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FÖRORD 
 
Våtmarksinventeringen i Älvsborgs län ingår i ett projekt för inventering av Sveriges våtmarker 
(VMI), som leds av naturvårdsverket med Michael Löfroth som projektledare. Inventeringen har 
skett i två etapper. De sydöstra delarna inventerades 1981-82 av Christer Göransson, Kerstin 
Hellman, Michael Löfroth och Maria Månsson i samband med att naturvårdsverkets 
inventeringsmetodik utvecklades. Metodiken finns beskriven i SNV pm 1680. Övriga delar av 
länet inventerades under 1983-85 Per-Olof Martinsson och fil dr Lars Franzén. Under fältarbetet 
1984-85 medverkade Johan Jannert (fältinventering i Borås kommun) och Mikael Asplund 
(fältinventering i Vårgårda och Herrljunga kommuner). 
 
Resultaten från våtmarksinventeringen i Älvsborgs län presenteras i kommunvisa rapporter varav 
följande har publicerats: Svenljunga kommun 1983, Borås kommun 1985, Herrljunga och 
Vårgårda kommuner 1987, Marks kommun 1988 samt Ulricehamns och Tranemo kommuner 
1992. Resterande kommunrapporter avses bli publicerade inom kort. 
 
Inventeringen har bekostats av naturvårdsverket och länsstyrelsen i Älvsborgs län. 
Arbetet har skett i samarbete med personal på länsstyrelsen, främst avdelningsdirektör 
Thorbjörn Schafferer. 
 
Information och upplysningar om naturvärden i våtmarkerna har också lämnats av en rad 
organisationer och enskilda personer. Dessa uppgifter finns samlade i länsstyrelsens flora- och 
faunavårdsregister. 
 
Automatisk databehandling av inventeringsmaterialet har skett på naturvårdsverket i samarbete 
med Anders Bignert, Christer Göransson, Michael Löfroth och Johan Nilsson. Samtliga data 
finns lagrade i naturvårdsverkets våtmarksdatabas. 
 
Automatisk uppmätning av våtmarkernas areal genom digitalisering har skett på naturvårds-
verket. Program för arealmätningen har tagits fram av Chris Levlin, naturvårdsverket. 
 
Statistik samt utbredningskartor för enskilda arter och våtmarkstyper har tillhandahållits av 
naturvårdsverket. 
 
Lisbeth Åkesson, länsstyrelsen i Älvsborgs län, har renritat kartskisser, figurer och diagram där 
inget annat framgår av texten. 
 
Kapitlet om torv är skrivet av fil dr Lars Franzén och kapitlet om fåglar av Hans Alexandersson. 
 
Sammanställning, redigering och layout av rapporten har ombesörjts av Per-Olof Martinsson. 
Tryckning och bindning av rapporten har utförts vid länsstyrelsen och landstinget i Älvsborgs 
län. 
 
Fotografier över djur och växter samt våtmarksbilder har hämtats ur länsstyrelsens bildarkiv där 
inget annat framgår av texten. En stor del av våtmarksbilderna är hämtade ur Harry Anderssons 
inventeringar från början av 1970-talet. 
 
Ett stort tack till alla som varit mig till hjälp och kommit med värdefulla synpunkter under 
arbetets gång. 
 
 
 
Per-Olof Martinsson 



 

1.  METODIK 
 
Inventering 
 
Våtmarkerna i Älvsborgs län har karterats enligt den metodik för våtmarksinventering som 
utarbetats av Statens Naturvårdsverk. Undersökningen utgör en del i naturvårdsverkets 
riksomfattande våtmarksinventering, som påbörjades i början av 1980-talet. 
 
Inventeringsmetodiken finns noggrant beskriven i SNV pm 1680, 1983. Vissa modifieringar av 
metodiken har dock skett i samråd med SNV under arbetets gång. Nedan presenteras en 
kortfattad beskrivning av metodikens huvuddrag. 
 
Arbetet omfattar två huvudmoment. 
 
1) Översiktlig beskrivning av våtmarkerna med utgångspunkt från flygbilder och kartor. 
 
2) Fältinventering av vissa utvalda, högt klassade, våtmarker för att översiktligt beskriva 
 vegetationen på dessa. 
 
Den översiktliga karteringen omfattar samtliga våtmarker med en areal av 10 ha eller större. 
Storleksgränsen är satt främst av tidsmässiga och ekonomiska orsaker. I några få fall finns dock 
även våtmarker med en areal mindre än 10 ha medtagna. 
 
För varje våtmark ritas en ”tolkningskarta” i flygbildens skala, med svartvita kopior av IR-
flygbilder samt i några fall vanliga svartvita flygbilder som underlag. (Ett hydrologiskt 
sammanhängande våtmarksområde benämnes i denna inventering ”objekt” och de eventuella 
ingående delområdena i ett våtmarksobjekt kallas “delobjekt”). Delobjekten indelas på grundval 
av de olika våtmarkstyper som ingår i ett våtmarksobjekt. 
 

 
 
Figur 1. Exempel på en tolkningskarta av ett våtmarksobjekt. 
 



 

På tolkningsskisserna markeras följande, i flygbilden urskiljbara parametrar. 
 
- objektets gräns mot omgivande fastmark och/eller sjöar, hav och vattendrag. 
- eventuella delobjekts avgränsning inom objekten. 
- fastmarksholmar. 
- ”hydromorfologiska strukturer”, d.v.s. höljor, gölar, dråg, lagg, tuvor, strängar etc. 
- öppet vatten, d.v.s. sjöar, tjärnar och vattendrag, både gränsande till och ingående i 
 objekten. 
- skogklädda partier samt enstaka träd. 
- ingrepp i anslutning till och inom objekten (dikning, torvtäkt, kraftledning, väg etc.) 
 
Utöver dessa uppgifter noteras även: 
 
- våtmarkens namn 
- län och kommun 
- läge i rikets nät 
- skydds- och planeringsstatus (naturreservat, naturvårdsområde, översiktsplaner, 
 naturvårdsplaner etc.) 
- areal (framräknas med hjälp av planimeter eller digitaliseringsbord) 
- höjd över havet 
- eventuell anslutning till sjöar, hav och vattendrag 
- omgivande markslag (skogsmark, åker, bebyggelse etc.) 
 
Varje enskilt våtmarksobjekt förses med en unik identifieringskod, som baseras på objektets 
läge. Rikets kartbladsindelning i ekonomiska kartblad utgör grunden för denna kod. Våtmarks-
objektets geografiska centrum på ekonomiska kartbladets anges som en hundrametersruta med 
hjälp av fyra koordinater. Dessutom numreras samtliga inventerade objekt inom respektive 
kartblad. 
 
Ramlamossen 07C 8j  0712 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samtliga dessa sammanställda uppgifter har sedan bearbetats och värderats med hjälp av dator 
med hjälp av programmet PAN – ”poängsättning av naturvärde” (Löfroth/Bignert) vid Statens 
Naturvårdsverk i Solna. Denna bearbetning syftar till att: 
 
- ge en samlad, allmän överblick över och kunskap om våtmarkerna i det inventerade 
 området. 
 
- ge en rangordning av de inventerade objekten för att möjliggöra urval av de objekt som 
 skall undersökas i fält, samt att ge ett underlag för naturvärdesklassning. 
 
Naturvärdesbedömning av våtmarkerna 
 
Värderingen av objekten innebär en gradering av våtmarkerna i 4 naturvärdesklasser. 
Naturvärdesbedömningen skall ej ses som en definitiv slutsats om objektens naturvärde utan som 
ett resultat av vad som är möjligt med den här använda metodiken. Värderingen av objekten sker 
genom jämförelser av likartade våtmarkstyper inom respektive naturgeografisk region. Olika 
parametrar poängsätts och våtmarkerna rangordnas med utgångspunkt från den sammanräknade 
poängen. De fyra grundläggande värdekriterierna som används för att rangordna objekten är 
tolkningsbara i flygbild. 
 
- orördhet (dvs. frånvaro av ingrepp) 
 
- storlek (objektets våtmarksareal) 
 
- mångformighet (förekomster av olika våtmarkstyper inom samma objekt) 
 
- kontakt med öppet vatten i olika former 
 
Dessa kriterier indikerar förutsättningar för växt- och djurliv, egenskaper som ej direkt kan 
tolkas i flygbild. 
 
Genom statistiska beräkningar fås ytterligare information där bedömningar av raritet och 
representativitet kan göras: 
 
- raritet är ett mått på hur sällsynt en våtmarkstyp (eller vegetationstyp, eller art) är inom 
 regionen. Raritetsvärdet förstärks naturligtvis om våtmarkstypen (eller vegetationstypen, 
 arten) är sällsynt eller saknas i andra regioner. 
 
- representativitet används som uttryck för typer av våtmarker (eller vegetationstyper, eller 
 arter) som är vanligt förekommande eller endast förekommer inom en viss region. För- 
 bundet med användningen av uttrycket är att våtmarkstypen (eller vegetationstypen) är 
 någorlunda välutvecklad avseende tillhörande hydromorfologiska strukturer och andra 
 företeelser och har en någorlunda komplett artuppsättning av växter och djur mot bakgrund 
 av vad som är vanligt inom regionen. 
 
Genom ett urval som görs med ADB fås en resultatlista, där objekt med indikationer på mycket 
höga naturvärden plockas fram. Vissa av dessa objekt är tidigare kända och väldokumenterade, 
medan andra kräver fältbesök för att bekräfta de indikerade värdena. De värdekriterier som 
bedöms under fältarbetet är framför allt: 
 
- skönhet, dvs. värden för landskapsbilden 
 
- raritet. I detta fall avseende vegetationstyper och sällsynta arter. 



 

- säregenhet, dvs. ovanliga kombinationer av våtmarkstyper och växtsamhällen Även 
 ovanliga lägen i landskapet har intresse. 
 
- områdets betydelse för växt- och djurliv. Kriteriet är svårbedömt men används vid stora 
 populationer av sällsynta arter eller förekomster av störningskänsliga arter. 
 
- förutsättningar för friluftsliv bedöms vid fältbesök och grundas på företeelser som stora 
 bär- eller svampförekomster, god framkomlighet (tillgänglighet), vacker utsikt etc. 
 
De mest betydelsefulla kriterierna vid poängsättningen är orördhet, storlek och mångformighet. 
Övriga faktorer har mindre betydelse vid rangordningen av objekten. 
 
Flertalet av de våtmarker som på grundval av flygbildstolkningens resultat bedömts ha höga 
naturvärden (klass 1 och i en del fall även klass 2) har blivit föremål för fältundersökning. 
Våtmarkerna besöktes under vegetationsperioden för att få en så samlad bild av vegetationen 
som möjligt. Normalt har samtliga delobjekt inom respektive våtmarker inventerats, varvid 
vegetationen indelats i ”vegetationselement” (se vidare kapitlet Myrarnas vegetation), som 
klassificerats enligt Nordiska ministerrådets anvisningar i ”Vegetationstyper i Norden”, 1984. 
Huvuddelen av de olika vegetationstypernas växtarter noterades, tillsammans med uppgifter om 
frekvens. I förekommande fall noterades även särskilt intressanta uppgifter om djurlivet. 
Fältarbetet innefattade också kontroll av karterade gränser och våtmarkernas ingreppsstatus. 
 
Efter fältsäsongen har den inhämtade informationen bearbetats tillsammans med data från 
flygbildstolkningen. Efter den maskinella bearbetningen har berörd personal vid länsstyrelsens 
miljövårdsenhet tillsammans med inventerarna bedömt och värderat våtmarkerna manuellt. Den 
datormässiga klassningen har i aktuella fall justerats. Hänsyn har härvid tagits till de faktorer 
som inte framgår ur grundmaterialet. För våtmarker av typen mader utmed sjöar och åar samt för 
bevuxna sjöar har värdet ur ornitologisk synvinkel i flera fall bedömts som tungt vägande 
argument för hög klassning. Likaså har mossarnas betydelse som häckningsbiotoper och 
spelplatser värderats högt vid naturvärdesklassningen. Även uppgifter om förekomster av 
sällsynta och/eller hotade växtarter har beaktats, och har i några fall varit utslagsgivande 
faktorer, som motiverar en justering av den ursprungliga, datormässiga klassningen. 
 
Samtliga objekt har tilldelats en naturvärdesklass. 
 
- Klass 1 är objekt med särskilt höga naturvärden. Detta innebär att objekten tillhör de mest 
 skyddsvärda inom den naturgeografiska regionen. Ett grundkrav för klass 1-objekten är 
 hydrologisk stabilitet, de måste med andra ord vara väsentligen opåverkade av mänskliga 
 ingrepp (undantaget hävd som bete och slåtter) för att kunna bibehålla naturvärdena. I 
 planeringssammanhang innebär detta att inga ytterligare ingrepp får tillåtas. 
 
- Klass 2 är objekt med höga naturvärden. Dessa objekt bör ses som en grupp där starka 
 motiv för bevarande av naturvärden finns. De är i princip opåverkade av ingrepp och kan, 
 tillsammans med klass l-objekten, betraktas som ett urval av representativa och ekologiskt 
 stabila våtmarker i den naturgeografiska regionen. I planeringssammanhang medför detta 
 att klass 2-objekten av naturvårdsskäl inte bör exploateras. Även små (lokala) ingrepp bör 
 undvikas. 
 
- Klass 3 är objekt med vissa naturvärden. Allmänt kan sägas att denna grupp är mer 
 heterogen än klasserna ovan. Oftast finns dock indikationer på naturvärden, t.ex. storlek 
 och mångformighet. I klass 3 och klass 4 är underlaget för bedömningen av naturvärdena 
 i vissa små objekt ofta något sämre än i klass 1 och klass 2 genom avsaknad av fältbesök. 
 I planeringssammanhang bör exploateringsföretag undvikas och i de fall de planeras bör 
 berörda våtmarksområden inventeras i fält i förväg. 



 

- Klass 4 är objekt med låga mätbara naturvärden. Till dessa objekt hör de som bedöms vara 
 starkt påverkade eller förstörda av ingrepp. Till klass 4 hör också små, i princip alltid 
 störda våtmarker av vanligt förekommande typer. Ur planeringssynpunkt bör klass 4 
 objekten i första hand komma i fråga för exploatering. Även inom dessa objekt kan 
 emellertid naturvärden i form av sällsynta växter och djur förekomma, vilket bör beaktas 
 vid en eventuell exploatering. 
 
Kompletterande information om naturvärden, skyddsstatus m.m. har inhämtats ur litteratur och 
inventeringsrapporter samt ur länsstyrelsens flora- och faunavårdsregister. 
 
Grundmaterialet från flygbildstolkningen tillsammans med insamlade fältdata utgör underlag för 
de statistiska beräkningar, utbredningskartor, diagram m.m. som presenteras i denna rapport. 
 
Våtmarksinventeringens begränsningar 
 
Inventeringen omfattar alla våtmarker större än 10 ha. Tillsammans omfattar dessa ca 82 000 ha 
våtmarksyta. Den totala våtmarksarealen i länet, enligt topografiska kartan, utgör ca 147 000 ha. 
Våtmarksinventeringen täcker således drygt halva våtmarksarealen. 
 
Vissa våtmarkstyper är underrepresenterade i redovisningen främst beroende på vissa 
begränsningar i inventeringsmetodiken. 
 
Sumpskogar, i första hand täta barrsumpskogar, är mycket svåra att identifiera med hjälp av 
svartvita flygbilder, och sannolikt är huvuddelen av länets gransumpskogar inte registrerade i 
denna inventering. För närvarande pågår i skogsstyrelsens regi utveckling av metodik för 
inventering av sumpskogarna i landet. Vid flygbildstolkningen använder man IR-färgbilder som 
ökar möjligheten att identifiera denna typ av våtmarker. Denna inventering kommer att utgöra ett 
betydelsefullt komplement till våtmarksinventeringen. 
 
Fuktängar har i hög grad förbisetts där inte särskilda indikationer underlättat identifieringen, t 
ex närheten till sjöar och vattendrag. I samband med ängs- och hagmarksinventeringen av länet 
har ett antal fukängar beskrivits. I denna inventering har emellertid helt andra kriterier varit 
utslagsgivande för naturvärdesbedömningen. För att få en samlad bild av denna våtmarkstyp kan 
det därför i framtiden bli nödvändigt med kompletterande undersökningar. 
 
Den storleksgräns på 10 ha som av praktiska skäl har använts i våtmarksinventeringen innebär 
att många värdefulla småobjekt inte blivit registrerade. Detta gäller bl.a. länets rikkärr som hyser 
mycket stora naturvärden. Länsstyrelsen har emellertid kunskap om ett flertal av dessa våtmarker 
och planerar att i framtiden komplettera med ytterligare inventeringar för att så småningom göra 
en sammanställning av dessa våtmarker. 
 
Endast på ett begränsat antal av de våtmarker som ingår i våtmarksinventeringen har under-
sökningar genomförts i fält (klass 1-objekt samt i vissa fall klass 2-objekt). Naturvärdesbe-
dömningen av de övriga våtmarkerna baserar sig helt på de uppgifter som inhämtats vid 
flygbildstolkningen samt litteraturuppgifter och data från länsstyrelsens flora- och fauna-
vårdsregister. Vid fältarbetet kunde emellertid konstateras att naturvärdesbedömningen vid 
flygbildstolkningen är god, åtminstone för de större våtmarkerna. 
 
Naturvärdesklassningen har i vissa fall justerats under arbetets gång, varvid några områden lyfts 
upp till klass 1. Dessa områden har av tidsskäl ej kunnat inventeras i fält. 
 
Artlistorna (som förvaras på länsstyrelsen och finns dataregistrerade på naturvårdsverket) över 
de fältinventerade objekten gör inte anspråk på att vara kompletta. Tidsbegränsning i samband 



 

med inventeringarna samt inventerarnas kunskaper har naturligtvis utgjort begränsande faktorer. 
Bestämning av t.ex. vitmossor, vissa bladmossläkten samt levermossor i fält är en besvärlig 
uppgift och felaktigheter kan givetvis finnas i materialet. I fältmaterialet från norra och mellersta 
länsdelen är vitmossorna tallvitmossa (Sphagnum capillifolium) samt klubbvitmossa (Sphagnum 
angustifolium) starkt underrepresenterade och flaggvitmossa (Sphagnum balticum) är helt 
förbisedd. Hedsäv (Scirpus cespitosus ssp gemanicus) är helt förbisedd. Förväxling mellan vågig 
kvastmossa (Dicranum polysetum) och myrkvastmossa (Dicranum bergeri) har sannolikt skett 
vid ett flertal tillfällen. 
 
Våtmarkernas ingreppsgrad bedömdes i samband med den inledande flygbildstolkningen. 
Flygbildsmaterialet som användes var i flera fall redan vid tolkningstillfället föråldrat. Under 
1980-talet påverkades många våtmarker av olika ingrepp främst dikningar och framdragning av 
nya skogsbilvägar i samband med skogsavverkningar. Länsstyrelsen och SNV bedömde det 
därför som angeläget att uppdatera ingreppsgraden med utgångspunkt från nya flygbilder. Denna 
uppdatering ägde rum under 1989. Sedan dess har dock ytterligare ingrepp tillkommit, och de 
ingreppsgrader som anges för våtmarkerna bör således betraktas som minimiuppgifter. 
 
På en del våtmarker i den södra länsdelen (Vårgårda, Herrljunga, Borås, Ulricehamns, Tranemo, 
Svenljunga och Marks kommuner) har inte hela våtmarksarealen blivit delobjektindelad. Den 
sammanräknade våtmarksarealen på objektnivå stämmer därför inte överens med den 
sammanlagda delobjektarealen. Ca 5 200 ha våtmark är ej delobjektindelade. En granskning har 
visat att huvuddelen av denna areal fördelar sig på svagt välvd mosse och topogent kärr. 
 
Sydöstra delarna av Ulricehamns, Tranemo och Svenljunga kommuner inventerades redan 1979 
av naturvårdsverket i samband med pilotundersökning och utveckling av inventeringsmetodiken 
(SNV pm 1681, 1682, 1683). Objektindelningen på dessa inventerade våtmarker gjordes inte 
alltid med utgångspunkt från hydrologiskt sammanhängande enheter, istället nyttjades vägar, 
vattendrag etc. som gränser. 
 
När omtolkning av dessa våtmarker genomfördes 1983-84 av Lars Franzén tillämpades objekt-
indelning strikt med utgångspunkt från hydrologin. I vissa fall innebar detta inga förändringar 
jämfört med SNVs grundmaterial från 1979, medan i andra fall helt nya objekt- och delobjektin-
delningar gjordes. Som exempel kan nämnas Komossekomplexet, Skrikemossekomplexet m.fl. 
vilka nu är tolkade som hela, sammanhängande våtmarksobjekt. Det datalagda grundmaterialet 
från inventeringen 1979, d.v.s. objektindelning och delobjektindelning med arealer, ingrepp, 
hydrologi etc. ändrades dock inte. Det betyder att tolkningskartorna som publiceras i denna 
rapport ej stämmer överens med texten som avser uppgifterna om objekt- och delobjekt. 
 
