersta och norra Sverige. 

Det är därför viktigt att så många som möjligt av de 17 lokaler som bedöms ha 
skyddsvärde skyddas som naturreservat och/eller Natura 2000-områden. För ett 
antal av områdena bör riktade insatser snarast sättas in för att säkra artens kvar-
levnad. En grundförutsättning är att lokalerna bevaras som öppna rikkärr och inte 
tillåts växa igen till ’vassåkrar’ eller sluten sumpskog. På ett antal objekt bör röj-
ning sättas in snarast och/eller lokalerna övervakas så att igenväxning inte sker (se 
respektive objekt), särskilt gäller detta de lokaler som klassats som extremrikkärr 
och/eller hyser kalkkärrsgrynsnäcka. 

För hårt betestryck har på sina håll i Sydsverige i vissa rikkärr orsakat mekaniskt 
slitage och skador, som är klart negativa för kalkkärrsgrynsnäckan (och de flesta 
andra snäckarter). I blöta och källiga delar av kärr eller på geografiskt begränsade 
lokaler bör bete inte förekomma. Skötselplanen måste spegla ett totalgrepp på det 
enskilda objektet och utgöra en syntes av kraven för samtliga förekommande, 
skyddsvärda arter av alla organismgrupper. Skötselplanen måste också vara flexi-
bel och kontinuerligt utvärderas och modifieras med hänsyn till biotopens utveck-
ling. Utvärderingen av eventuella insatta åtgärder och de skyddsvärda arternas 
aktuella utveckling och situation måste också kontinuerligt beaktas. 
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