Naturvärdesklassning samt även våtmarkernas objekttyp har i vissa fall justerats under arbetets 
gång. I flera fall har våtmarker med en lägre preliminär naturvärdesklassning ändrats till klass 1. 
Dessa våtmarker har ej blivit inventerade i fält. 
 
Uppföljning och fortsatta undersökningar 
 
Flygbildtolkningen av länets våtmarker gjordes med flygbilder tagna 1976-83. De följande åren 
tillkom nya ingrepp och länsstyrelsen bestämde därför att genomföra en uppdatering av in-
greppsgraden på våtmarkerna. Denna genomfördes under 1989 med utgångspunkt från nyare 
flygbilder. Resultaten gav upphov till vissa förändringar av naturvärdesbedömningarna. 
Motsvarande uppdateringar bör utföras med jämna mellanrum (högst 10 år) för att ajourhålla 
inventeringsmaterialet. 
 
Inventeringen omfattar våtmarker större än 10 ha. I länet finns ytterligare ca 65 000 ha våt-
marker mindre än 10 ha. En målsättning bör vara att på sikt samla in uppgifter även om dessa 



 

våtmarker. Även dessa inventeringar bör utföras enligt VMI-standard så att uppgifterna lätt kan 
sammanföras med det övriga datalagda inventeringsmaterialet. 
 
Som tidigare nämnts är våtmarkstyperna fuktäng och sumpskog bristfälligt behandlade denna 
inventering. Bägge dessa naturtyper är mångskiftande och mycket artrika, Speciellt de olika 
sumpskogstyperna spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden skogslandskapet. Hot-
bilden mot dessa våtmarkstyper har accentuerats det senaste decenniet genom utdikning, upp-
hörande hävd samt igenplantering av fuktängarna och avverkning och utdikning av sump-
skogarna. Det är mycket angeläget att bygga upp kunskaperna om dessa naturtyper för att 
effektivt kunna verka för skydd av de från naturvårdssynpunkt mest värdefulla områdena. 
 
Kunskap om de mest värdefulla fuktängarna finns nu samlad genom den länsomfattande 
inventeringen av ängs- och hagmarker som genomförts. Inventering av sumpskogar har påbörjats 
i skogsvårdsstyrelsens regi och beräknas bli slutförd 1996. 
 
Medelrika och rika kärr samt våtmarker i källpåverkade miljöer, är sällsynta och koncentrerade 
till vissa regioner i länet. Dessa våtmarker är vanligen arealmässigt mycket små och har därför 
inte kommit med i denna inventering. Sammanställning av befintligt material och ytterligare 
inventering av dessa våtmarker får ses som mycket angeläget. 
 
I samband med nya arbetsföretag som berör icke inventerade våtmarker bör genomföras 
översiktlig inventering enligt VMI-standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VÅTMARKERNA I ÄLVSBORGS LÄN 
 

2. INVENTERINGSOMRÅDET 
 
Arealer 
 
Inventeringen omfattar hela Älvsborgs län d.v.s. ca 1 237 000 ha (landareal), varav 146 800 ha 
eller ca 11,5 % är sank mark enligt topografiska kartan (von Post 1927). Antalet inventer-ade 
våtmarker, d.v.s. områden större än 10 ha, är 1229 st. Dessutom finns 29 st våtmarker som är 
mindre än 10 ha medtagna. Samtliga dessa våtmarker omfattar en areal av 89 785 ha. Den 
egentliga våtmarksarealen är 82 375 ha, d.v.s. nettoarealen borträknat fastmarksholmar och öppet 
vatten, vilket motsvarar ca 56 % av länets totala våtmarksareal. Myrarnas geogra-fiska 
fördelning över länet framgår av kartbilagan ”Myrar i Älvsborgs län”. 
 
Av figuren nedan framgår att flertalet av de inventerade våtmarksobjekten är mindre än 
50 ha. Tillsammans utgör de små våtmarkerna i länet, inklusive våtmarker mindre än 
10 ha, huvuddelen av länets totala våtmarksareal. 

 
 
 
 
 



 

Den inventerade arealen fördelar sig på de olika kommunerna enligt följande (siffrorna gäller 
inventerad objektareal). 
 
’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturgeografiska regioner 
 
I Nordiska Ministerrådets rapport ”Naturgeografisk regionindelning av Norden”, publicerad 
1984, presenteras en indelning av Norden i 76 olika regioner. Indelningen, som grundar sig på 
vegetationszoner, klimat, geologi och geomorfologi, strävar efter att belysa och sammanfatta de 
regionala skillnaderna vad gäller grundförutsättningar för landskapets och vegetationens 
utveckling inom olika delar av Norden. 
 
Våtmarksinventeringens beskrivning och naturvärdesklassning syftar bland annat till att sålla 
fram ett representativt urval av de finaste områdena av samtliga förekommande våtmarkstyper. 
Eftersom grundförutsättningarna för våtmarksbildning är olika inom skilda naturgeografiska 
regioner, kommer också fördelningen mellan de olika våtmarkstyperna att variera. Vid 
naturvärdesklassningen har därför objekt av varje våtmarkstyp för sig inom respektive 
naturgeografisk region jämförts sinsemellan. Därigenom har särskild hänsyn tagits till varje 
regions särdrag vad gäller fördelningen av våtmarkstyper. 
 
Inom Älvsborgs län finns följande fem naturgeografiska regioner representerade. 
 
Region 11: Sydsvenska höglandets och Smålandsterrängens myrrika västsida. 
 
Region 12c: Sydsveriges myrrika högslätter. 
 
Denna region finns representerad inom ett mycket begränsat område i länets sydöstra del inom 
Ulricehamns kommun. 
 
Region 21a och 21b: Sydöstra Norges och sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogs-
landskap. Huvuddelen av Älvsborgs län, d.v.s. hela Dalsland samt större delen av länets södra 
hälft ligger inom region 21. Norra delen av denna region domineras av vidsträckta barrskogar, 

Tabell 1. Antal inventerade Inv. objektareal Kommunens andel % av  
 våtmarker i i kommunen av länets inv. objekt- kommunens 
 kommunen (ha) (ha) areal (%) landareal 
 
Ale  51  2534  3,1  8 
Alingsås  39  1209  1,5  2,5 
Bengtsfors  56  1157  1,4  1,3 
Borås   104  9209   10,2  7,8 
Dals Ed  64  6601   7,1  9,1 
Färgelanda  79  5478   6,4  9,3 
Herrljunga  54  3577   4,2  7,1 
Lerum  30    749   0,9  2,9 
Lilla Edet  31  1383   1,6  4,3 
Mark  54  3335   3,5  3,6 
Mellerud  38  1646   1,9  3,2 
Svenljunga   171  17372   17,3   18,8  
Tranemo   142  14416   15,7   19,3 
Trollhättan  34  2288   2,7   5,6 
Ulricehamn  86  8302   9,7   7,9 
Vårgårda  38  3759   4,4   8,8 
Vänersborg  50  5343   6,4   8,3 
Åmål  35  1427   1,8   3 
Älvsborgs län  1258  89785 



 

främst av typen blåbärsgranskog. Speciellt i väster uppträder olika typer av tallskogar med lavar 
och lingon. Florans sammansättning varierar starkt, beroende på underlagets beskaffenhet, från 
mycket fattig på de kala granit- och kvartsitryggarna i Dalsland, till rik och frodig på lättvittrade 
grönstenar och skiffrar. Karakteristiska våtmarker inom den norra delen av region 21 är koncen-
triskt och exentriskt välvda högmossar samt sluttande mosse- och kärrytor i mosaikartat upp-
splittrade storområden (jfr karta 11, 12, 13 och 14). Starkt västlig prägel på vegetationen, d.v.s. 
riklig förekomst av västliga floristiska element, är också ett utmärkande drag inom dessa delar. 
I södra delen av regionen förekommer mer örtrika lövblandskogar med bl.a. inslag av ädla 
lövträd. Även i denna del bär våtmarksvegetationen västlig prägel. 
 
Region 22a och 22b: Götalands centrala slättbygder. 
 
Endast begränsade delar i öster och sydöst av länets västgötadel ligger inom region 11 respektive 
region 22. Av dessa två påminner region 11 i hög grad om region 21 vad gäller klimat, geologi, 
naturgeografi samt även myrarnas utformning. Region 22 skiljer sig däremot markant på de 
flesta punkter. Denna region är dock arealmässigt så begränsad inom Älvsborgs län att den här 
inte ägnas någon uppmärksamhet. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Geomorfologi och topografi 
 
I stort sett kan länets landformer sammanföras till fyra huvudgrupper: Slättområden, 
sprickdalslandskap, områden med kullig bergterräng samt platåberg (se figur 5). 
 
Slättområden kännetecknas av ringa lutningar och små höjdskillnader. I Älvsborgs län finner 
man denna landskapstyp väl utvecklad vid Dalboslätten och Västgötaslätten. Exempel på typiska 
våtmarker härifrån är de sänkta slättsjöarna Hullsjön och Gösjön, samt de välvda högmossarna 
Ekenäs mosse och Ske mosse. 
 

 
 
Bild 1. Gösjön på Dalboslätten i Melleruds kommun är en typisk slåttsjö. 
 
 
Sprickdalslandskap kännetecknas av att berggrunden är kraftigt sönderstyckad genom ett nät av 
dalgångar och sänkor. De kringskurna bergblocken har fått karaktären av platåer som över stora 
arealer har en jämnt sluttande överyta. Dalgångarna visar sig ofta följa strukturer eller sprick-
zoner i berggrunden. Utformningen av sprickdalslandskapet har skett under lång tid av vittring 
och nednötning. Som framgår av karta 2 är större delen av Dalsland, förutom Dalboslätten samt 
begränsade partier längst i söder, dominerade av denna landskapstyp. 
 
Inom dessa områden finns alla våtmarkstyper representerade. Över stora delar, framförallt i 
Dalsland, är främst små och ofta mosaikartade myrar med varierande mosse- och kärrkaraktär 
samt varierande lutning de dominerande våtmarkstyperna. 
 
 
 
 



 

 
 
Bild 2. Heråmaden med omgivande myrområden i nordvästra Dalsland är exempel på våtmarkernas 
utseende i utpräglad sprickdalsterräng i Älvsborgs län. 
 
När landskapet får en högre relif brukar benämningen kullig bergsterräng användas. 
Överstiger absoluta höjden 200 m.ö.h. och den relativa höjdskillnaden 100 m talar man om 
Norrlandsterräng. I geografiskt hänseende brukar sydgränsen för denna terräntyp dras genom 
norra Dalsland. Norrlandsterräng förekommer dock även på andra ställen i länet, t.ex. östra 
delarna av Sjuhäradsbygden samt kring Borås och Alingsås. Våtmarkerna i dessa delar är 
huvudsakligen utformade som mosaikartade myrkomplex av motsvarande typ som i områdena  
med sprickdalslandskap. 
 
Platåbergen kännetecknas av plan överyta och tvära branter med nedanför liggande rasmaterial. 
I Älvsborgs län finns denna landskapstyp endast representerad av Halle- och Hunneberg. Där 
kännetecknas våtmarkerna bl.a. av att de är i det närmaste helt plana sant tämligen grunda, och 
mosaikartat uppsplittrade av små fastmarksholmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Sydvästra Sveriges äldsta gnejser domineras av grå till röda, sura till intermediära graniter 
tillsammans med större eller mindre partier av grönstenar. Graniterna är vanligen bandade och 
sliriga eller utformade som ögongnejs. Bergarterna bildades troligen för ca 1600 - 2000 miljoner 
år sedan, och det vi ser idag utgör sannolikt bottenpartierna av en bergskedja, ”Svekofenni-
derna”, som då existerade. Genom omfattande omvandlingsprocesser vid hög temperatur och 
högt tryck fick bergarterna sitt nuvarande utseende med bandningar, sliror och ögon. Detta 
bergartskomplex dominerar hela västgötadelen av länet förutom Halle- och Hunneberg. 



 

Åmål- Kroppefjällsgraniterna utgörs av en serie intrusiva graniter med varierande kemisk 
sammansättning. Dessa bergarter täcker stora delar av Dalsland och sträcker sig söderut till strax 
nedanför Lilla Edet. 
 
Bägge dessa bergartskomplex består av bergarter som, förutom grönstenarna, är tämligen 
svårvittrade och ger upphov till sura och näringsfattiga vittringsprodukter. Inom de regioner som 
täcks av bergarterna är därför de minerotrofa våtmarkerna dominerade av fattiga typer. Kärr och 
limnogena våtmarker med rikare vegetation förekommer endast mycket sällsynt i anslutning till 
kalk- och näringsrika moränförekomster samt där näringsrikt grundvatten går i dagen. De 
intermediära till rika kärren är också vanligen mycket små och finns därför inte redovisade i 
denna inventering. 
 
Dalformationen är benämningen på en bergartsserie som dominerar ett begränsat område i 
centrala och östra Dalsland. Bergarterna utgörs av en från början ca 2000 m tjock sedimentpacke 
bestående av konglomerat och arkos i botten, överlagrade av omväxlande sandstenar, lavor och 
lersediment. I samband med Dalslandiska bergskedjeveckningen omvandlades dessa sediment 
till i första hand kvartsiter, lerskiffrar, kloristen och en sparagmitliknande bergart kallad liane-
skiffer. 
 
Stora Le- Marstrandformationen domineras av tvåglimmergnejs och ådergnejs som har sitt 
ursprung i omvandlade sediment av lera, sand och ibland grövre material. Dessutom ingår 
omvandlade lavor med skiftande sammansättning. Bergartskomplexet täcker västra delen av 
Dalsland. 
 
Främst inom Dalformationen, men även inom Stora Le- Marstrandsserien, finns lättvittrade och 
näringsrika bergarter. Detta visar sig tydligt i våtmarksvegetationens sammansättning och inter-
mediära till rika kärr är ganska vanliga inom dessa regioner. Ofta är dock kärren ytmässigt 
mycket små och finns därför inte redovisade i denna inventering. 
 
Halle- och Hunnebergs lagerserie och diabas utgör länets yngsta bergarter. På det s.k. ”sub-
ambriska peneplanet” har denna mäktiga sedimentpacke avsatts i havet under kambrosilurisk tid, 
d.v.s för ca 600-450 miljoner år sedan. I samband med vulkanisk aktivitet under tidsperioden 
perm, för ca 250 miljoner år sedan, trängde lava in och stelnade mellan sedimentpackarna. Av 
hela sedimentpacken återstår idag endast lagren av sandsten och alunskiffer, eftersom de legat 
skyddade under diabasen genom årmiljoner av vittring och erosion. 
 
Några våtmarker i anslutning till den lättvittrade och näringsrika alunskiffern finns ej redovisade 
i denna rapport. Uppe på diabasplatåerna är våtmarker vanliga, men är p.g.a. diabasens närings-
fattigdom och motståndskraft mot vittring enbart av typen mossar och fattigkärr. 
 
På ett flertal ställen i länet genomkorsas berggrunden av mäktiga s.k. förkastningslinjer. Utefter 
dessa stråk har kraftiga rörelser skett i berggrunden som därför ofta bar spår i form uppkross-
ning, förskiffring och glidytor. I dessa förskiffringszoner är grund- och ytvattnet lättrörligt vilket 
lett till att berggrundsmaterialet blivit starkt vittrat. Vittringsprocesserna leder till att närings-
ämnen frigörs i högre grad än från omgivande fasta berg. Den resulterande förhöjningen av 
näringshalten i marken kan spåras i bl.a. våtmarkernas vegetation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jordarter 
 
Karakteristiskt för Västsverige är den höga andelen kalt berg, som uppgår till ca 50 %, lokalt 
ännu mer. Där moräntäcke finns är det, till skillnad frän huvuddelen av övriga Sverige, sparsamt 
och tunt. Större moränanhopningar finns främst utmed mellansvenska randmoränerna och de 
övriga randstråken, som bågformigt tvärar över länet, här och var utmed bergssluttningar samt 
som drumliner och andra ryggformer med varierande riktning. 
 
 

 
Karta 7. Kala bergets utbredning i Skandinavien. (Rudberg 1967). 
 
Moränens sammansättning varierar beroende på ursprungsmaterialets beskaffenhet. Här och var 
håller moränen förhöjda halter av kalciumkarbonat (kalk), främst där materialet härstammar från 
trakterna kring Västergötlands platåberg. 
 
Isälvsmaterial förekommer ganska sparsamt som randdeltan och rullstensåsar i anslutning till de 
tidigare nämnda randstråken. 
 
Finkornigt material som lera och silt påträffas främst i de områden som varit täckta av hav, d.v.s. 
framförallt länets låglänta områden såsom dalgångar och slättområden. 
Högsta kustlinjen ligger som högst i Älvsborgs län vid 180 m över nuvarande havsnivå i norra 
Dalsland. 
 
 
 



 

  
 
Karta 8. Havets maximala utbredning (snedstreckat på kartan) i Älvsborgs län. (ur Natur i 
Älvsborgs län). 
 
Klimat 
Större delen av Älvsborgs län domineras av en västlig, maritimt präglad klimattyp. Detta 
kommer till uttryck i temperatur-, nederbörds- och humiditetsförhållandena. Nederbörden är 
generellt sett hög, framförallt i länets södra del, som utgör Sydsveriges nederbördsrikaste område 
med en årsmedelnederbörd på ca 1100 mm/år, samt länets norra del med ca 1000 min/år 
(Ångström 1958). 
 
Temperaturförhållandena kännetecknas av låga årsamplituder, d.v.s. med förhållandevis milda 
vintrar och relativt svala somrar, framförallt i länets västra delar. Motsatsen, d.v.s. lokalkonti-
nentala förhållanden, finner man endast i norra Dalsland samt i östra delarna av Sjuhärads-
bygden. 
 
Humiditeten, d.v.s. skillnaden mellan medelnederbörd och medelavdunstning, är också generellt 
sett hög, speciellt i de södra delarna av länet som är belägna inom den naturgeografiska regionen 
11, vilket resulterar i ett totalt sett ganska stort vattenöverskott som huvudsakligen dräneras 
undan via ytavrinning i länets vattendrag. Hög humiditet skapar enligt Granlund 1932 
förutsättningar för kraftig våtmarksbildning främst i form av högmossar. 
 
 
 



 

 
 
Klimatet påverkas också starkt av de lokala förhållandena. Här spelar flera faktorer in såsom 
topografi, närhet till större sjöar och vattendrag samt markanvändning och vegetationsför-
hållanden. Ett exempel på detta är dimfrekvensen som främst under höst och vinter har stor 
betydelse för fuktighetsförhållandena i större delen av länet. Dimma förekommer i 
storleksordningen 20 % av antalet dagar under vintermånaderna. 
 
 

3. VÅTMARKSBILDNING 
 
Myrar uppkommer, d.v.s. torv bildas, då förmultningen av döda växtdelar förhindras på grund av 
syrebrist. Istället ackumuleras det organiska materialet successivt till allt mer mäktiga lager. 
Detta förhållande kan uppkomma bl.a. i följande fyra situationer. 
 
- Då man har en stagnant, högt stående grundvattenyta. Till exempel beroende på att de 
 topografiska förhållandena eller markbeskaffenheten förhindrar eller fördröjer effektiv 
 avrinning, och/eller beroende på hög nederbörd och hög humiditet. 
 
- Då markytan översilas av rinnande ytvatten. Vanligen p.g.a hög och jämn nederbörd och/eller 
 stort överskott på smältvatten (gäller främst i fjällen). 
 
- I anslutning till källsprång. 
 



 

- I områden med periodvis översvämning, t.ex. utmed havsstränder och framförallt då i 
 områden med kraftigt tidvatten, samt utmed åar och sjöstränder. 
 
Med avseende på bildningssättet skiljer man mellan försumpningsmyrar som bildats genom 
försumpning av tidigare torr mark, samt igenväxningsmyrar uppkomna genom igenväxning av 
sjöar och tjärnar. 
 
Lagerföljden skiljer sig karakteristiskt mellan de bägge typerna. I den sistnämnda återfinns alltid 
sjösediment i form av lera, lerig gyttja och gyttja i bottenlagren. Härpå följer vanligen kärrtorv 
med rester av växter från sumpkärrvegetation. Kärrtorven överlagras sedan oftast av vitmosse-
torv. Lagerföljden i den förstnämnda typen saknar sjösediment och brukar i botten domineras av 
starkt nedbruten kärrtorv. Kärrtorven brukar ofta överlagras av vitmossetorv med varierande 
nedbrytningsgrad, vilket speglar övergången från minerotrofa till ombrotrofa förhållanden på 
våtmarken. 
 
 

 
 
Igenväxningsmyrar dominerar på områden belägna under högsta kustlinjen (se karta 8), samt på 
lerigt och siltigt underlag i områden med låg humiditet. 
Försumpningsmyrar däremot är betydligt mer utbredda i landet, och är den dominerande typen i 
hela norra Sverige samt längs de västra delarna av Sydsvenska höglandet, d.v.s. i områden med 
hög nederbörd och hög humiditet. 
 
 

 
 



 

Vegetationshistoria (Figurerna 7-10 i detta avsnitt är hämtade ur Franzén 1986). 
 
Genom att undersöka pollenförekomster och andra växtdelar i torvlagren kan man följa myrarnas 
utvecklingsförlopp. 
 

 
 
Det visar sig att utvecklingen startade för ca 8000 år sedan. Inlandsisen hade redan ett par tusen 
år tidigare smält undan från södra Sverige och klimatet hade hunnit ändra sig från till att börja 
med kallt tundraklimat mot allt varmare och torrare förhållanden, och så vid denna tid åter mot 
kallare och fuktigare klimat. Ökade nederbördsmängder och minskande avdunstning gjorde 
marken vattenmättad under en stor del av året. Blöta sänkor utvecklades till kärr. Vitmossor 
tillsammans med andra myrväxter bredde ut sig i dessa sänkor och t.o.m. över den vattenmättade 
fastmarken. 
 

 
 
 
För ca 5500 år sedan inträdde en mycket drastisk klimatförbättring, den s.k. postglaciala värme-
tiden. De blöta våtmarkerna torkade successivt ut och omvandlades till rishedar, samtidigt som 
skogen vandrade in på myrarnas torraste partier. På mossarna koloniserade främst tall, och i 
kärren var det huvudsakligen lövträd som dominerade. 
  

 
 
Så småningom förändrades klimatet åter mot kallt och fuktigt. Försumpningen tog därvid ny fart 
och mossarna bredde på nytt ut sig och växte på höjden. Det är alltså från värmetidens slut och 
fram till våra dagar som den huvudsakliga torvtillväxten i våra mossar har ägt rum och 
fortfarande pågår. 



 

 
 
 
 
Geomorfologins bildning och topografins inverkan på våtmarksbildning 
 
Större våtmarker förekommer företrädesvis på slättområden, d.v.s. i områden med liten relativ 
relief. Vanligast i denna typ av terräng är, ofta arealmässigt stora, högmossar med större eller 
mindre välvning. I låglänta slättområden finner man också limnogent betingade våtmarker i form 
av mader kring åar samt de typiska grunda och mer eller mindre igenvuxna slättsjöarna. Dessa är 
ofta påverkade eller betingade av sjösänkningar, som genomförts i syfte att öka åkerarealen. 
  
I kuperad terräng är myrarna vanligen små, mosaikartade och mer eller mindre sluttande, samt 
ofta med påtaglig minerotrof påverkan. Storleksmässigt är de enskilda myrarna oftast små, 
medan de tillsammans brukar bilda hydrologiskt sammanhängande områden med mycket 
ansenliga arealer. Våtmarker av denna typ förekommer främst i norra och västra Sverige där 
också klimatiska faktorer gynnar bildningen av sluttande myrmarker. 
 
Berggrundens inverkan på våtmarksbildning 
 
Förutom att berggrundens sammansättning påverkar landformens karaktär och därmed indirekt 
våtmarkernas utformning, så har berggrunden också stor direkt betydelse för vegetationens 
sammansättning, främst på de minerotrofa våtmarkerna. Man skiljer mellan sura, intermediära 
och basiska bergarter, i detta sammanhang främst med avseende på vittringsprodukternas pH-
värde och mineralnäringshalt. Motsvarande indelning finns också för växter med avseende på 
deras krav på pH och näringshalt. 
 
Vegetationen på högmossarnas mosseplan påverkas inte nämnvärt av den underliggande berg-
grundens sammansättning, utan är helt beroende av de närsalter som tillförs via luft och regn. 
Därför är dessa växter anpassade till låga pH-värden och mycket låg näringshalt. Exempel på 
sådana anpassningar finns t.ex. hos växten sileshår. För att trygga försörjningen av kväve och 
andra livsnödvändiga ämnen, som det råder brist på i högmossarna, så fångar och dödar växten 
insekter med hjälp av bladen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
I kärr och limnogena våtmarker är förhållandet det motsatta. Här finner man ett tydligt samband 
mellan vegetationens utformning och berggrundens sammansättning. Man talar alltså om fattig-
kärr, intermediära kärr, rikkärr och extremrikkärr. 
 
Indelningen i olika vegetationstyper i kärren baserar sig på denna indelning där sammansätt-
ningen av olika karaktärsarter främst mossor och kärlväxter definierar kärrtypen. 
 
Snip är exempel på en växt som är bunden till m.el.m näringsrika kärrmiljöer. Detta ”halvgräs” 
utgör genom sitt karakteristiska utseende en god signalart vid inventeringsarbetet i fält. 
 
Jordarternas inverkan på våtmarksbildningen 
 
På samma sätt som då det gäller berggrunden har jordtäckets beskaffenhet, vad gäller närings- 
och kalkhalt, stor betydelse för myrvegetationens sammansättning, främst då i kärr och 
limnogena våtmarker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klimatets inverkan på våtmarksbildningen 
 
Nederbörd, humiditet och vegetationsperiodens längd är faktorer som i hög grad påverkar och 
styr myrarnas bildning och utformning. Det visar sig att i områden med hög årsmedelnederbörd 
är vanligen också myrarealen hög. I detta sammanhang är dock bl.a. dimfrekvensen en viktig 
faktor samt även humiditeten, eftersom en hög evapotranspiration reducerar effekterna av hög 
nederbörd. 
 

 
 
Karta 10. Procentuell andel myrareal per ekonomiskt kartblad (enligt topografiska kartan) jämfört med 
årsnederbörden i länet. 
 
I sydvästra Sverige, där nederbörden överstiger 1000 mm/år och humiditeten (mätt som nettot 
nederbörd minus avdunstning) ligger över 600 mm, överstiger myrarealen bitvis 75 % av totala 
landarealen, mot genomsnittet ca 14 % för hela landet. 
 
Förklaringen till detta är i första hand att myrarna (främst mossarna) huvudsakligen byggs upp 
av vitmossor, som därför också har störst betydelse för myrarnas utbredning. Vitmossornas 
tillväxt och utbredning påverkas starkt av temperaturförhållanden, nederbörd och humiditet, i än 
högre grad än vad som gäller för kärlväxterna. Följaktligen så är det just de klimatfaktorer som 
påverkar mossornas tillväxt, som samtidigt också styr myrbildningen. 
 
Hög nederbörd i kombination med låg avdunstning (d.v.s. hög humiditet) skapar förhållanden 
med m.el.m. konstant vattenmättnad i marken. Detta är den viktigaste förutsättningen för att 
nedbrytningen av dött växtmaterial ska upphöra, och istället torvbildning ska initieras. Eftersom 
mossornas huvudsakliga tillväxt sker under senhöst till våren, betyder det att i områden med 
tämligen milda vintrar samt relativt lång vegetationsperiod gynnas starkt vitmossornas tillväxt. 
 



 

Även myrarnas morfologi och karaktär påverkas av klimatet. I områden med låg humiditet 
dominerar våtmarker av typen topogena kärr, medan i områden med hög humiditet gynnas 
bildningen av välvda mossar, samt i viss mån även sluttande kärr och fukthedar. 
 
 

VÅTMARKSTYPER 
 
Begreppet våtmark innefattar enligt naturvårdsverkets definition all fuktig till våt mark samt 
vegetationstäckt vattenyta. Våtmarkerna indelas i tre huvudgrupper, myrar, stränder och fuktiga 
till våta områden i övrigt. Dessa huvudgrupper indelas i sin tur i ytterligare undergrupper. (se 
vidare figur 3). 
 
Myrar Stränder Övrig våt mark 
mosse havsstrand fuktäng 
kärr sjöstrand fukthed 
blandmyr mad vid å sumpskog 
 bevuxen sjö 
 
För samtliga dessa naturtyper gäller att de betingas av konstant eller fluktuerande högt grund-
vattenstånd, som i vissa fall ger upphov torvbildning. 
 
Älvsborgs län är genom sin topografi och höga nederbörd en myrrik region i Götaland. Mossarna 
är den helt dominerande myrtypen i länet med en särskilt stor förekomst i länets sydöstra och 
nordvästra delar där den totala våtmarksarealen också är högst. Omkring 58 % av myrarealen 
som är större än 10 ha (inventerad areal) utgörs av högmossar av olika typer. 
 
Kärren utgör numera en obetydlig del av myrarealen, omkring 10,5 %, liksom mader och 
översvämningsområden vid sjöar och vattendrag ca 5,5 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 3. Fördelningen mellan de olika våtmarkstyperna inom länet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mossar 
 
Ombrotrofa våtmarker, d.v.s. mossar är den i särklass vanligaste myrtypen i länet med 52338 ha, 
d.v.s. ca 58,2 % av den totala, inventerade myrarealen. Mossarnas utformning spänner över en 
mångfald typer, varav den nästan plana till svagt välvda mossen är den antals- och ytmässigt 
vanligast förekommande. Av de totalt 1434 st registrerade delobjekten av typen mosse i länet är 
1062 st plana till svagt välvda. 
 
Tabell 4. Fördelningen mellan de registrerade mosstyperna (på delobjektsnivå) i Älvsborgs län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan till svagt välvd mosse 

Våtmarkstyp Antal Areal % av totalarealen 
 
Fuktäng  2  190   0,2 
Kärrkomplex  1      51  0,1 
Soligent kärr  4   107  0,1 
Topogent kärr  68   1823  2 
Excentrisk mosse  24   4039  4,5 
Koncentrisk mosse  11   2386  2,7 
Platåmosse  59   4874  5,4 
Svagt välvd mosse  661  36168     40,3 
Skålformig mosse  7   171  0,2 
Sluttande mosse  39  3464  3,9 
Obestämbar mosse 29  1325  1,5 
Mossekomplex 36  7824  8,7 
Myrkomplex  134   16036    17,9 
Obestämbar våtmark  4  104  0,1 
Bevuxen sjö  8  628  0,7 
Limniskt strandkomplex  4  194  0,2 
Strand vid rinnande vatten 36  2088  2,3 
Strand vid sjö 22   941  1 
Sumpskog 5   229  0,3 
Våtmarkskomplex   72   7143   8    
Totalt  1226  89785  100,1 

Mossetyp Antal Total yta % av - % av total 
  (ha) inventerad inventerad 
   mossareal våtmarksareal 
 
Svagt välvd  mosse  809 28206  53,9  31,4 
Skålformig   ”    13  327    0,6    0,4 
Sluttande   ”    92   4354    8,3    4,8 
Tydligt välvd  ”  121   7455  14,2    8,3 
Koncentriskt väld mosse    25   2955    5,6    3,3 
Excentriskt välvd mosse    57   4655    8,9    5,2 
Mossemosaik    33   2907    5,6    3,2 
(Obestämbar mosse    31   1479    2,8    1,6 
Totalt  1181 52338  100  58,2 
 



 

Plan till svagt välvd mosse 
 
Framförallt de små mossarna har denna utformning, och totalt sett inom länet är svagt välvda 
mossar den antals- och arealmässigt i särklass vanligaste mossetypen. Denna typ av mossar finns 
representerade tämligen jämnt över hela länet. De synes inte ha någon strikt geografisk begräns-
ning eller preferens, förutom att de givetvis är talrikare i de allmänt myrrikaste delarna av länet. 
 
Förutom på de allra största mossarna av denna typ är mosseplanet vanligen m.el.m. tätt trädtäckt. 
Därför är hydromorfologiska strukturer inte så vanligt förekommande. Om sådana strukturer 
finns så är de oftast inte heller så typiska och väl utvecklade som på de tydligt välvda mossarna. 
 

 
 
Figur 12. Principskiss med profil genom en svagt välvd mosse. 
 
De största, svagt välvda mossarna har dock ofta ett trädfritt mosseplan, som är rikt differentierat. 
Framförallt i nederbördsrikaste länsdelarna är dråg, mjukmattor, lösbottnar samt hölje- och 
tuv/tuvsträngstrukturer vanligt förekommande och väl utvecklade. 
 
Laggpartiet kring de svagt välvda mossarna är ofta dåligt utvecklat och ersatt med en diffus 
övergångszon till fastmarken. Detta gäller speciellt i de utpräglat maritimklimatiskt påverkade 
delarna av länet. Övergångszonen utgörs här ofta av trädtäckta mellanformer mellan mosse- och 
kärrvegetation samt ofta av fukthedsvegetation. En annan orsak till att laggzonen m.el.m. saknas 
är ofta att mossarna blivit utsatta för dikningsåtgärder. 
 
Sluttande mosse och skålformig mosse 
 
Dessa två utpräglat västliga mossetyperna förekommer endast mycket sparsamt inom länet. 
Förekomsten betingas i första hand av de klimatiska faktorerna, främst hög nederbörd i kombi-
nation med hög humiditet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Karta 11. Fördelningen av sluttande mossar i jämförelse med årsmedelnederbörden. 
 
Kännetecknande för bägge typerna är att laggparti saknas, och istället övergår mossarna 
successivt i den omgivande fastmarken via i första hand fukthedsvegetation (vanligen pors- 
blåtåtelfukthed). Skillnaden mellan plana-svagt välvda mossar och svagt skålformiga mossar är 
ofta svår att fastställa. 
 

 
 
 
Figur 13. Principskisser samt profil genom sluttande mossar. 
 
 
 



 

Koncentriskt och excentriskt välvd mosse samt platåmosse 
 
Gemensamt för dessa tre mossetyper är att de höjer sig tydligt över den omgivande marknivån. 
De är ofta också arealsmässigt stora, och har vanligen trädfria mosseplan, som är rikt diffe-
rentierade med väl utvecklade strukturer. Vanligt är också att mossarna kantas av en väl 
utvecklad lagg. 
 
Mossarnas välvningsgrad står i intimt samband med nederbördsmängderna och temperaturen 
samt därmed också humiditeten. 
 

 
 
Karta 12 och 13. Utbredningen av excentriskt och koncentriskt välvda mossarna i jämförelse 
med årsmedelnederbörd och höjdförhållanden i länet. 
 
På de koncentriskt välvda mossarna är högsta punkten placerad centralt på mosseplanet, medan 
den är lateralt förskjuten på excentriskt välvda mossar. Mossarnas överyta lutar m.el.m. starkt 
och detta resulterar i bildandet av långsträckta, parallella strukturer av omväxlande tuvsträngar 
och höljor vinkelrätt mot lutningsriktningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Figur 14. Principskiss med profil genom en koncentriskt välvd mosse. 
 

 
 
Figur 15. Principskiss med profil genom en excentriskt välvd mosse. 
 
Grundtypen platåmosse skiljer sig från de övriga två genom att överytan är m.el.m. plan. Till 
skillnad från vad som utmärker koncentriskt och excentriskt välvda mossar så brukar åter-
kommande regelbundenhet i strukturernas placering på mosseplanet därför saknas på platå-
mossar. 
 

 
 
Figur 16. Principskiss med profil genom en platåmosse. 
 
Mossemosaik 
 
Denna typ av mossar är vanligast i de delar av länet som domineras av s.k. sprickdalsterräng. 
Mossarna är sammansatta av oftast små, plana till svagt välvda mosseytor som är starkt upp-
splittrade av fastmarksholmar. Vanligen ingår också en ansenlig del kärrytor i dessa mosse-
mosaiker. Därför benämnes objekten som utgörs av mossemosaik för myrkomplex. 
 
 



 

 

 
Karta 14. Utbredningen av våtmarker av typen mossemosaik i jämförelse med årsmedelneder-
börd och höjdförhållanden. 
 
Kärr och limnogena våtmarker 
 
Skillnaderna mellan mosse och kärr är i första hand kopplade till hydrologin och vegetationens 
utformning. Myrarnas vatten har olika ursprung, och innehåller därför varierande halter av 
näringssalter. Detta är den viktigaste faktorn, som påverkar och styr vegetationens samman-
sättning. Mossarnas vegetation är anpassad till extremt näringsfattiga och pH-mässigt sura 
förhållanden, medan kärrens växter är mer eller mindre kalk- och näringskrävande (se vidare i 
kapitlet om myrarnas vegetation). 
 
I våtmarksinventeringen delas kärren in i de två typerna topogena (plana) och soligena 
(sluttande) kärr. De topogena kärren är vanligast, och förekommer tämligen jämnt fördelade över 
länet. I låglänta terrängavsnitt, där tillrinnande fastmarksvatten har en väsentlig betydelse för de 
hydrologiska förhållandena, utgör de den dominerande våtmarkstypen. Det kan t.ex. röra sig om 
småsjöar och tjärnar som genom igenväxning omvandlats till kärr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 5. Fördelningen mellan de registrerade typerna av kärr och limnogena våtmarker i 
Älvsborgs län. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Karta 15. Utbredningen av soligena kärr i jämförelse med årsmedelnederbörd och höjdför-
hållanden. 
 
Påverkan av fastmarksvatten brukar också vara påtaglig i övergångszonen mellan mosseplan och 
fastmark. Många högmossar kantas därför av topogena s.k. laggkärr. Även maderna utmed sjöar 
och vattendrag, som räknas till de limnogena våtmarkerna, brukar ha karaktären av topogena 
kärr. 
 
 

 Antal Total yta % av % av total 
  (ha) inventerad inventerad 
   kärrareal våtmarksareal 
 
Topogena kärr  272  5987  48,6  7,7 
Soligena kärr    23    255    2,1  0,3 
Kärrmosaik    30  1872  15,2  2,4 
Åmad    96  2964  24,1  3,8 
Sjömad    49  1240  10,1  1,6   
Totalt  470 12318  100,1    15,7 



 

 
Bild 4. Maderna utmed Göta älv norr om Surte (foto: Per-Olof Martinsson). 
 
Till de limnogena våtmarkerna räknas också strandskogar, vassar, sjö- och åstränder samt 
igenvuxna sjöar (se vidare i indelningsschema över våtmarkstyper, figur 3). 
 
Kärrvegetation utvecklas också i de dräneringsstråk (dråg) som är vanliga på högmossarnas 
mosseplan, samt ibland i gränszonen mellan sammanväxande mosseplan. Dessa dräneringsstråk 
kan vara m.el.m. sluttande. Sluttande kärr påträffas annars främst i de nederbördsrikaste delarna 
av länet. Där förekommer myrkomplex med små kärrytor i mosaikartad omväxling med mosse-
partier och fastmarksholmar. Både kärr- och mossepartierna i dessa våtmarksmosaiker är ofta 
tydligt sluttande. De enskilda kärren, i dessa ofta mycket stora och mosaikartade myrkomplex, är 
dock vanligen arealmässigt mycket begränsade. 
 
Den inventerade kärrmarksarealen omfattar endast ca 8 100 ha, vilket motsvarar ca 10 % av den 
inventerade våtmarksarealen. Till detta kommer en del av de m.el.m. kärrbetonade våtmarker 
som ligger i anslutning till och betingas av vatten. Dessa mader omfattar tillsammans ca 4 400 
ha. Totalt blir detta en kärrareal av ca 12 500 ha, eller ca 15 % av den inventerade våtmarks-
arealen. 
 
Andelen kärr har tidigare varit betydligt högre. Utdikning för att utöka den odlingsbara arealen 
har dock förstört huvuddelen av södra Sveriges kärrmarker. De områden som därmed förlorat sin 
våtmarkskaraktär finns inte redovisade i denna inventering. 
 
Myrkomplex, våtmarkskomplex och limnogena våtmarkskomplex. 
 
Då två eller flera av respektive undergrupp av våtmarkstyper (se indelningsschema över våt-
markstyper, figur 3) förekommer inom ett hydrologiskt sammanhängande våtmarksobjekt 
benämnes det ett komplex av respektive huvudgrupp. Stora, komplext sammansatta våtmarker är 
mycket vanliga i länet, särskilt mossar och kärr i myrkomplex. 



 

MYRARNAS HYDROLOGI 
Eftersom konstant tillgång på vatten är ett huvudvillkor för uppkomsten av myrar så kan hydro-
login anses vara den viktigaste i raden av faktorer som styr myrarnas utveckling. Myrarnas 
hydrologi i sin tur är styrd av torvens porositet och vattenledningsförmåga. Eftersom dessa bägge 
faktorer är starkt beroende av torvslag och humifieringsgrad, så varierar de hydrologiska 
förhållandena kraftigt mellan olika myrar, och ofta även inom en och samma myr. 
 
I en genomsnittlig mosse är både porositeten och vattenledningsförmågan hög närmast ytan, 
medan djupare lager har låg porvolym, och endast en mycket begränsad vattenledningsförmåga. 
I ytan kan vattenledningsförmågan vara mer än 1000 gånger större än i djupare torvlager, och 
därför sker den största delen av myrarnas dränering vid eller strax under ytan. Myrarnas lutning 
är en annan viktig faktor som bestämmer vattnets transporthastighet. Horisontella torvlager kan 
göra att vattnet stagnerar, medan starkt sluttande lager skapar förutsättningar för en snabb 
dränering. I myrar med en mera homogent sammansatt torvmassa sker avrinningen mer som en 
följd av grundvattenytans allmänna lutning i torven. 
 
I de flesta myrar fungerar bottenskiktet, gyttja eller kärrtorv, som en effektiv spärr mot under-
lagrande mineraljord, och på detta sätt skapas två ifrån varandra fristående vattenmagasin 
(akvifärer). Utbytet mellan de två akvifärerna är normalt mycket litet, men förekommer naturligt 
i form av mineralvattenkällor (oftast belägna i kanterna av myrarna), och kan också öka om man 
t.ex. vid dikning av torvmark råkar punktera bottenskiktet. Källor i anslutning till våtmarker är 
en sällsynthet i länet och har endast påträffats i 5 fall. I mossar som bildar de högsta punkterna i 
terrängen kan i sällsynta fall vatten tränga ned genom s.k. slukhål i mossens överyta och nå den 
underliggande mineraljorden, där det sedan dräneras bort. Även slukhål är mycket sällsynta och 
har påträffats på endast ett fåtal myrar i länet. 
 
Hydrologin påverkas till viss del även genom förändringar i viskositeten p.g.a. variationer i 
vattentemperaturen (varmt vatten rinner snabbare än kallt). Temperaturfördelningen i en myr 
visar att djupare lager har en temperatur som endast obetydligt varierar kring årsmedeltempe-
raturen. I ytan är temperaturen mera följsam, och varma sommardagar kan ytvattentemperaturen 
överstiga 30 grader C i höljor och andra grunda vattensamlingar. 
 
Dräneringsmönstret varierar också kraftigt från myr till myr. Sluttande myrar i norra Sverige kan 
ha en ganska jämnt fördelad dränering över hela ytan, medan välvda högmossar i söder kan 
utveckla mer eller mindre förgrenade dräneringsmönster likt de som påträffas i mineraljord. 
 

 
 



 

Hydrologiskt betingade strukturer och företeelser högmossar 
 
Med undantag för de plana till svagt välvda mossarna, som oftast är helt trädtäckta, så rymmer 
de flesta mossetyperna ett antal typiska strukturer på mosseplanet. Dessa strukturer är resultatet 
av ett samspel mellan de rådande hydrologiska förhållandena och vegetationens utveckling. 
 
Speciellt väl utvecklade och rikligast förekommande finner man de olika strukturerna på stora, 
välvda högmossar inom länets nederbördsrikaste delar. 
 
Dråg 
 
På en typisk högmosse i södra Sverige kommer tillskottsvattnet uteslutande från nederbörden, 
som normalt brukar fördelas jämnt över mosseytan. Det avrinnande överskottsvattnet tenderar att 
samlas i särskilda dräneringsstråk s.k. dråg, och mossarnas konvexa överyta gör att dränerings-
mönster utvecklas radiellt ut från de högsta delarna. Drågen kan bildas i primära ojämnheter i 
mossens överyta, men de kan också bildas i gränsen mellan mosseytor som växer samman under 
sin expansion. En del tvecklas också som dräneringskanaler för avrinningsvatten från fastmarks-
holmar ute i mosseytorna. 
 

 
Bild 5. Välutvecklade kärrdråg på Ängmossen i Ale kommun. (foto: Per-Olof Martinsson). 
 
På mossar som nått kulmen på sin höjdexpansion kan torven börja eroderas av det rinnande 
vattnet, och djupa erosionsrännor kan därvid bildas. Dessa rännor fungerar sedan som effektiva 
dräneringskanaler för det avrinnande vattnet. 
 
 
 
 
 
 



 

Drågen är vanligast i sydvästra Sverige dar humiditeten är hög. I dessa områden är tillgången på 
avrinnande överskottsvatten stort, och dessutom är grundvattenytan m.el.m. konstant hög. Därför 
sker avrinningen huvudsakligen på eller strax under ytan. 
 
Även terrängens utseende är betydelsefull för drågens utformning och frekvens. Ju mer brutet 
landskapet är desto vanligare synes drågen vara. 
 
Lagg 
 
I mossarnas övergång mot fastmarken finns ofta ett kärrområde, där vattnet samlas och rinner 
vidare efter att ha lämnat mossen. Denna typ av kärrstråk kallas lagg och kan variera i bredd från 
några få meter till mer än femtio meter. Vegetationen i laggen är minerotrof, d.v.s att den domi-
neras av kärrväxter, till skillnad från på mosseplanet. Detta hänger samman med att till laggen 
tillförs också mineralrikt fastmarksvatten. Laggen kan ha ett eller flera utflöden från myrområdet 
beroende på terrrängens utformning. Mossar i flacka områden brukar endast ha ett eller två 
utflöden, medan mossar i kuperade områden kan ha flera utlopp. 
 

 
 
Bild 6. Det breda laggkärret på Åsamossen i Svenljunga kommun är mycket väl utvecklat och 
karakteristiskt . Kärret saknar trädvegetation och domineras av trådstarr. 
(foto: Christer Göransson). 
 
Såväl dråg som laggar är vanliga på kala högmossar i västra Sydsverige. I de östra delarna av 
Sydsverige, där nederbörden i allmänhet är så liten att huvuddelen av dräneringen kan ske en bit 
ner under torvytan, är dessa företeelser inte så vanligt förekommande. 
 
Tyvärr så är det mycket vanligt att just laggen blivit utsatt för dikningsåtgärder, vilket resulterat i 
att den öppna kärrvegetationen försvunnit och ersatts av tät skog. Endast ett fåtal av de större 
mossarna i länet har kvar en odikad lagg. 
 
 



 

Randskog 
 
Innanför laggen, där mosseplanet höjer sig upp över omgivningen, råder bättre dräneringsför-
hållanden än på övriga delar av mosseplanet. Detta resulterar i att syrehalten ökar i torven. 
Därmed ökar också nedbrytningshastigheten och frigörandet av näringsämnen. På dessa delar 
utvecklas trädvegetationen med framför allt tall, samt torr rished i fältskiktet. 
 
På mossar där laggen blivit dikad brukar randskogsbården tillväxa mycket kraftigt. På små 
mossar brukar därmed hela mosseplanet bli trädtäckt. 
 
Tuva/tuvsträng 
 
Kännetecknande för mosseplanens vegetation är att den är uppdelad i två huvudelement, 
tuvor/tuvsträngar och höljor. På tuvorna, som är betydligt torrare än de omgivande hölje-
partierna, dominerar rishedsvegetation. Större tuvor är ofta bevuxna med så martallar. 
 

 
 
Bild 7. Tuvsträngar, runda och mellanliggane höljor på Tjuvemossen i Färgelanda kommun. 
(foto: Per-Olof Martinsson). 
 
Hölja 
 
Hölja är beteckningen på de blöta, lägre liggande partierna mellan tuvorna på mosseplanet. 
Vegetationen skiljer sig markant från tuvornas torra rissamhällen. I höljorna dominerar i stället 
gräs- och starrarter ihop med mer fuktighetskrävande vitmossor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Höljorna kan variera starkt i storlek från ett par 10-tal cm breda stråk mellan tuvorna 
till flera 10-tals meter breda ytor i stora system som kan dominera hela mosseplanet. 
Lösbottenhöljorna är en variant som är mycket blöt och dar vegetation ofta saknas helt. 
Denna höljetyp går inte att passera till fots. 
 

 
 
Bild 8. Lösbottenhölja. (foto: S. Persson). 
 
Göl 
 
Små och permanent öppna vattenytor i mossar brukar, i södra Sverige, m.el.m. generellt beteck-
nas som gölar. En göl, enligt definition inom myrforskningen, anses återspegla den plats där 
myrens utveckling började som en liten sjö, tjärn eller grund och vattenfylld sänka. Gölarnas 
vattenyta följer mossens höjdtillväxt till skillnad från tjärnarna, som m.el.m. har kontakt med 
fastmarken, och inte påverkas lika mycket av mossens höjdtillväxt. Vanligen är gölarna därför 
belägna på mossarnas högsta delar. 
 
I praktiken är det dock svårt att i flygbilden avgöra huruvida en vattensamling på en mosse är en 
tjärn eller en göl. Resterna efter en igenväxande tjärn kan mycket väl tolkas som en göl. I våt-
marksinventeringen har därför de flesta små och permanent öppna vattenytorna på mosseplanens 
centrala delar betecknats som gölar. 
 
I fält är skillnaden oftast mer lättidentifierad. Vegetationen i gölarna är vanligen m.el.m. helt 
ombrotrof, medan den i tjärnarna indikerar påverkan av mineralrikt vatten. På en del mossar kan 
gölarna vara så talrika att de helt dominerar mosseplanet, och ofta kantas de av mjukmattor med 
gungflykaraktär. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bild 9. Lunnebomossen i Melleruds kommun är rik på väl utvecklade höljor och gölar. 
(foto: Per-Olof Martinsson). 
 
Höljegöl 
 
Denna typ av gölar har vanligen ett mycket speciellt utseende. De är öppna vattenytor på 
mosseplanens centrala delar, och är någon eller ett par meter breda samt ofta flera 10-tal meter 
långa. Ibland är de sinsemellan förbundna till större system. Till skillnad från de vanliga gölarna 
saknas här vanligen mjukmattor runt om. 
 
Höljegölarna kan vara mycket djupa. Stundom når de ner till underliggande mineraljord eller 
berg, med påföljd att mineralrikt grundvatten kan tränga upp och ”gödsla” växtligheten som 
därmed antar kärrkaraktär. 
 
Angående ursprung och bildningssätt finns flera teorier. En går ut på att höljegölarna är resultatet 
av sättningar i torven. Enligt en annan teori är de primärt bildade, och utgör en fortsättning på 
flarkar från ett tidigare stadium i myrens utveckling. 
 
Enligt Hugo Sjörs 1948, har höljegölarna västlig utbredning, vilket enligt honom bl.a. bör hänga 
samman med att deras förekomst är begränsad till stora, välvda mossar. I Älvsborgs län är 
höljegölar emellertid en sällsynt företeelse. Vackra exempel finns främst på Öjemossen i 
Dalsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bild 10. Höljegölarna, de s.k. Munkekällorna på Öjemossen i Färgelanda kommun. 
(foto: Per-Olof Martinsson). 
 
Kärrens hydrologi 
 
Den grundläggande skillnaden mellan mossar och kärr är förknippad med de hydrologiska 
förhållandena. I mossarna råder ombrotrofa näringsförhållanden, medan kärren också får ta emot 
mineralrikt vatten från omgivningarna och alltså kännetecknas av minerotrofi. 
 
En annan viktig skillnad är avrinningsförhållandena. Medan mossarna i de flesta fall har en 
dräneringsriktning från de centrala delarna ut mot kanterna, så rinner vattnet i kärren oftast i 
motsatt riktning, d.v.s. från utkanterna mot de centrala delarna där stora dräneringskanaler kan 
utvecklas. 
 
Med avseende på lagerföljden finner man oftast hydrologiska likheter mellan mossar och kärr. I 
de flesta fall är både kärrens och mossarnas ytlager låghumifierade och har stor vattenlednings-
förmåga. Mot djupet tilltar humifieringsgraden och därmed minskar vattenledningsförmågan. 
Liksom i mossarna fungerar också kärrens bottenlager som en effektiv vattenspärr mot 
underlaget. Läckage från mineraljorden är dock vanligare i kärr än i mossar, och bl.a. därför är 
förekomsten av källor större i kärren. 
 
Hydrologin skiljer sig mellan olika typer av kan. Sluttande kärr har en lutande grundvattenyta, 
och dräneringen sker därför ganska snabbt som ytavrinning på eller i de översta torvlagren. Plana 
kärr däremot har i allmänhet ganska stillastående vatten. Här och var förekommer emellertid 
zoner med mer rörligt vatten, oftast då i form av små bäckar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strukturer i kärren 
 
Kärren i södra Sverige saknar i allmänhet de tydliga strukturer som är vanliga i våra norrländska 
kärrmarker. De flesta kärren har emellertid en mer eller mindre utpräglad tuvighet, dar tuvorna är 
uppbyggda av mossevegetation. Mellan tuvorna förekommer på en del kärr mycket blöta partier 
som närmast motsvarar norrlandskärrens flarkar. Vid stark tuvighet och när tuvorna upptar en 
mycket stor del av ytan kan myren betraktas som en övergångsmyr, ett sorts förstadium till 
högmossebildning. 
 
Man brukar skilja mellan fastmatte- och mjukmattekärr. Indelningen utgår (som namnet antyder) 
från markens bärighet. På ett mjukmattekärr bildas bestående spår då man går på ytan. Dessa 
kärr kan stundom vara mycket svåra eller omöjliga att passera till fots. Fastmattekärren är där-
emot lätta att gå över, och några bestående spår brukar inte märkas. Vegetationen på dessa olika 
myrtyper skiljer sig också markant. 
 

MYRARNAS DJURLIV 
 
I samband med våtmarksinventeringen har ingen särskild uppmärksamhet ägnats åt våtmarkernas 
djurliv. Fältinventeringarna har koncentrerats till vegetationen, och uppgifter om djur finns där-
för endast i de fall som direkta observationer har gjorts i samband med beskrivningen av vege-
tationen. Övriga uppgifter om fågelliv m.m. i det datalagda materialet är hämtade från andra 
inventeringar, litteratur och enskilda uppgiftslämnare samt från länsstyrelsens faunavårds-
register. 
 
Våtmarksfåglar i Älvsborgs län (av Hans Alexandersson) 
 
Våtmarkerna har stor ekologisk betydelse för reproduktion och som födolokaler för ett stort antal 
fågelarter. Ca 30 % av landets regelbundet häckande fågelarter är knutna till olika våtmarkstyper 
i Älvsborgs län. Inräknas också rastande arter så påträffas årligen ca 38 % av landets fågelarter i 
länets våtmarker. Av de ca 70 fågelarter som häckar ar 24 arter (34 %) upptagna på hotlistan för 
Sverige, varav de flesta som hotkategori 4, hänsynskrävande (Ahlen m.fl. 1992). Medräknas 
även rastande arter stiger antalet till 40 hotade arter vilket motsvarar 35 % av den regelbundet 
förekommande våtmarksfågelfaunan i länet. 

 
 



 

 
Bild 13. Rastande kandagäss vid Hullsjön i Trollhättans kommun. (foto: Hans Alexandersson). 
 
Fågelrikedomen i våtmarksbiotoperna är betingad av olika miljöfaktorer där markblötan/vatten-
förekomsten, närsaltförekomsten och storleken på våtmarken är särskilt betydelsefulla. På de 
torvbildande våtmarkerna (mossar och kärr) är avsaknad av trädvegetation, myrens storlek och 
hydrotopografi avgörande faktorer för artrikedomen hos den häckande fågelfaunan. I de limno-
gena våtmarkerna i odlingslandskapet, som mader och vegetationsrika stränder kring grunda 
sjöar och vattendrag, är närsaltförekomsten, en variationsrik vegetation och hävden i form av 
bete och/eller slåtter av mycket stor betydelse för ett rikt fågelliv. 
 
Högmossar 
 
Högmossarna är extremt näringsfattiga miljöer och också mycket fågelfattiga. I gengäld kan 
fågelfaunan vara mycket särpräglad och intressant. Den genomsnittliga inventerade fågeltätheten 
på kala högmossar är endast 19 par/km2. Tättingar som ängspiplärka, buskskvätta och gulärla är 
talrikast i nämnd ordning, och tätheten är i genomsnitt 14 par/km2. Vadarna är en karakteristisk 
fågelgrupp för större kalmossar och förekommer i genomsnitt med 4 par/km2. Övriga fågel-
grupper som t.ex. änder m.fl. förekommer i genomsnitt med 1 par/km2. Fågelrikedomen, både 
art- och individmässigt, ökar med stigande storlek på myren, minskande trädförekomst och med 
ökande förekomst av höljor, dråg och gölar. 
 
Fågelrikast är de verkligt stora högmossarna med vidsträckta, öppna mosseplan och rik före-
komst av höljor, lösbottnar, kärrdråg och gölar. Länets främsta exempel på en sådan fågelrik 
mosse är Komosse i Tranemo och Ulricehamns kommuner. Till de vanligaste arterna ute på 
mosseplanet hör ljungpipare, tofsvipa, storspov och enkelbeckasin. Sällsynt häckar också 
rödbena, brushane och småspov. Bland tättingarna är ängspiplärka, buskskvätta och sånglärka 
vanligast, och på de höljerika mossarna häckar också gulärla. Närmare mossekanten och den 
glesa randskogen med främst björk och tall förekommer vanliga skogshäckande arter som 
lövsångare, bofink och trädpiplärka. På myrholmar eller i mossekanternas barrskog häckar 
sparsamt fiskgjuse, duvhök och ormvråk. 
 



 

Gölrika mossar hyser också häckande änder och måsar. Främst förekommer gräsand, kricka och 
knipa. Sparsamt till sällsynt häckar även sångsvan och smålom. Fiskmås och ibland enstaka par 
av skrattmås häckar i småkolonier, och i busk- och lövrika kärrdråg förekommer häckande trana. 
Sedan mitten av 70-talet har tranan ökat markant i länets myrar. Ljungpipare och angspiplärka är 
två arter som med nästan 100 % av länets populationer är exklusivt knutna till kala högmossar 
för sina häckningar. Andra arter där en hög andel av populationen är myrhäckande är storspov 
50 %, grönbena 60 % och gulärla 40 % (se figur 18). 
 

 
 
Figur 19. Skyddad andel av populationen hos några mossehäckande arter beroende på hur stor 
del av de mest värdefulla fågelmossarna skyddas. Exempel: om de 20 viktigaste fågelmossarna 
skyddas kommer ca 60 % av populationen ljungpipare att kunna bevaras. 
 
De mest betydelsefulla fågelmossarna, som finns sammanställda i tabell 8, är länets stora 
opåverkade och variationsrika högmossar. Små och trädtäckta mossar (tallmossar), ofta 
påverkade av dikning, har en artfattig fågelfauna med huvudsakligen bofink, trädpiplärka och 
lövsångare. Mindre mossar rika på tuvdun är dock viktiga födolokaler för tjäder och orre som 
betar blomknopparna under senvåren. Skogshöns i områden med god tillgång på tuvdunrika 
småmyrar har den bästa häckningsframgången. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 6. Tätheten hos några våtmarkshäckande arter i Älvsborgs län. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fukt- och sumpskogar 
 
De riktigt blöta lövsumpskogarna och översvämningsskogar intill sjöstränder och vattendrag är 
mycket fågelrika biotoper. Alkärren är den mest betydelsefulla sumpskogstypen med bl.a. före-
komst av järpe, morkulla, skogssnäppa, mindre hackspett, gärdsmyg, grönsångare och stjärtmes. 
I Dalsland förekommer vitryggig hackspett ofta i sådana miljöer. I mer barrdominerade sump-
skogar är tretåig hackspett en typisk men fåtalig invånare. Sumpskogens stora förekomst av döda 
och halvdöda träd och ett rikt fältskikt samt stor insektsrikedom är viktiga ekologiska faktorer 
för ett rikt fågelliv. 
 
Tabell 7. De vanligaste häckfåglarna i de dalsländska sumpskogarna (efter Karvik 1964). 
(% av samtliga observationer i sumpskogar i Dalsland). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art Par/km2 
 
vadare 
ljungpipare  3,2 
tofsvipa  1,3 
storspov  0,5 
grönbena  0,4 
summa  5,4 
 
tättingar 
ängspiplärka  13,4 
sånglärka   0,5 
gulärla   2,0 
buskskvätta   2,2 
summa  18,1 
 

Art % 
 
lövsångare 16,5 
bofink 12,0 
svarthätta  7,8 
taltrast  7,3 
rödhake  6,0 
trädpiplärka  5,0 
rödvingetrast  4,5 
tofsmes  3,8 
svartvit flugsnappare  3,8 
koltrast  3,8 
grönsiska  3,5 
kungsfågel  3,0 
nötskrika  2,2 
skogssnäppa  2,1 
järpe  2,1 
övriga arter 16,6 
  100,0 



 

Kärren 
 
Större, öppna topogena kärr är numera förhållandevis sällsynta våtmarker. De utgörs främst av 
blöta starrkärr kring vattendrag och sjöar eller utgöres av sänkta sjöar. Häckfågelfaunan i dessa 
är i många avseenden lik den man finner på blöta mossar men har ett större inslag av simfåglar 
som t.ex. kanadagås, gräsand och kricka. I allt större utsträckning börjar sångsvan och trana att 
häcka i större kärrområden. Vanliga häckfåglar i de näringsfattiga kärren är också fiskmås, grön-
bena, enkelbeckasin och sävsparv. Under flyttningstiden utgör de starrdominerade kärren viktiga 
födobiotoper för simänder. Fröproduktionen från Carex-, Scirpus-, Eleocaris-, Potamo-geton- 
och Polygonumarter är synnerligen viktiga födokällor under vår och höst för arter som kricka, 
gräsand och bläsand vilka rastar i hundratal. 
 
Strandzoner och mader i odlingslandskapet 
 
Verkliga fågeleldoradon är de näringsrika, limnogena våtmarkerna kring slättsjöar och slättåar. 
Häck- och rastfågelfaunan är i dessa miljöer synnerligen art- och individrik. 
 

 
Bild 12. De fågelrika miljöerna har även ett stort värde som rekreationsområden. Vid Hullsjön 
samlas varje år ornitologer för att studera det rika fågellivet. (foto: Erling Svensson). 
 
De större ”fågelsjömiljöerna” med vassar, grunda öppna vattenområden och betes- eller slåtter-
hävdade mader hyser en häckande fågelfauna på 20-35 våtmarksarter. Till strandzonernas grunda 
vatten hör arter som sothöna, rörhöna, småfläckig sumphöna, vattenrall, gräsand, skedand och 
årta. Öppna kortbetade strandzoner hyser vadare som tofsvipa, rödbena, mindre strandpipare, 
grönbena, enkelbeckasin, storspov och gulärla samt ibland brushane. I blöta mader eller i sänkta 
sjöar med gles starrvegetation kan man sällsynt få höra dvärgbeckasin och dubbelbeckasin spela. 
De stora bladvassfälten hyser arter som rördrom, brun kärrhök, skrattmås, grågås, trastsångare 
och skäggmes medan rörsångare och sävsparv finns i de flesta vassbårder. 
 
 
 



 

 
 
Bild 13. Dubbelbeckasin. (foto: Sven K-J Johansson). 
 
Storleken på de hävdade maderna har betydelse för hur artrik fågelfaunan blir. Minst 15-20 ha 
hävdad madmark behövs för att få en relativt komplett häckfågelfauna. 
 
Avståndet mellan de olika våtmarkslokalerna har också stor betydelse. Starkt isolerade lokaler 
riskerar att förlora sparsamt förekommande arter med liten popoulationsstorlek p.g.a. slump-
mässigt utdöende trots att biotopen är den bästa tänkbara. För bevarandet av de fågelrika 
våtmarkerna i odlingslandskapet måste man därför förutom en ändamålsenlig skötsel i form av 
bete eller slåtter även beakta ett ekologiskt samband mellan de olika lokalerna. Även under 
flyttningstiden är det viktigt att ett pärlband av födorika våtmarker finns tillgängliga för svanar, 
gäss, änder och vadare utmed de breda flyttfågelstråken i Syd- och mellansverige. 



 

 
 
Bild 14. De vidsträckta vassarna vid sjöar och åar är viktiga rastningslokaler för ett stort antal 
fågelarter. Bilden visar rastande hussvalor vid Hullsjön. (foto Erling Svensson). 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MYRARNAS VEGETATION 
 
Beskrivningen av vegetationstyperna grundar sig på fältbesök i de från naturvårdssynpunkt mest 
värdefulla våtmarkerna, d.v.s. i första hand klass 1- och i vissa fall klass 2 objekten. Totalt är 266 
av länets 1226 inventerade våtmarker besökta i fält. Vegetationsbeskrivningen är alltså inte 
heltäckande, och således kan vissa vegetationstyper vara över- respektive underrepresenterade i 
denna översikt. 
 

 
 
Vid fältinventeringen beskrivs vegetationstyperna med utgångspunkt från Nordiska Minister-
rådets rapport 1984, ”Vegetationstyper i Norden”. Det visade sig dock att denna rapport inte är 
så väl differentierad när det gäller västsvenska myrvegetationstyper. I tveksamma fall har 
vegetationen därför måst hänföras till den typ i ministerrådets rapport som ansetts mest 
överensstämmande. 
 
Växtgeografiska drag 
 
Myrarna inom större delen av Älvsborgs län utmärks av en markant västlig prägel, och detta 
kommer till uttryck på flera sätt. Ett påtagligt drag är förekomsten av växter som är ocean-
klimatiskt gynnade bl.a. myrlilja, klockljung, klockgentiana och småsileshår. 
 
 
 



 

 
 
Även bland mossor och lavar påträffas arter med västlig utbredning. Exempel är mossorna 
atlantvitmossa, drågvitmossa, hedvitmossa och rundbladsmossa samt i viss mån även 
ullvitmossa, röd glansvitmossa och hornvitmossa, samt västlig renlav. 
Ytterligare ett annat västligt karaktärsdrag är att våtmarkerna, på de flesta håll, i fastmarkskanten 
övergår i pors- blåtåtelfukthed, en vegetationstyp som i Skandinavien är begränsad till de västra, 
suboceaniskt till oceaniskt påverkade delarna. 
 
Utpräglat kontinentala arter, d.v.s. arter med utpräglad östlig utbredning, finns endast ett fåtal av, 
däribland främst skvattram. 
 
Ett annat särdrag är att på välvda mosseplan, som i vanliga fall skulle hysa en helt ombrotrof 
vegetation, påträffas arter som indikerar en högre näringsstatus, d.v.s. växter som är m.el.m. 
bundna till kärrmiljöer. Exempel på sådana arter är pors, myrlilja, ängsull och flaskstarr. Dessa 
växter påträffas annars vanligen i mossarnas kantzoner, t.ex. i laggpartierna där tillrinnande 
fastmarksvatten tillför mineralnäringsämnen. 
 
Anledningen till att kärrväxter påträffas ute på mosseplanen står att finna i det kustnära läget. 
Fuktiga vindar från havet transporterar närsalter, som piskats upp ur vågorna, in över land. Dessa 
salter når sedan marken i samband med direkt deponering på vegetationen eller i samband med 
nederbörd. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Markens och grundvattnets närings- och pH-värde är annars i hög grad beroende av berg-
grundens och jordarternas beskaffenhet. Inom större delen av länet dominerar sura, gnejsiga 
graniter i berggrunden och moränen har överlag lågt pH-värde. Detta återspeglas i vegetationens 
utformning i kärr och mader. Dominerande är fattigkärr med framförallt flaskstarr och trådstarr 
som karaktärsarter och i övrigt låg artdiversitet. Påfallande är också den stora rikedomen på 
drågvitmossa, en art som har sydvästlig utbredning i Skandinavien. 
 
Basiska, näringsrika bergarter finns endast inom begränsade delar av länet främst i Dalsland. 
Inom dessa områden påträffas tämligen allmänt medelrika till rika kärr och mader. I mellersta 
länsdelen förekommer också här och var förhöjd kalkhalt i moränen, vilket också ger möjlighet 
för en mer krävande flora att utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Karta 22. Fynd av drågvitmossa (Sphagnum pulchrum) vid inventeringen. 
 
Registrerade vegetationstyper 
 
Inom Älvsborgs län har följande vegetationstyper påträffats i samband med fältinventeringarna. 
Sifferbeteckningarna är koder för respektive typ enligt ”Vegetationstyper i Norden”. 
 
Sumpskogar 
 
På grund av att sumpskogar är mycket svåra att identifiera vid flygbildstolkningen, så är andelen 
av dessa vegetationstyper starkt underrepresenterade i denna inventering. Materialet kan således 
inte anses som representativt för Älvsborgs län, där man med stor sannolikhet kan påträffa 
åtskilligt fler typer och betydligt större arealer än som framgår av våtmarksinventeringen. 
 
Sumptallskog (2.1.1.5) 
 
Domineras av tall i trädskiktet. I fältskiktet förekommer framförallt ris, bl.a. blåbär, lingon, odon 
och ljung. Bottenskiktet brukar utgöras av uddvitmossa. Sumptallskog är registrerad totalt 9 
gånger i länet. I Dalsland finns vegetationstypen på två ställen i Färgelanda kommun vid 
Blötemyrsmossen (9Blg05) och som kantskog vid Mosse 7 km NV Fagerhult (8B7e01). I södra 



 

länsdelen finns exempel bl.a. vid Björnemossen (7C4i01) och Hörsäckemossen (7C4i03) i 
Vårgårda kommun. 
 
Björkskog av ris-gräs-typ (2.2.4.5), sumpvariant. 
 
Glasbjörk dominerar trädskiktet, som ofta är mycket tätt, tillsammans med varierande inslag av 
barrträd, klibbal och viden. Fältskiktet är mycket variabelt med gräs, ris och olika örter. Mossor 
är valiga i bottenskiktet. Typen förekommer på sumpig skogsmark, vid sänkta sjöar, och i kanten 
av myrar. Påträffad totalt 8 gånger i länet. I Vårgårda kommun finns exempel på denna vegeta-
tionstyp bl.a. vid Sjömaden (7C6i0l). 
 
Sumpsnårskog (2.2.5.1) 
 
En vegetationstyp som påträffas i anslutning till sjöar, åar etc., där vattenståndet fluktuerar. 
Vegetationen domineras vanligen av olika viden, ofta tillsammans med klibbal. Fältskiktet är 
vanligen svagt utvecklat, men kan vara rikt med gräs och högörter, speciellt mot kanterna och i 
luckor där ljus når in. Bottenskikt saknas oftast helt. Registrerad totalt 2 gånger i länet, bägge i 
Dalsland, vid Hasjön (10C1e01) i Åmåls kommun samt vid Gösjön (9C3b02) i Melleruds 
kommun. 
 
Sumpblandskog (2.3.1.4) 
 
Vanligen med tätt trädskikt av björk, klibbal, gran och tall. Buskskiktet är oftast också väl 
utvecklat med t.ex. brakved och olika viden. Fältskiktet är mycket variabelt, men ofta rikt med 
högvuxna örter samt gräs- och starrarter. Bottenskiktet är vanligen dåligt utvecklat eller saknas 
helt. Registrerad totalt 16 gånger i länet. Exempel finns i Dalsland bl.a. vid Abborrmyren 
(10C2e02). 
 
Trädtäckta mossar 
 
Tallmosse av skvattramtyp (3.1.2.1) 
 
Denna variant av tallmosse domineras av skvattram i fältskiktet. De övriga risen förekommer 
dock också i större eller mindre grad. Träd- och bottenskiktet har likartad utformning som hos 
tallmosse av ristyp. Vegetationstypen har östlig utbredning i landet. I Älvsborgs län är typen 
noterad endast 4 gånger, varav samtliga i Dalsland. Den är noterad på de fyra mossarna 
Skomakerudsmossen (10C0b01), Bredvass, Rotö mosse (9C5c02), Brurmossen (10C3e0l) och 
Rörmossen m.fl. mossar (10Cle04). 
 
Tallmosse av ristyp (3.1.2.2) 
 
Vegetationstypen dominerar de skogklädda mossarna, samt de flesta mossars randskog. Typen 
kan även förekomma som småpartier på i övrigt öppna ristuvemossar. Vanligen ingår förutom 
tall även gran och björk i trädskiktet. Fältskiktet domineras framförallt av ris som ljung, klock-
ljung, kråkris och odon samt även blåbär och lingon. Ibland är tuvull mycket rikligt förekomm-
ande och dominant i fältskiktet. Bottenskiktet är på de torraste partierna sparsamt utvecklat, 
närmast hedartat, och domineras på övriga partier av praktvitmossa, röd vitmossa, tallvitmossa, 
väggmossa och räffelmossa. Denna vegetationstyp är mycket vanlig, och påträffas i större eller 
mindre omfattning på de flesta mossar inom länet. Totalt är den registrerad 224 gånger. 
 
Öppna mossar 
 
 



 

Ristuvmosse (3.2.1) 
De flesta öppna mossarna är av ristuv-typ. Vanligen så finns på dessa mossar också ett glest 
trädskikt av martall samt förkrympta granar och glasbjörkar. Fältskiktet domineras i alla typerna 
av ris, framförallt av ljung, klockljung och kråkris. Tuvull och tuvsäv är också vanligt före-
kommande, dock i mindre omfattning på de torraste mossarna av denna typ. På ett fåtal mossar 
växer också dvärgbjörk, en art som har utpräglat nordlig utbredning i landet. 
 

 
 
Karta 23 och bild 16. Fynd av dvärgbjörk vid inventeringen. 
 
Med utgångspunkt från bottenskiktets utformning indelas ristuvmossarna i flera typer. 
 
a) Ljung-kråkris-Sphagnum fuscum-typ (3.2.1.1). 
 
En mycket torr, nästan hedlik vegetationstyp, som i Älvsborgs län knappast bygger upp hela 
mossar, men som ofta dominerar på riktigt stora tuvor. I bottenskiktet är rostvitmossa den 
viktigaste komponenten. Även lavar brukar vara vanligt förekommande, främst då ren- och 
trattlavar d.v.s. arter inom släktena Cladina och Cladonia. Vegetationstypen förekommer spridd 
över hela länet, men tycks ha en sydöstlig tyngdpunkt. Totalt 25 registreringar i länet. 
 
b) Ljung-Suhagnum rubellum-typ (3.2.1.2). 
 
Domineras av röd vitmossa i bottenskiktet, ofta tillsammans med praktvitmossa, som bitvis kan 
vara dominerande. Fältskiktet utgörs främst av ris, bl.a. ljung och klockljung, men ofta före-
kommer också pors. Även tuvull och tuvsäv förekommer allmänt, och kan bitvis vara domi-
nerande. Liksom på Sphagnum fuscum-typen så förekommer ofta lavar i bottenskiktet. Typen är 
en av de vanligast förekommande och påträffas allmänt inom hela länet. Totalt 68 registreringar. 
 



 

c) Ljung-Sphagnum magellanicum-typ (3.2.1.3). 
 
Bottenskiktet domineras av praktvitmossa och röd vitmossa, men även den mer östliga rost-
vitmossan förekommer, dock mer sparsamt. Fältskiktet har likartad utformning som den förra 
typen. Typen har registrerats totalt 133 gånger. Både denna och den förra vegetationstypen är 
mycket vanliga i länet, och påträffas ofta tillsammans på mossarna. Övergångsformer mellan de 
bägge typerna är avsevärt mycket vanligare än de ”renodlade” typerna. Båda har västlig utbred-
ning i Skandinavien. 
 
Fastmattemosse (3.2.2) 
Dessa öppna mossetyper domineras av tuvull i fältskiktet. Ofta förekommer också tuvsäv, ljung, 
pors och klockljung, samt myrlilja som stundom är dominerande över stora ytor. Även på fast-
mattemossar förekommer martallar samt förkrympta granar och glasbjörkar, dock vanligen 
mycket sparsamt. Flera olika typer urskiljs med utgångspunkt från de vitmossearter som är 
dominanta i bottenskiktet. 
 
a) Tuvull- Sphagnum rubellum-typ (3.2.2.2). 
 
Typen har noterats på ett begränsat antal platser i Dalsland och tycks där ha en nordlig 
tyngdpunkt. Registrerad totalt 24 gånger. Exempel finns i Åmåls kommun på Ljusebjörks-
mossen (10C2e03) och i Bengtsfors kommun på Mosse 7 km SV Torrskog (10B2g0l) samt på 
Bredmossarna m.fl. mossar (10B2g02). 
 
b) Tuvull-Sphagnum angustifolium-typ (3.2.2.3). 
 
Denna typ finns noterad på endast ett ställe i länet, vid Vallsjötjärnet (9C8c01) i Åmåls kommun 
i Dalsland. 
 
c) Tuvull-Sphagnum balticum-typ (3.2.2.4). 
 
Denna vegetationstyp har nordlig utbredningstyngdpunkt i landet, och finns noterad på fyra 
ställen i Älvsborgs län, varav samtliga i Dalsland. I Åmåls kommun är den registrerad på 
Ljusebjörksmossen (10C2e03) och Storemossen m.fl. mossar (10C0c01), i Bengtsfors kommun 
på Bredmossarna m.fl. mossar (10B2g02) samt i Färgelanda kommun på Storemossen m.fl. 
mossar (8B8g01). 
 
d) Tuvull-Sphagnum magellanicum-typ (3.2.2.5). 
 
Detta är den vanligaste typen av fastmattemosse i hela länet. En viss västlig utbrednings-
tyngdpunkt kan dock skönjas. Vegetationstypen är registrerad totalt 84 gånger. Exempel på väl 
utvecklade mossar av denna typ finns i Dalsland t.ex. vid Tollaremossen (9B8e0l) i Dals Eds 
kommun samt på Tvetanemossen (9B3h01) och Härslättemossen (9B3f01) i Färgelanda 
kommun. 
 
Mjukmattemosse (3.2.3) 
Detta är den dominerande vegetationstypen i mossarnas höljepartier, och den bildar sällan större 
sammanhängande enheter. Tre olika typer av mjukmattemosse har registrerats i länet. 
 
a) Vitag-Sphagnum tenellum-typ (3.2.3.2). 
 
Utgör en torr variant med ullvitmossa och flytvitmossa som dominanter bottenskiktet. Även 
praktvitmossa och röd vitmossa är mycket vanliga. Fältskiktet är sparsamt med framförallt vitag, 
tuvsäv, sileshår och tranbär. Denna typ är mycket vanlig och dominerar höljepartierna på de 



 

flesta mossarna i länet. 
 
Totalt finns 76 registreringar. I Dalsland finns den väl utvecklad på bl.a. Tvetanemossen 
(9B3h01), Storemossen m.fl. mossar (8B8g01) och på Lunnebomossen (9B5j01). I länets södra 
del finns fina exempel på Nycklamossen (6C6c02) i Marks kommun. 
 

 
 
Bild 17. Lösbottenhöljor med dominerande förekomst av vitag och ullvitmossa. 
 
b) Vitag-kallgräs-Sphagnum cuspidatum-typ (3.2.3.3). 
 
Denna typen är betydligt blötare, och domineras främst av flytvitmossa. Fältskiktet är sparsamt 
med vitag, kallgräs och dystarr. Typen förekommer främst på de riktigt stora högmossarnas 
mosseplan. Totalt 80 registreringar i länet. I Dalsland finns den mycket väl utvecklad på Bräcke-



 

mossen (9B8e01), Torvmossen, Stackarnsmyren (9B7c01), Brurmossen (10C3e0l) samt på 
Storemossen m.fl. mossar (10C0c0l). I länets södra del finns exempel på Mosse 3 km NV 
Mjöbäck (6C2e0l) i Marks kommun. 
 
c) Vitag-kallgräs-Sphagnum majus-typ (3.2.3.4). 
 
Också denna typ hör hemma på de stora högmossarnas mosseplan. Fältskiktet, i den mån det 
överhuvudtaget finns, har likartad artsammansättning som hos föregående typ. Bottenskiktet 
domineras av rufsvitmossan, ofta tillsammans med flytvitmossa. Denna typ finns noterad på 
endast två ställen, bägge i Dalsland, på Ekelundsmossen m.fl. mossar (9B2i0l) i Färgelanda 
kommun samt på Stora Basemossen m.fl. mossar (9B4j0l) i Melleruds kommun. 
 
Lösbottemosse av mossfattig torvslam-typ (3.2.4.1). 
Förekommer som begränsade ytor i höljepartierna, samt utgör på vissa mossar den dominerande 
vegetationstypen i höljorna. Vegetation saknas ibland helt, men ofta förekommer dock arter som 
stor- små- och rundsileshår i rikliga bestånd. Här och var, främst mot kanterna, växer också spar-
samt med ängsull, rosling och vitag. I bottenskiktet påträffas sparsamt flytvitmossa och ullvit-
mossa, främst mot kanterna. 
 
Registrerad sammanlagt 78 gånger. Fina exempel kan i Dalsland beskådas på Boksjömossen, 
Sandemossen (9B9c0l) och Bräckemossen (9B8e0l) i Dals Eds kommun samt på Öjemossen 
(9B4g01) och Tvetanemossen (9B3h01) i Färgelanda kommun. I länets södra del finns väl 
utvecklade lösbottenhöljor på t.ex. Dunkaredsmossen (6C1d03) och på Nycklamossen (6C6c02) 
i Marks kommun. 
 
Höljegöl av vattentyp (3.2.5.1). 
Utgör en vegetationstyp som vanligen saknar vegetation! Ibland kan dock i kanterna förekomma 
dystarr och kallgräs, samt flaskstarr och ängsull i de fall då höljegölarna är så djupa att de i 
botten når fast mark. Höljegölar förekommer sällsynt på några ställen i länet. Vackra exempel 
finns i Dalsland på Öjemossen (9B4g0l) och på Brurmossen (10C3e0l). Vegetationstypen är 
registrerad sammanlagt 7 gånger. 
 

Skogskärr 
 
Tallkärr av fattig vitmoss-typ (3.4.1.2). 
 
En typ av trådtäckt fattigkärr som vanligen bildar övergångszon mellan mosse och fastmark, 
samt ofta också mellan skilda mosseplan och kärrytor i myr- och våtmarkskomplex. Trädskiktet 
är vanligen tätt med en blandning av tall, gran och glasbjörk. Fältskiktet domineras av tuvull, 
flaskstarr och trådstarr. Oftast är även hjortron och tranbär rikligt förekommande. Bottenskiktet 
domineras framförallt av uddvitmossa. 
 
Vegetationstypen förekommer över hela länet och är registrerad sammanlagt 17 gånger. I Dals-
land finns exempel på Storemossen m.fl. mossar (8B8g01) i Färgelanda kommun, på Stockebro-
mosse (9B6j03) i Bengtsfors kommun och på Stora Basemossen m.fl. mossar (9B4j0l) i Melle-
ruds kommun. I södra länsdelen finns exempel på Tånge mosse (6B4j0l) och Hultsmossen, 
Torraremossen (6B7j0l) i Marks kommun. 
 

Gran-björkkärr (3.4.2) 
Trädskikt med framförallt glasbjörk och gran, men även tall är vanligt förekommande. 
Buskskiktet varierar men är vanligen svagt utvecklat. Två olika typer har noterats i länet. 
 
 
 



 

a) Fattig vitmoss-typ (3.4.2.1). 
 
Fältskiktet innehåller arter som vattenklöver, kråkklöver, tuvull samt olika starrarter. 
Bottenskiktet utgörs av vitmossor som granvitmossa, klubbvitmossa och uddvitmossa. 
Vegetationstypen har noterats på6 ställen. I Dalsland finns exempel på Bredmossen (9B5d01) 
och Boksjömossen, Sandemossen (9B9c01) i Dals Eds kommun. 
 
b) Brunmossrik typ (3.4.2.3). 
 
Fältskiktet består ofta av ett rikt örtsamhälle. Bottenskiktet domineras av flera näringskrävande 
brunmossarter. Denna typ är registrerad två gånger, bägge i Dalsland, vid Budalen (10Cla03) och 
Våtmarksområde 7 km N Laxarby (l0Cla02) i Bengtsfors kommun. 
 
Öppna kärr 
 
Fastmattekärr (3.6.1) 
Flera typer urskiljes med utgångspunkt från fält- och bottenskiktets sammansättning. Under en 
del av typerna särskiljs också varianter. 
 
a) Tuvull-vitmosstyp (3.6.1.1). 
 
Ett artfattigt samhälle som oftast domineras helt av vitmossemattor med framförallt praktvit-
mossa och sotvitmossa. Fältskiktet är sparsamt med främst tuvull. Denna kärrtyp har västlig och 
nordlig utbredning i Skandinavien. 
 
Totalt 11 registreringar. I Dalsland finns exempel på Storemossen m.fl. mossar (8B8g0l) i 
Färgelanda kommun och på Vammemossen (9B6j01) i Bengtsfors kommun. I länets södra del 
finns typen noterad på bl.a. Vitemossen (7C5h03) och Håkentorpamossen (7C5i01) i Herrljunga 
kommun samt på Uttermossen (6C5e0l) och Böke mosse (6C6f05) i Marks kommun. 
 
Tuvsäv-tuvull-Sphagnum papillosum-compactum-variant 
Även denna variant har västlig och nordlig utbredning. Den finns noterad totalt 24 gånger. 
Exempel finns i västra Dalsland, t.ex. på Orremossarna (9B9f01) i Dals Eds kommun och på 
Store mosse m.fl. mossar (8B8g0l) i Färgelanda kommun. 
 
b) Tuvsäv-blåtåtel-vitmoss-typ (3.6.1.2). 
 
En västlig till nordlig typ av fattigt fastmattekärr. Förutom tuvsäv och blåtåtel är pors och 
myrlilja mycket vanliga i fältskiktet. Bottenskiktet domineras av vitmossor, främst sotvitmossa 
och praktvitmossa, men även röd glansvitmossa och krokvitmossa förekommer region alt. 
Totalt finns 53 registreringar. I Dalsland finns fina exempel på Mastträdshögmossen och 
Hålmossen (10B1g0l) i Dals Eds kommun, på Mossemosaik 6 km SO Högsäter (9Blh02) i 
Färgelanda kommun samt på Stora Basemossen m.fl. mossar (9B4j0l) i Melleruds kommun. 1 
södra länsdelen finns fina exempel på Ramlamossen (7C8i01), Svartemad (7C5g01) och 
Håkentorpamossen (7C5i0l) i Herrljunga kommun samt på Lärkemossen (7C8d02), Hörsäcke 
mosse (7C4d03) och Tränningsmossen (7C4e0l) i Vårgårda kommun. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bild 24. Fynd av röd glansvitmossa vid inventeringen. 
 
c) Tuvsäv-blåtåtel-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.1.3). 
 
Denna typen skiljer sig från den föregående genom inslaget av brunmossor och vissa vitmossor, 
vilka indikerar högre närings- och pH-status. Exempel på sådana arter är purpurvitmossa och 
knoppvitmossa samt guldspärrmossa. 
Denna vegetationstyp har nordlig utbredning i Skandinavien, och har i Älvsborgs län påträffats 
endast på 4 ställen. Exempel finns i Dalsland på Tvetanemossen (9B3h0l) och Röddalen 
(8B7f02)) i Färgelanda kommun. 
 
d) Starr-ört-brunmoss-typ (3.6.1.4), axag-variant. 
 
En mycket närings- och kalkkrävande vegetationstyp, som är begränsad till landets kalkrika 
trakter. Fältskiktet domineras av axag tillsammans med örter som slåtterblomma, blodrot, tätört 
m.fl. Bottenskiktet är tämligen likartat den föregående typen och består av brunmossor till-
sammans med ett par vitmossarter. 
Totalt 3 registreringar i länet. I Dalsland finns exempel på Smörkullemossarna (9B3i02) i 
Melleruds kommun samt vid Mölntjärnarna (9B2h05) i Färgelanda kommun. 
 
 



 

 

 
Bild 18. Axag (Schoenus ferrugineus) som bildar typiska tuvor indikerar extremt näringsrika 
förhållanden. 
 
Mjukmattekärr (3.6.2) 
I mjukmattekärren urskiljs flera olika vegetationstyper. Dessa typer av kärr dominerar i de flesta 
laggpartier och i dråg, på gungflyn kring tjärnar och gölar samt på de flesta topogena och soli-
gena kärr och kärrytor. 
 
a) Starr-vitmoss-typ (3.6.2.1). 
 
En mycket vanlig vegetationstyp som påträffas i de flesta topogena fattigkärr.Fältskiktet domi-
neras av starrarter som trådstarr och flaskstarr. Ofta förekommer också vattenklöver, samt i 
länets västra delar rikligt med myrlilja, ängsull och pors. Bottenskiktet består av en tät vitmosse-
matta med flera, omväxlande dominanta arter, bl.a. sotvitmossa, uddvitmossa, praktvitmossa 
samt drågvitmossa. Sammanlagt 90 registreringar i länet. Goda exempel finns i Dalsland på 
Kyrkåsmossen, Trinnemossen (9B6d03) i Dals Eds kommun, på Öjemossen (9B4g01) i Färge-
landa kommun Samt på Tryttjärnsmossen (9B2i02) i Melleruds kommun. I länets södra del finns 
typen väl utvecklad på Björnemosse (7C4d0l) och Trollömosse (7C5f03) i Vårgårda kommun. 
 
Sphagnum fallax-variant 
Detta är sannolikt den allra vanligaste fattigkärrtypen i länet. Vegetationstypen förekommer 
mycket vanligt i dråg, laggar samt även i andra typer av topogena kärr. I bottenskiktet dominerar 
uddvitmossa. Sammanlagt 118 registreringar. Vackra exempel finns i Dalsland vid Lomfors-
tjärnet (9C4a04) (ett topogent kärr) i Melleruds kommun, och på Pingstamossen (9C3i04) (ett 
gungfly kring en tjärn), Nedre Sladalsmossen, Kolarrnaden, Skorvemossen (9B8e03) (topogent 
kärr) samt på Duvemossen (9B5f01) (ett laggkärr) i Dals Eds kommun. 
 
 



 

Sphagnum papillosum-variant 
Även denna variant är mycket vanlig i de flesta topogena kärr. Totalt 80 registreringar i länet. I 
Dalsland finns exempel på Säckemyrarna (9B4f05) i Färgelanda kommun och på Stora mossar 
(10Blf02) i Dals Eds kommun. 
 
Kallgräs-vitmoss-variant 
En mycket blöt variant som påträffas i flarkar. I fältet dominerar rikliga förekomster av bl.a. 
kallgräs och dystarr. Typiska vitmossor är bl.a. rufsvotmossa och flaggvitmossa. 
Denna vegetationstyp har utpräglat nordlig utbredning i vårt land, och har i Älvsborgs län regi-
strerats på endast 3 ställen. På Storemossen m.fl. mossar (8B8g01) i Färgelanda kommun är den 
väl utvecklad. 
 
 

 
 
Bild 19. Näbbstarr (Carex lepidocarpa) är karaktärsart i näringsrika kärr. 
 
b) Starr-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.2.2). 
 
Denna intermediära kärrtyp påträffas sparsamt i laggar och dråg samt på gungflyn utmed tjärnar 
och sjöar. Vegetationen är mycket variabel. 
Sammanlagt 16 registreringar. I Dalsland finns den vid Abborrmyren (10C2e02) och Vallsjö-
tjärnet (9C8c01) i Åmåls kommun. I södra länsdelen finns exempel på Mosse 12 km NO Heda-



 

red (7C4e03) i Vårgårda kommun och på Dömossen (7D6a02) i Herrljunga kommun. 
 
c) Ört-starr-vitmoss-brunmoss-typ (3.6.2.3). 
 
Flytande övergångar finns mellan denna typ, den föregående samt den nästkommande. Jämfört 
med den förra typen så ökar i denna typ inslaget av örter, medan bottenskiktets utformning är 
likartad. 
Sammanlagt 6 registreringar. I Dalsland finns exempel vid Mögsjöns norra strand (10Cla01) i 
Bengtsfors kommun och vid Abborramyren (10C2e02) i Åmåls kommun. 
 
d) Starr-brunmoss-typ (3.6.2.4). 
 
Vegetationstypen skiljs från de två föregående genom att brunmossor helt dominerar i 
bottenskiktet. 
Denna typ har påträffats två gånger, bägge i Dalsland, vid Våtmarksområde 2 km 50 Steneby 
(9B7i01) och vid Våtmarksområde 7 km N Laxarby (10Cla02) i Bengtsfors kommun. 
 
Lösbottenkärr (3.6.3) 
Dessa typer av kärrvegetation förekommer i flarkpartier, och har vanligen svagt utvecklat 
fältskikt såväl som bottenskikt. 
 
a) Oligotrof-mossfattig-torvslam-typ (3.6.3.1). 
 
Denna vegetationstyp förekommer som begränsade ytor i topogena kärr, på mader utmed sjöar 
och åar, på mjukmattor med gungflykaraktär kring tjärnar samt på mjukmattor i blöta dråg. 
Fältskiktet är sparsamt utvecklat med t.ex. dybläddra, vattenklöver och dystarr eller saknas helt. 
Bottenskikt saknas vanligen också helt. Noterad totalt 43 gånger. I Dalsland finns fina exempel 
vid Storemossen m.fl. mossar (8B8g0l) i Färgelanda kommun och vid Nedre Sladalsmossen, 
Kolarmaden, Skorvemossen (9B8e03) i Dals Eds kommun. I södra länsdelen påträffas den t.ex. 
vid Småsjöarna (6B4j02), Mosse 7 km O Öxabäck (6C4e04), Böke mosse (6C6f05) och på 
Hallatorpa mosse (6Cld04) i Marks kommun. 
 
b) Intermediär-mossfattig-torvslam-typ (3.6.3.2). 
 
Förekommer i motsvarande miljöer som den föregående typen, och har likartad vegetation med 
undantag för att vissa mer näringskrävande arter tillkommer. Noterad sammanlagt 11 gånger. 
Vegetationstypen finns väl utvecklad i Dalsland vid Muggelid mader (9B0h01) i Färgelanda 
kommun, vid Bräckemossen (9B8e01) i Dals Eds kommun samt på Månserudsmossen (9B4i01) i 
Melleruds kommun. I länets Västgötadel finns fina exempel på Svartemad och Bredaremossen 
(7C5g01) i Herrljunga kommun samt på Vitamossen (7C5c01) i Vårgårda kommun. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bild 20. I de näringsrika kärren påträffas ofta gräsull (Eriophorum latifolium). 
 
Sumpkärr (3.6.4) 
Samtliga dessa vegetationstyper, som är mycket variabla, hör hemma i miljöer med rörligt 
ytvatten eller i regelbundet översvämmade områden. 
 
a) Högstarr-ört-typ (3.6.4.1). 
 
Denna vegetationsmässigt mycket variabla våtmarkstyp förekommer framförallt utmed sjö-
stränder och åmader. Vegetationen domineras av högväxta gräs och starrarter med ett relativt rikt 
inslag av högvuxna örter. Bottenskiktet är vanligen mycket svagt utvecklat eller saknas helt. 
Noterad sammanlagt 60 gånger. I Dalsland finns välutvecklade exempel av typen noterade vid 
Våtmark 5 km NV Bäckefors (9B6h0l) i Dals Eds kommun, vid Borremaden (8B8f02) i 
Färgelanda kommun samt vid Hasjön (10Cle01) och Björkebolsviken (9C9e03) i Åmåls 
kommun. I länets södra del finns typen representerad vid Småsjöarna (6B4j02), Långaremossen 
(6Cla01) och vid Store mosse (6C3e02) i Marks kommun. 
 
 
 



 

 
 
Bild 21. Slokstarr (Carex pseudocyperus) har noterats ett fåtal gånger i näringsrika sumpkärr. 
 
Ag-variant 
Vegetationsmässigt likartad huvudtypen med den skillnaden att ag dominerar fältskiktet. Denna 
typ förekommer sällsynt i Sydskandinaviens kalktrakter. Unika utpostförekomster finns i Dals-
land på flera ställen, främst på Kroppefjäll där den noterats två gånger, vid Våtmarksområde 2 
km SO Steneby (9B7i01) i Bengtsfors kommun samt på Smörekullemossarna m.fl. mossar 
(9B3i0l) i Melleruds kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bild 22. Gotlandssag (Cladium mariscus) påträffades i ett flertal små tjärnar på Kroppefjäll. 
 
Fukthed 
 

Fuktig rished (5.1.2) 
Dessa vegetationstyper, som har utpräglat västlig utbredning, uppträder vanligen som övergångs-
zon mellan mossar eller kärr och fastmarken. Trädtäckningen varierar från helt öppet till nästan 
100 % täckning. 
 
a) K1ock1junghed-typ (5.1.2.1). 
 
Finns noterad på ett enda ställe, vid Smörkullemossarna m.fl. mossar (9B3i01) i Melleruds 
kommun i Dalsland. 
 
 
 
 
 



 

b) Pors-blåtåtelhed-typ (5.1.2.2). 
 
Fältskiktet domineras av blåtåtel, pors, ljung och klockljung. Ofta finns också inblandning av 
örter, främst myrlilja som kan täcka stora ytor, samt t.ex. blodrot, ängskovall och skogsstjärna. 
Bottenskikt saknas oftast men sparsamt förekommer dock uddvitmossa, praktvitmossa och röd 
vitmossa. På ett ställe i Dalsland har dessutom den sällsynta atlantvitmossan noterats. 
 
Noterad totalt 26 gånger. I Dalsland finns typen väl utvecklad på flera ställen, bl.a. vid 
Mossemosaik 6 km O Högsäter (9B1h02) och Tjuvemossen (8B7f04) i Färgelanda kommun 
samt vid Kärrmosaik 10 km SO Nössemark (10B ig0l) och Myrkomplex 11 km NV Dals Ed 
(9B8dO1) i Dals Eds kommun. I länets Västgötadel finns den bl.a. vid Tostamossen (6C4e05) i 
Marks kommun. 
 
Fuktäng (5.2.3) 
Flertalet av dessa vegetationstyper är kulturskapade och är för sin fortlevnad beroende av 
kontinuerlig hävd i form av bete eller slåtter. De senaste decenniernas drastiska förändringar av 
jordbruk och djurhållning har inneburit att dessa vegetationstyper blivit alltmer sällsynta. 
I denna inventering är fuktängarna emellertid starkt underrepresenterade beroende på brister i 
inventeringsmetodiken. Vid flygbildstolkningen användes svartvita kopior av IR-bilder, och på 
denna typ av bilder är fuktängar mycket svåridentifierade. Följande typer har dock registrerats i 
länet. 
 
a) Högörtängs-typ (5.2.3.2). 
 
Noterad 5 gånger bl.a. vid Gösjön (9C3b02) i Melleruds kommun i Dalsland. 
 

 
 
Bild 23. Högörtsfuktäng i åmaden strax SO om Månstad i Tranemo kommun (objekt 6D 7a 07). 
(foto: Christer Göransson). 
 
 



 

b) Blåtåtelängs-typ (5.2.3.5). 
 
Noterad 3 gånger, bl.a. vid Borremaden (8B8t02) i Färgelanda kommun i Dalsland. 
 
c) Högstarrängs-typ (5.2.3.6). 
 
Noterad sammanlagt 3 gånger, bl.a. vid Gösjön (9C3b032) i Melleruds kommun och vid 
Hängeleviken (9C6d0l) i Åmåls kommun i Dalsland. 
 
 

 
 
Bild 24. Jättegröe (Glyceria maxima) bildar ofta vidträckta bälten i näringsrika sjömader. 
 
Vassar 
Dessa vegetationstyper bildar bårder med varierande artsammansättning utmed sjöar och 
vattendrag. 
 
 
 



 

Dvärgvassar (6.1.2) 
 
a) Trådstarr-typ (6.1.2.1). 
 
Domineras av trådstarr tillsammans med flaskstarr och större eller mindre andel flytbladsväxter. 
 
Noterad 3 gånger, bl.a. vid Storemossen m.fl. mossar (8B8g01) i Färgelanda kommun i Dalsland. 
 
b) Flaskstarr-typ (6.1.2.2). 
 
En totalt sett mycket vanlig vegetationstyp som bildar smala bälten närmast landstranden utmed 
sjöar och tjärnar, samt utmed åmader. Vegetationen är variabel, men domineras av flaskstarr. 
Även trådstarr och bladvass är vanliga, samt örter som vattenklöver, videört, kråkklöver och 
olika flytbladsväxter. 
Typen är noterad sammanlagt 17 gånger. I Dalsland finns exempel vid Brurdämmetjärnet 
(9C5b01) i Åmåls kommun, vid Flatetjärnet (10Bli01) i Bengtsfors kommun samt vid 
Bräckemossen (9B8eO1) i Dasl Eds kommun. I södra länsdelen är den noterad vid Hindareds 
mosse (7C5f02) i Vårgårda kommun. 
 
c) Vasstarr-typ (6.1.2.4). 
 
Har motsvarande ekologi som den föregående typen, och även likartad artsammansättning med 
den skillnaden att vasstarr är dominerande i fältskiktet. 
Noterad sammanlagt 12 gånger, i Dalsland bl.a. vid Kilsviken (10Cof01) och Norra viken 
(10Coe01) i Åmåls kommun. I länets södra del finns typen bl.a. vid Mosse 3 km NV Mjöbäck 
(6C2e01), Maderna ((6C2d03) och Mosse vid Blåsjön (6Cld01) i Marks kommun. 
 
d) Sjöfräken-typ (6.1.2.6). 
 
Även denna typ förekommer som gles vegetation i öppet vatten i sjöar, tjärnar och utmed 
åmader. Vegetationen domineras av sjöfräken med inblandning av flaskstarr, bladvass och ofta 
också gul och vit näckros samt vattenklöver. 
Sammanlagt 18 registreringar i länet. I Dalsland är typen noterad på fyra platser, vid Flatetjärnet 
(10B1i03) i Bengtsfors kommun, vid Bredvass, Rotö mosse (9C5c02) i Åmåls kommun, på 
Mossemosaik 6 km O Högsäter (9B1h02) och Mölnetjärnarna (9B2hO5) i Färgelanda kommun. I 
södra länsdelen finns exempel vid Mosse 3 km NV Mjöbäck (6C2e01), Store mosse (6C3e02), 
Mose 7 km NO Öxabäck (6C4e04) samt vid Böke mosse (6C6f05) i Marks kommun. 
 
Högvassar (6.1.3) 
Två typer av högvassar är vanliga. Bägge förekommer i öppet vatten och som kantvegetation i 
sjöar och tjärnar. Ofta förekommer de tillsammans inom samma delobjekt. Förutom sjösäv och 
bladvass så är gul och vit näckros, olika starrarter och sjöfräken vanligt förekommande i dessa 
vegetationstyper. Inom samma objekt är det vanligt att träffa på ytterligare andra typer av 
högvassar. Flytande övergångar finns mellan flertalet av de olika typerna. De flesta gynnas av 
sjösänkningar och eutrofiering. 
 
a) Gles sjösäv-typ (6.1.3.1). 
 
Noterad 6 gånger, bl.a. vid Muggelid mader (9B0h0l) i Färgelanda kommun i Dalsland. 
 
b) Tät sjösäv-typ (6.1.3.2). 
 
Vanlig vegetationstyp i öppet vatten i sjöar och åmader. Förutom sjösäv som dominerar, så 



 

förekommer vanligen också bladvass, olika starrarter, sjöfräken och flytbladsväxter. Typen 
gynnas sannolikt av sjösänkningar. 
Sammanlagt 17 noteringar i länet. Exempel på denna vegetationstyp finns i Dalsland vid 
Kilsviken (10C0f0l) i Åmåls kommun, vid Gösjön (9C3b02) i Melleruds kommun samt vid 
Våtmark 5 km NV Bäckefors (9B6h01) i Dals Eds kommun. 
 

 
 
Bild 25. Sjösäv (Scirpus lacustris) i täta bestånd tillsammans med gul näckros (Nuphar luteum). 
 
c) Bladvass-sjösäv-typ (6.1.3.3). 
 
Noterad 3 gånger, bl.a. i Dalsland vid Vallsjötjärnet (9C8c01) i Åmåls kommun. 
 
d) Kaveldun-typ (6.1.3.4). 
 
Dominerad av bredbladigt kaveldun. Inblandning av bladvass, sjösäv, starrarter, flytblads-
vegetation samt på grunt vatten även andra örter. Vegetationstypen gynnas av ökad närings-
tillförsel t.ex. i samband med läckage från jordbruksmark och utsläpp från avlopp, industrier 
m.m. 
Finns registrerad från endast ett ställe, vid Holmåns utlopp (9C3b0l) i Melleruds kommun i 
Dalsland. 
 
e) Tät bladvass-typ (6.1.3.5). 
 
Den ojämförligt mest utbredda typen av högvassar i länet. Domineras av bladvass i täta bestånd. 
Ofta finns större eller mindre inblandning av andra växter t.ex. sjösäv, sjöfräken, flytbladsväxter 
samt andra fuktälskande örter. Typen är karakteristisk för länets igenväxande slättsjöar. 
Totalt finns 44 noteringar i länet. Exempel finns på många ställen i Dalsland, bl.a. vid Gösjön 
(9C3b02) i Melleruds kommun. I södra länsdelen finns exempel vid Ficka sjön (6C5d01) i Marks 
kommun m.fl. ställen. 
 



 

 
 
Bild 26. Täta bestånd av bladvass (Phragmites australis) är vanliga i näringsrika sjöar och även 
Vänerns längs stränder. 
 
 
Flytbladsvegetation 
 
Storbladig flytbladsvegetation (6.2.1) 
 
a) Gul näckrostyp (6.2.1.1). 
 
Förekommer framförallt i små tjärnar och ofta tillsammans med vit näckros. En mycket vanlig 
vegetationstyp som påträffas m.el.m. väl utvecklad i de flesta tjärnar i länet. Sammanlagt 36 
noteringar i länet. 
 
b) Vit näckros-typ (6.2.1.2). 
 
Påträffas företrädesvis i de större sjöarna, och ofta tillsammans med gul näckros samt även 
gäddnate, olika starrarter, bladvass och sjösäv. 
Typen är noterad 15 gånger. Exempel finns i Dalsland vid Flatetjärnet (10Bli03) i Bengtsfors 
kommun m.fl. ställen. I södra länsdelen finns exempel vid bl.a. Gode mosse (6B6i0l) i Marks 
kommun. 
 
c) Gul näckros-andmat-typ (6.2.1.3). 
 
Noterad 2 gånger, bl.a. vid Holmåns utlopp (9C3b01) i Melleruds kommun i Dalsland. 
 
Småbladig flytbladsvegetation (6.2.2) 
 
a) Gäddnate-typ (6.2.2.1). 



 

Domineras av gäddnate som tillsammans med andra flytbladsväxter ofta blir heltäckande. Även 
bladvass, sjösäv och starrarter är vanligt förekommande. 
Noterad sammanlagt 7 gånger. I Dalsland är typen funnen vid Gösjön (9C3b02) och Lunne-
bomossen (9B5j01) i Melleruds kommun, vid Härslättemossen (9B3f01) i Färgelanda kommun 
samt vid Vallsjötjärnet (9C8c01) i Åmåls kommun. 
 

 
 
Bild 27. Rik förekomst av dyblad (Hydrocharis morsus-ranae) är karaktäristiskt för starkt 
eutrofierade vatten. 
 
Långskottsvegetation i näringsrika sjöar (6.3.2) 
Variationsrik vegetationstyp som domineras av nate-arter. I Dalsland har typen noterats endast 
vid Kilsviken (10C0f01 i Åmåls kommun. 
 
Kortskottsvegetation i näringsfattiga sjöar (6.4.1) 
 
a) Notblomster-typ (6.4.1.3). 
 
Vanligen med sparsamt utvecklad vegetation med ganska få arter. Förutom notbiomster 
förekommer bl.a. näckrosor och gäddnate. Endast en registrering vid Myrkomplex 11 km NV 
Dals Ed (9B8d01) i Dals Eds kommun i Dalsland. 
 
b) Braxengräs-typ (6.4.1.6). 
 
Också denna typ är tämligen artfattig med förutom braxengräs flaskstarr, sjöfräken och 
notblomster samt vit och gul näckros. Noterad en gång, vid Borgelemossen (9B8e05) i Dals Eds 
kommun i Dalsland. 
 
 
 
 

 



 

MÄNNISKANS UTNYTTJANDE AV MYRARNA 
 
Under långliga tider har myrarna ansetts som i det närmaste fullständigt värdelösa. De gav förr 
knappast något ekonomiskt utbyte för sina ägare och utgjorde dessutom ett svårt hinder för sam-
färdseln. Kring sekelskiftet höjdes många röster för att dika ut och torrlägga så mycket myrmark 
som möjligt. Detta ledde till att många myrar förstördes och omvandlades till åker- och skogs-
mark. Än idag betraktas myrar från ekonomisk synpunkt m.el.m. som impediment. 
 
I folktron har myrarna också betraktats som farliga. Historier om bottenlösa hål eller sagor om 
innevånare som älvor och annat oknytt har knappast fått människor att ändra uppfattning. Många 
är också berättelserna om skatter som gömts och försvunnit på myrarna. 
 
I rättvisans namn måste också sägas, att myrarna varit till nytta för människor på många olika 
sätt. Sedan urminnestider och långt in på 1900-talet har de vinterfrusna myrarna fungerat som 
transportieder, och i norra Sverige är rennäringen än idag beroende av myrarna som flyttleder, 
betesmarker och samlingsplatser. Myrslåttern gav förr ett viktigt tillskott till djurens vinterfoder, 
och många kärr och mader fungerar än idag som betesmarker för kreaturen. För folkhushåll-
ningen har myrarna också haft, och har fortfarande, betydelse genom förekomsten av hjortron 
och tranbär. 
 
Ur myrarna och framförallt ur mossarna i södra och mellersta Sverige har man också brutit torv 
för olika ändamål. Låghumifierad vitmosstorv från mossarnas ytlager har använts som strö i 
ladugårdar, ett oslagbart material för detta ändamål. Under kristider har också bränsle hämtats ur 
våra myrar. Bäst som bränsle är starkt nedbruten torv från djupare delar av myren. I dagens sår-
bara energisamhälle har torven fått en renässans som bränsle, nu som ersättning för dyr, importe-
rad olja. Viktig är också den torv som bryts och används som jordförbättringsmedel och odlings-
substrat. 
 
Behovet av åkermark och betesområden ökade kraftigt under 1800-talet med en ökande befolk-
ning. När andra lämpliga marker hade tagits i anspråk så vände man blickarna mot myrarna, som 
dittills legat orörda. I första hand dikade man ut kärr och mader där förutsättningarna var bäst ur 
näringssynpunkt. 
 
Dikning av myrar kan emellertid visa sig vara komplicerad, och ibland räckte inte dikningen av 
själva myren, utan man fick också undanröja terränghinder i mineraljord och berg. De öppna 
dikena fick också ständigt rensas efter hand som de växte igen och fylldes med torvslam. Andra 
problem som är förknippade med odling av organiska jordar är sättningar, bortodling och förlust 
genom nedbrytning av torven. På grund av sättningarna måste dikena ständigt fördjupas, och på 
många ställen fick man så småningom ge upp odlingsförsöken. 
 
I allmänhet är torven rik på kväve men fattig på andra viktiga näringsämnen som fosfor, kalium 
och kalcium. Odling av myrar kräver därför också omfattande gödselinsatser, vilket snabbt kan 
leda till olönsamhet. 
 
Jordbrukets utveckling och landsbygdens avfolkning har emellertid gjort att myrodling numera 
nästan helt upphört. Myrarna var det sista markslag som togs i anspråk, och också det första som 
lades ner. Tidigare myråkrar är numera oftast igenvuxna med skog. På andra ställen är torvjorden 
helt försvunnen genom bortodling, och jordbruket bedrivs nu på den underliggande 
mineraljorden. 
 
Under jordbrukets största areella utbredning bestod ca 10 % av södra Sveriges åkermark av 
torvjord. För norra Sveriges del kan andelen lokalt ha varit mycket större. 
 



 

Paradoxalt nog har myrarnas brist på värde idag givit dem ett nytt egenvärde, som orörda 
oskattbara rester på människans avätna landskapsbord. Hotet mot återstående orörda våtmarker 
är fortfarande stort, men kommer nu delvis från andra håll än tidigare. 
 

Ingrepp i våtmarkerna 
 
Fram till i våra dagar har våtmarkerna i Sverige varit relativt förskonade från mänsklig påverkan 
jämfört med i andra delar av Europa. I samband med energi- och miljödebatten på slutet av 
1970-talet kom dock intresset att fokuseras allt mer på torven som en möjlig ersättningsprodukt 
till dyr importerad olja. Trots att man idag har en mer nykter syn på torvresursernas storlek, och 
möjligheterna att utnyttja dem (se Franzén 1986), så kan man befara att stora myrarealer kommer 
att tas i anspråk för täkt av energitorv i samband med kärnkraftens avveckling. 
 
Det totalt sett allvarligaste ingreppshotet kommer dock från de allt mer intensifierade skogsdik-
ningarna. Genom dessa, ofta mycket omfattande ingrepp, kommer stora arealer att påverkas helt 
eller delvis genom dikningens grundvattensänkande effekt. Även dikningsprojekt som ligger 
utanför våtmarkerna kan på detta sätt medföra kraftig påverkan. 
 
Olika ingrepp innebär givetvis varierande typ och grad av störningar på en våtmark. Allvarligast 
är de ingrepp som påverkar markens hydrologi, eftersom detta ofta innebär så omfattande för-
ändringar på vegetationen att våtmarken förlorar sin ursprungliga  karaktär. Skadorna blir i 
många fall helt omöjliga att reparera. 
 
Inventeringsmetodiken skiljer mellan hydrologisk påverkan och landskapsbildmässig störning. I 
de flesta fall innebär dock omfattande hydrologisk påverkan samtidigt en störning på landskaps-
bilden. Dessutom skiljs mellan lokal och generell påverkan. 
 
 
 

 
 
Tabell 8 och figur 20. Ingreppssituationen på våtmarkerna i Älvsborgs län. 
 
Av detta framgår att endast ett mycket litet antal av länets inventerade våtmarker är helt 
opåverkade av mänskliga aktiviteter. Endast 58 stycken våtmarker (4,7 % av totala antalet) 
med en sammanlagd areal av 4129 ha (4,6 % av totala arealen saknar ingrepp. 
 
 
 



 

Dikning 
Detta är den i särklass vanligaste ingreppsformen, och endast ett fåtal myrar i Älvsborgs län har 
undgått dikningsåtgärder. Totalt 952 stycken våtmarker eller 77,9 % av samtliga inventerade 
våtmarker är mer eller mindre starkt påverkade av dikningsåtgärder. 
 
Framförallt är det mossarnas laggpartier som utsatts för dikningar med påföljd att kärrvegeta-
tionen försvunnit och ersatts med tät skog. Ofta tätnar även mossens randskog och breder ut sig 
inåt mosseplanet till följd av de torrare förhållandena i mossekanten. 
 
Under slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet dikades många våtmarker ut och 
omvandlades till jordbruksmark, framförallt de näringsrika kärren. Odling av torvmark innebär i 
första hand att torven sjunker ihop i takt med dräneringen. Den dränerade torvens porer, som 
tidigare varit fyllda med vatten, fylls med luft och den bakteriella nedbrytningen ökar kraftigt. 
Även själva odlingen på myrytan medför att torvmassa förbrukas. Resultatet av dessa processer 
har gjort att många torvjordar försvunnit, och kvar finns bara underlagets mineraljord. På senare 
år är flertalet myrodlingar tagna ur bruk, och de öppna myrytorna har vuxit igen med lövsly, eller 
har planterats med gran. 

 
Bild 28. Våtmarksdikning på Öjemossen i Färgelanda kommun. 



 

Omfattande dikningar är också regel i samband med torvbrytning. Myrytorna mellan gamla 
torvtäkter är därför vanligen helt sönderdikade. 
 
Det allvarligaste dikningshotet mot våtmarkerna är dock inte knutna till torvbrytning utan är 
förknippade med svenskt skogsbruk. Successivt som efterfrågan på skogsråvara ökat för såväl 
inhemskt bruk som för expon, så har också värdet på den virkesproducerande marken ökat. Som 
ett resultat av detta började man att mer systematiskt dika ut sumpiga skogar och myrar för att 
förbättra skogsproduktionen. Resultatet av skogsdikningarna är ur skogsbrukssynpunkt i allmän-
het goda, och boniteten kan genom dessa åtgärder höjas påtagligt. 
 
I samband med m.el.m. omfattande kalavverkningar brukar numera som regel skogsdikningar 
genomföras för att undvika försumpning av marken. Ofta fortsätter man dock dikningarna 
utanför skogsmarken in i mossarnas laggkärr, och ibland långt ut i våtmarkerna. Likaså små 
skogskärr i raviner etc. brukar drabbas av dessa stundom vidlyftiga dikningsprojekt. 
 
Grundmaterialet i våtmarksinventeringen baserar sig på tolkning av ca 10 år gamla flygbilder. 
Under 1989 genomfördes en uppdatering av myrarnas ingreppsstatus, denna gång med flygbilder 
från 1986-88. Det visade sig att nya ingrepp kunde observeras i många våtmarker. Av dessa 
utgör huvuddelen dikningsåtgärder, bl.a. i samband med s.k. skyddsdikningar vid avverkningar 
då man i många fall fortsatt med dikena in i våtmarkerna långt utanför den egentliga skogs-
marken. Våtmarksdikning kräver tillstånd från länsstyrelsen, och i flera fall är det uppenbart att 
olagliga dikningar har blivit genomförda i sen tid. 
 
Numera lämnas inte statsbidrag för dikningsverksamhet. Sannolikt delvis som en följd av detta 
har länsstyrelsen kunnat notera påtagligt minskat antal ansökningar om tillstånd till markav-
vattning under de senaste åren. Ett flertal fall av misstänkt olaga markavvattning i våtmarker har 
dock kommit till länsstyrelsens kännedom. Det har vid utredningarna visat sig att markägarna 
ofta uppfattat dikningarna som rensning av befintliga diken. Enligt länsstyrelsens mening har det 
i flera fall rört sig om mycket gamla, handgrävda diken som under lång tid inte varit underhållna, 
och där nytt permanent naturtillstånd kan anses etablerat. I dessa fall rör det sig således enligt 
lagens mening om tillståndspliktig markavvattning. 
 
En annan viktig miljöpåverkan vid torvmarksdikning är utsläppen av humussyror och torv-
partiklar. Den mest uppenbara förändringen i vattenkvaliteten nedströms efter en dikning är en 
drastisk sänkning av pH-värdet. En undersökning som gjordes i Jämtland visade att pH sjönk 
från ett normalt värde på 6,3 till som lägst 3,9 i en bäck som fick ta emot myrvattnet. Dessutom 
kunde man observera en förhöjd halt av organiska partiklar i vattnet. Så här drastiska pH-
sänkningar och förhöjningar av slamhalten i vattnet kan få mycket allvarliga konsekvenser för 
djurlivet i nedströms belägna sjöar och vattendrag. 
 

Kanalisering och sjösänkning 
I länets flacka områden har många av de redan från början grunda slättsjöarna sänkts genom 
dikning och kanalisering, för att på så vis utöka den odlingsbara arealen. Detta har resulterat i att 
sjöytorna vuxit igen alltmer. Igenväxningen har givetvis också intensifierats p.g.a. utsläpp och 
läckage av kväve- och fosforföreningar, som gynnat den näringskrävande sumpvegetationen. 
 
Dessa våtmarker brukar bestå av en central, öppen eller av flytbladsväxter täckt vattenyta, 
omgiven av täta vassar samt närmast landstranden ofta av vidsträckta, tidvis översvämmade 
fuktängar. Idag utgör dessa marker mycket viktiga rastnings-, häcknings- och födosökslokaler 
för ett stort antal fågelarter. Biotoperna är viktiga även för andra djurgrupper som t.ex. grod- och 
kräldjur. 
 
 



 

 
 
Bild 29. Kanalisering av utloppet från Hullsjön i Trollhättans kommun. 
 

Torvtäkt 
De torvtäkter som observerats vid flygbildstolkningen är huvudsakligen av två slag. Den ena 
typen utgörs av vanligen små täkter, som ligger i anslutning till vägar och myrkanter. Den 
uppbrutna torven har framförallt använts i jordbruket som strö i ladugårdarna. I de flesta fall är 
dessa små husbehovstäkter ej längre i bruk, dels p.g.a. jordbruksnedläggningar och dels beroende 
på förändrade rutiner vid husdjurshållningen. 
 
Den andra kategorin är industriella torvtäkter, vilka i många fall fortfarande är i drift. Dessa 
täkter har oftast helt förstört de aktuella myrarna. I inventeringen har dessa myrar ej kunnat föras 
till någon bestämd typ. De benämnes istället obestämbara våtmarker eller mossar p.g.a. ingrepp. 
 
De industriella täkterna är av två slag, dels för strötorvproduktion (idag främst för tillverkning av 
jordförbättringsmedel) dels för bränntorvproduktion. 
 
Bränntorvtäkterna nyttjades framförallt i anslutning till de båda världskrigen då Sverige var 
isolerat från import av kol och olja. Dessa täkter känns lättast igen på de vattenfyllda, ibland 
kilometerlånga gravar, som löper genom myrarna. I anslutning till torvgravarna är myrytan 
vanligen tätt dikad, och dikena bildar ett fiskbensmönster. Områdena mellan dikena användes 
som torkfält för de upptagna torvstyckena. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bild 30. Liten strötorvtäkt i kanten av Rullamadsmossen i Ulricehamns kommun. 
(foto: Christer Göransson). 
 

 
 
Bild 31. Kollanda mosse, till höger på bilden, är helt förstörd av dikning och torvtäkt i stor skala. 
(foto: Per-Olof Martinsson). 
 
 



 

Våtmarkskalkning 
Ett annat problem för våtmarkerna, främst de ombrotrofa mossarna, har uppkommit som en följd 
av den alltmer tilltagande försurningen. För att rädda fiskbestånden i bäckar, åar och sjöar 
genomförs, ofta omfattande, kalkningsprojekt. Genom att sprida kalken inte bara i vattendragen 
utan också på anslutande våtmarker uppnås gynnsam långtidseffekt. Detta får dock allvarliga 
konsekvenser för den kalkskyende mossevegetationen, som efter genomförda kalkningar ofta 
helt slås ut. 
Här är alltså ett exempel på en allvarlig konflikt mellan två naturvårdsintressen, d.v.s. bevarandet 
av ostörda myrar och bevarandet av vattenkvalitet och livskraftiga fiskbestånd i sjöar och 
vattendrag. 
 

 
 
 
Bild 32. Våtmarkskalkning utförs vanligen med helikopter. (foto: Per-.Olof Martinsson). 
 

Förlust av kulturskapade våtmarker 
De idag pågående och ofta omfattande förändringarna inom jordbruket och djurhållningsdriften 
skapar ibland konflikt med försöken att bevara våra kulturskapade våtmarker. Exempel på detta 
utgör de många, tidigare betade och/eller slåttrade kärr, fuktängar och mader vilka idag tillåts 
växa igen med vass och sly. Förändringarna blir ofta så omfattande att hela växtsamhällen slås 
ut. Fåglar och andra djur förlorar sina områden för häckning och näringssök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bild 33. De betade fuktängarna kring Hullsjön i Trollhättans kommun har stor betydelse för ett 
flertal fågelarter. (foto: Erling Svensson). 
 

 
 
Bild 34. Våtmarksslåtter som förr var tämligen vanligt är idag ett minne blott. 
(foto: Hans Alexandersson). 



 

9. SKYDD AV VÅTMARKER 
 
Lagstiftning 
 
4 § NVL(nationalpark) 
 
Denna skyddsform används i första hand för att bevara större sammanhängande områden i deras 
naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick. 
 
I Älvsborgs län finns ännu inget område skyddat som nationalpark. Förberedelser pågår emeller-
tid för att göra nationalpark av Tresticklaområdet i Dalsland, och större delen av det aktuella 
området är redan inlöst av staten. Området är rikt på våtmarker, där minerotrofa myrar med ett 
betydande inslag av mer eller mindre sluttande kärr och fukthedar är dominerande. Den extrema 
sprickdalsterrängen gör dock att flertalet enskilda myrar är mycket små. 
 
7 § NVL (naturreservat) 
 
Detta är den skyddsform som i första hand tillämpas för att säkerställa värdefulla naturområden. 
Genom särskilda föreskrifter regleras markanvändningen med utgångspunkt från motiven till 
reservatsbildningen. I Älvsborgs län finns för närvarande 5 naturreservat där våtmarkernas 
naturvärden är huvudmotivet till reservatsbildningen. 
 
- Tingvallamossen (9B 6g 03), Dals Eds kommun  593 ha 
- Lärkemossen, Storemossen (7C 8d 02), Vårgårda kommun  560 ha 
- Hullsjön (8B 3j 01), Trollhättans kommun    77 ha 
- Öjemossarna (8C 4a 01), Vänersborgs kommun  270 ha 
- Komosse (flera våtmarksobjekt), Tranemo och Ulricehamns kommuner 2530 ha 
 
Tillsammans omfattar dessa ca 4030 hektar , vilket motsvarar ca 2,7 % av länets totala 
våtmarksareal. Utöver denna skyddade areal tillkommer smärre våtmarker inom andra 
naturreservat. 
 
13 § NVL (naturminne) 
 
Denna skyddsform används för skydd av ”naturföremål” som har betydelse för kännedom om 
landets natur, skönhet eller märkliga beskaffenhet. Fridlysning som naturminne sker enbart i den 
kulturella naturvårdens intressen. Skyddsformen är numera tämligen sällan använd. I Älvsborgs 
län finns ett flertal naturminnen t.ex. jättegrytor och stora vårdträd, men för närvarande finns 
inga våtmarker som omfattas av detta skydd. Källor är exempel på våtmarker där 
naturvårdslagens 13 § kan vara lämplig att använda för att bevara naturvärdena. 
 
15 § NVL (strandskydd) 
 
För att säkra allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv råder ett allmänt skydd av 
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Skyddet är i vissa fall utsträckt till 200 
respektive 300 meter. 
 
Denna skyddsform beaktar endast friluftslivets intressen och undantar åtgärder som behövs för 
jord- och skogsbruk samt fiske. I Älvsborgs län är betydande arealer vassar och mader vid sjöar 
och vattendrag samt igenväxta sjöar berörda av denna skyddsform. 
 
 
 



 

18 c § NVL 
 
Dikning av våtmarker regleras av 18c § NVL. Enligt denna lag får åtgärder för att avvattna mark 
eller sänka en sjö ej utföras utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndsplikten gäller inte 
underhållsrensning av diken och vattendrag såvida inte ett nytt naturtillstånd kan anses vara 
etablerat på området. 
 
I och med tillståndsplikten som infördes så sent som 1986 fick länsstyrelsen möjlighet att avstyra 
anmälda dikningsprojekt i skyddsvärda våtmarker. Om man ser på ingreppsutvecklingen under 
1980-talets slut kan man dock konstatera att lagen i flera fall ej fått en från naturvårdssynpunkt 
önskad effekt. Rensningsbegreppet samt även åtgärder som skyddsdikning (utförs i samband 
med skogsavverkningar) har fått en mycket vidlyftig tolkning med påföljd att flera tidigare 
odikade våtmarker utsatts för m.el.m. omfattande dikningsingrepp. Under beteckningen under-
hållsrensning har gamla handgrävda diken öppnats upp med jättelika profilskopor. Resultatet har 
blivit en omfattande markavvattning och i flera fall totalförstörda våtmarker. Även uppenbar-
ligen olaglig dikningsverksamhet har förekommit på flera ställen under 1980-talet. 
 
För närvarande diskuteras införande av totalt dikningsförbud i hela eller större delen av länet. 
Detta förbud kommer dock ej att gälla s.k. underhållsrensning eller skyddsdikning. 
 
19 § NVL (Skydd för landskapsbilden (fram till 1975)) 
 
Skyddsformen har använts för att skydda stora friluftsområden med högt exploateringstryck, 
t.ex. Härskogen i Älvsborgs län. Skyddsformen reglerar främst bebyggelseutvecklingen samt 
lednings- och vägdragningar. 
 
19 § NVL (naturvårdsområde) 
 
Naturvårdsområde motsvarar naturreservat men skyddsformen ger ingen möjlighet att ersätta 
markägare om ”pågående markanvändning avsevärt försvåras”. I Älvsborgs län finns flera 
naturvårdsområden där betydande arealer våtmark ingår, t.ex. Fegenområdet och Halle- och 
Hunnebergs platåer. Skyddet för våtmarkerna i dessa områden är emellertid tämligen svagt. 
 
20 § NYL (samråd) 
 
Enligt denna lag stadgas att samråd skall ske med länsstyrelsen beträffande arbetsföretag som 
kan komma att väsentligt påverka naturmiljön. Detta kan t.ex. gälla vägdragning i våtmarksrika 
områden eller skyddsdikning i anslutning till våtmarker. Länsstyrelsen kan vid samrådet anvisa 
åtgärder för att minska arbetsföretagets påverkan på naturmiljön. Lagstiftningen ger även 
möjlighet att helt eller delvis förbjuda ett arbetsföretag. I dessa fall gäller dock reglerna om 
ersättning vid ”avsevärt försvårande av pågående markanvändning”. 
 
Länsstyrelsen kan även förordna att inom särskilt angivna områden, s.k. samrådsområden, skall 
samråd alltid ske med länsstyrelsen beträffande vissa arbetsföretag. Två sådana samrådsområden 
finns i länet, men de omfattar inga våtmarker. 
 
Övriga skyddsformer 
 
Domänreservat är den i länet arealsmässigt mest betydande skyddsformen utanför naturvårds-
lagen. Såväl inrättande som upphävande av reservaten beslutades av Domänverket. Genom den 
bolagsbildning som genomfördes 1992 har i praktiken all domänägd skog blivit att betrakta som 
privatägd. Genom en särskild överenskommelse skall vissa utvalda områden överföras till 
naturreservat. I Älvsborgs län är följande områden med våtmarker aktuella. 



 

- Kroppefjäll (2 områden) 
- Halle- och Hunnebergs platåer 
 
Naturskyddsföreningen har för insamlade medel inköpt delar av Komosse som därmed fått ett 
extra skydd mot exploatering. 
 
 
Framtida säkerställande 
 
Kapitlet om ingrepp visar tydligt på behovet att skydda länets kvarvarande våtmarker med höga 
naturvärden. I vissa regioner bör även övervägas restaurering av hydrologiskt störda våtmarks-
biotoper. Med enkla metoder och till en förhållandevis låg kostnad kan värdefulla våtmarksom-
råden återskapas. Det kan t.ex. röra sig om sänkta slättsjöar, invallade och kanaliserade åar och 
vattendrag i utpräglade jordbruksbygder eller utdikade våtmarker i skogsbygderna. 
 
I samarbete med länsstyrelsen har naturvårdsverket valt ut de mest skyddsvärda våtmarkerna i 
länet att ingå i myrskyddsplan för Sverige (tabell 9 och karta 25). Planen omfattar 23 våtmarks-
objekt i Älvsborgs län (inklusive flera grupper av många små våtmarksobjekt), varav fyra redan 
är naturreservat. Naturvårdsverkets ambition är att samtliga dessa områden på sikt skall säker-
ställas. 
 
Tabell 9. Myrskyddsplan för Sverige, Älvsborgs län (understrukna våtmarker är skyddade som 
naturreservat). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Våtmark Kommun Areal (ha) 
 
  1 Heråmaden   (9B8d01) Dals Ed ca 1000 
  2 Borgelemossen  (9B8e05) Dals Ed      240 
  3 Ödegårdstjärnet (10C1a02) Bengtsfors    29 
  4 Tingvallamossen (9B6g03) Dals Ed      595 
  5 Öjemossen (9B4g01) Färgelanda      873 
  6 Lunneboområdet (9B5j01 m.fl.) Mellerud ca   250 
  7 Marketjärnsmossarna  Färgelanda ca   250 
  8 Trone mosse  (8B7g01) Vänersborg      614 
  9 Ske mosse (8B8i01) Vänersborg      780 
10 Öjemossarna (8C4a01) Vänersborg      279 
11 Lärkemossen Storemossen (7C8d02) Vårgårda      1031 
12 Ramlamossen (7C8i01) Herrljunga      486 
13 Kärtareds mader (7C5d02) Vårgårda    55 
14 Horsåsmossarna m.fl. (7C3d02 m.fl.) Borås, Herrljunga     944 
15 Ätrans dalgång  Ulricehamn ca  50 
16 Äramossen, Rullamaden (7D1d03) Ulricehamn     488 
17 Komosse (6D8e03 m.fl.) Tranemo, Ulricehamn   7045 
18 Hestramossen m.fl (6C6g04 m.fl.) Svenljunga   1766 
19 Kättsjö V och Ö. Mossar (6D5d01 m.fl.) Tranemo     781 
20 Lövömossen (6D5b05) Tranemo     199 
21 Skrikemosse (6D3a07 m.fl.) Svenljunga     509 
22 Hästamossen, Ammamossen (6C0H01, 02) Svenljunga   1963 
23 Ätrans dalgång m.fl.  Svenljunga ca  50 
 



 

Karta 25. Myrskyddsplan för Sverige, Älvsborgs län. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TORV (av Lars Franzén) 
 
Torv bildas som ett resultat av att döda växter lagras på varandra. Denna pålagringsprocess är 
beroende av m.el.m. konstant vattenmättnad i marken, och den därav följande syrebristen som 
förhindrar normal nedbrytningshastighet av de döda växtdelarna. I myrarnas allra översta lager är 
syretillgången dock relativt god och nedbrytningen är därför mycket större än i underliggande 
syrefattiga lager. Den låga nedbrytningen av organiskt material djupare ner i torvmarken beror 
främst på att förhållandena där är i det närmaste helt sterila och anaeroba. Detta är också orsaken 
till att föremål, som på ett eller annat sätt hamnat i myrarna, är så väl bevarade när de påträffas. 
 
Ett bekant ”mossfynd” i Sverige är den s.k. ”Bockstensmannen”, som påträffades med ”hull och 
hår” i en mindre mosse i Halland i samband med strötorvtäkt 1936. När kroppen hittades kalla-
des polis till platsen, då man misstänkte att ett brott blivit begånget. Efter hand visade det sig 
dock att begravningen ägt rum nära 600 år tidigare, och det förmenta ”brottet” fick istället ut-
redas av historiker. 
 
Nedbrytningen påverkas emellertid också av flera andra faktorer såsom temperatur, växternas 
motståndskraft, samt typ och frekvens av olika mikroorganismer och smådjur i torven. Snabbaste 
nedbrytningen drabbar örter, medan rester av vitmossa och bladslidor av tuvull samt rester av 
vedartade växter är mest motståndskraftiga. Man tror att motståndskraften hos vitmossor beror 
på att de innehåller bakteriedödande ämnen. 
 
Torvpålagringen är alltså resultatet av obalansen mellan växternas primära produktion av 
organiskt material och mikroorganismernas nedbrytning av dött växtmaterial. Det bör dock 
poängteras att det inte är självklart att ett växtsamhälle med hög primärproduktion också 
producerar mycket torv. Som exempel kan nämnas att i kärr med vass och kaveldun, där 
primärproduktionen ofta är mycket stor, kan den potentiella torvtillväxten helt ”ätas upp” av 
effektiva mikroorganismer, medan mossesamhällen med mycket låg produktion kan ge med 
mycket stort nettoutbyte av torv p.g.a. en närmast obefintlig nedbrytning. 
 
I södra Sverige, där högmossar dominerar, är vitmossorna de i särklass vanligaste torvbildarna, 
medan olika starrarter spelar en minst lika viktig roll för torvtillväxten på myrarna i norra delen 
av landet. 
 
Torvens tillväxttakt 
 
Torvens årliga pålagringstakt kan bestämmas genom att beräkna den tidsrymd som föffiutit för 
att en torvpacke med en viss mäktighet skall ha bildats. Detta är möjligt bl.a. genom datering av 
torvlager med hjälp av pollenanalys och/eller kol-14 analys. En annan möjlighet är att indirekt få 
ett mått på torvtillväxten genom att mäta de olika myrväxternas tillväxttakt. 
 
Resultaten av denna typ av mätningar visar att högmossarna i södra Sverige genomsnittligt har 
vuxit i höjden med lite drygt 0,5 mm per år. I norra Sverige har tillväxten gått något långsam-
mare med 0,3-0,4 mm per år. Under de senaste 2500 åren har dock åtminstone södra Sverige haft 
en snabbare torvpålagring, främst p.g.a. den jämförelsevis höga humiditeten under denna 
tidsperiod. 
 
Mätningar i nationalparken Store mosse har visat en årlig tillväxt de senaste 150 åren med 
1-1,5 mm per år. I ett längre perspektiv är detta värde emellertid antagligen lite för högt, 
eftersom torven ständigt kompakteras då nya torvlager läggs på. Om man försöker beräkna den 
genomsnittliga tillväxten för en längre tidsperiod så måste man därför kompensera för denna 
kompaktion. 
 



 

Torvens sammansättning och egenskaper 
 
De viktigaste beståndsdelarna i torv är, grovt sett och i nämnd ordning, vatten, torrsubstans och 
gas. 
 
Vatteninnehåll 
 
Vattnet, som viktsmässigt är den viktigaste delen av torv, kan under naturliga förhållanden uppgå 
till 95-97 % av torvens totala vikt, med andra ord samma vattenhalt som i havsvatten eller i 
mjölk ! 
 
Torvvattnets kvalitet och egenskaper beror på ursprunget. Vattnet i högmossetorv är närings-
fattigt och surt, medan vattnet i kärrtorv tvärtom är ganska näringsrikt och inte fullt lika surt. 
 
I torven förekommer vattnet bundet på olika sätt. Detta är en viktig faktor att beakta bl.a. vid 
torvexploatering och i samband med våtmarksdikning. 
 
1) fritt vatten - är det vatten som man kan dränera ut t.ex. genom dikning. Cirka 25 % av torvens 
 vatteninnehåll är fritt. 
 
2) kapillärt vatten - är bundet i porer och celler hos ingående växtdelar, t.ex. I vitmossornas 

hyalinceller som är specialanpassade för att hålla vatten. Kapillärt vatten kan normalt 
avlägsnas genom tryck eller torkning. Cirka 41 % av torvens vatteninnehåll är kapillärt 
bundet. 

 
3) kolloidalt bundet vatten - är med elektriska krafter bundet till partiklar av kolloidal storlek 

(d.v.s. mindre än 0,002 mm). Sådana småpartiklar utgör en större andel i höghumifierad än i 
låghumifierad torv. Det kolloidala vattnet kan inte avlägsnas genom tryck eller torkning utan 
först genom upphettning eller genom fysikalisk eller kemisk omvandling av kolloiderna. 
Cirka 27 % av torvvattnet är kolloidalt bundet. 

 
4) molekylärt vatten - är kemiskt bundet i torvpartiklarna. Bara stark upphettning kan avlägsna 
 torvens innehåll av molekylärt vatten. Cirka 7 % av torvens vatten är molekylärt bundet. 
 
Torvens vatteninnehåll kan också variera kraftigt under året, beroende på vattentillförseln och 
grundvattenförändringar, och varierar även mellan olika typer av myrar. Tydligast märks 
variationerna i myrar med stillastående vatten, typ svagt välvda högmossar och plana kärr, 
medan myrar med rörligt vatten, typ sluttande kärr och mossar, har en mindre variation. 
 
Andra faktorer som kan påverka vattenhalten i torv är naturligtvis ingrepp av olika slag, t.ex. 
dikning och fördämning av vattendrag i närheten av myrar. 
 
Torrsubstans 
 
Då allt vatten avlägsnats återstår torrsubstansen, som består av dels organiskt material (kolväten) 
och dels av mineralämnen. Torvens mineralinnehåll är de delar av torrsubstansen som inte kan 
förbrännas d.v.s. dess askhalt. Askhalten varierar kraftigt mellan olika torvslag. Högst är halten 
hos kärrtorv som bildats i anslutning till rinnande vatten, där årliga översvämningar för in mine-
ralpartiklar. I sådan torv kan askhalten överstiga 20 %. 
 
Genomsnittligt varierar askhalten mellan 1,5-15 % i kärrtorv och mellan 0,5-6 % i vitmosstorv. 
Lägst är askhalten i låghumifierad vitmosstorv med värden på mindre än 1%. 
 



 

I samband med prospektering av myrar för bränntorvändamål är det viktigt att undersöka ask-
halten, och även att bestämma askans olika beståndsdelar. I detta sammanhang kan nämnas ett 
speciellt problem som uppmärksammats på senare tid nämligen förekomsten av radioaktiva 
ämnen i torv. Den naturliga mängden dessa ämnen i torv bestäms främst av halten i omgivande 
berg och jordar. 
 
Gasinnehåll 
 
Även gas är en viktig beståndsdel i torv. Gasinnehållet varierar kraftigt, men i en genomsnittlig 
torvjord upptar de ca 6 % av volymen. Viktmässigt är andelen givetvis mycket mindre. 
 
Vanlig luft är den viktigaste av de torvgaser som fyller porutrymmet när fritt vatten dränerats 
under torrtider och efter dikning. Den gas man dock normalt förknippar med myrar är sumpgas 
eller metan (CH2). Sumpgasen bildas vid mikroorganismernas nedbrytning av växtdelar. 
Speciellt i övergången mellan mossetorv och underlagrande kärrtorv kan man påträffa stora 
mängder sumpgas. Om man vid sondering punkterar en sådan gasficka så pyser och bubblar det 
ur mossen, och gasen går lätt att antända. 
 
Humifieringsgrad 
 
Torvens humifieringsgrad används för att ange graden av nedbrytning hos olika torvslag. Denna 
faktor är viktig då man prospekterar torv för olika ändamål. 
 
Genom att krama torvprover i handen, och se på torvens konsistens samt på det vatten som man 
pressar ut, så kan man lätt bestämma humifieringsgraden enligt geologen von Posts tiogradiga 
skala. 
 
Låghumifierad torv har humifieringsgraden 1-3. Då man kramar torven avgår nästan klart till 
svagt grumligt vatten, och de flesta ingående växtdelarna går lätt att känna igen. Färgen på 
torven är ljus. 
 
Medelhumifierad torv har humifieringsgraden 4-7. Vid kramning avgår grumligt och brunfärgat 
vatten, som är uppblandat med en hel del små torvpartiklar. Enskilda växtdelar är svåra att känna 
igen. Torvens färg är chokladbrun. 
 
Höghumifierad torv har humifieringsgraden 8-10. Vid kramning avgår inget vatten, utan istället 
så passerar större delen av torven som en brun sörja mellan fingrarna. De enda växtdelar som 
man kan känna igen är grova fibrer av tuvull samt enstaka småpinnar av ljung. Torvens färg är 
mörkbrun till svart. 
 
Energiinnehåll 
 
Det är framförallt torvens innehåll av kol som påverkar det totala energiinnehållet, vilket därför i 
sin tur varierar med torvslag och humifieringsgrad. Låghumifierad torv av vitmossa har ett lågt 
energiinnehåll, medan sådan låghumifierad torv som är uppbyggd av starr och andra gräsartade 
växter samt ved vanligen har ett högre energiinnehåll. 
Ju högre humifieringsgraden är ju större är halten av kol och därmed också energiinnehållet i 
torven. Bäst som bränntorv är höghumifierad vitmosse-torv med hög energitäthet och låg 
askhalt. Energiinnehållet i svensk torv varierar mellan 18,8 och 26,2 MJ/kg torrvikt. 
 
Även torvens innehåll av metan gas är intressant ur energisynpunkt, och försök har gjorts för att 
utvinna gasen. 
 



 

Torvens användningsområden 
 
Det finns bevis för att torv har använts för många olika ändamål de senaste 1000 åren. I skog-
fattiga områden som på Nordatlantens öar har torv använts som byggnadsmaterial istället för trä. 
 
Sedan länge har man också använt torv som strö i ladugårdar. Strö som tillverkats av låghumi-
fierad torv av flytvitmossa kan suga upp vatten till nästan 20 gånger sin egen torrvikt. Man har 
därför försökt använda torv i blöjor, dambindor och sjukvårdsartiklar. 
 
Torv som jordförbättringsmedel är en ganska modern företeelse men är kanske dess mest 
värdefulla användningsområde sett ur ett framtida globalt perspektiv. För närvarande används 
växttorv i stor utsträckning för mer hobbybetonad odling i villaträdgårdar, men mycket torv 
utnyttjas också vid komersiell odling i växthus och plantskolor samt vid anläggningsarbeten. 
 
Torv som bränsle finns beskrivet från Syd- och Mellansverige redan från 1600 och 1700-talen. 
Linné noterade att torv användes som bränsle i Skåne och Västergötland, såväl i hushållet som i 
tvätterier och smedjor. Under 1800-talet utnyttjade man torv i energikrävande industrier typ 
glashyttor och vid destillering av alkohol. Under första och andra världskriget fick torv ersätta 
kol och annan importerad energiråvara även för andra ändamål. 
 
Även i andra och mer extensiva användningsområden har torv nyttjats som råvara, t.ex. för 
kläder (tuvullsfibrer), rökning av malt i whiskybrännerier, desinfektionsmedel, isoleringsmaterial 
m.m. 
 
Förutsättningar för torvmarksutnyttjande 
 
Eftersom myrarna uppvisar en stor variation avseende typ, storlek, djup m.m. så varierar 
förutsättningarna för exploatering stort inom landet. 
 
I södra Sverige är de flesta myrar av typen högmossar. I 90 % eller mer av högmossarna ligger i 
ytan låghumifierad vitmosstorv. Detta är gynnsamt om man avser att bryta torv för produktion av 
jordförbättringsmedel eller strö, men i samband med bränntorvtäkt utgör dessa lager ett stort 
hinder. Höga igångsättningskostnader för dikning, iordningställande av produktionsfält, inköp av 
maskiner etc. kommer inte att kunna balanseras förrän bra bränntorv påträffas. Denna finns kan-
ske så djupt som 2-3 meter under ytan, eller sett ur tidsperspektiv kanske 10-15 år senare. Av 
denna orsak måste varje torvprojekt föregås av omfattande inventeringar, för att hitta myrar med 
lämplig torvkvalitet redan vid ytan. Som en tumregel bör man undvika myrar där den översta 
metern har en humifieringsgrad som är lägre än 4-5. 
 
Torvdjupet i södra Sverige är i allmänhet tillräckligt för att få ekonomi på torvtäkt. En typisk 
högmosse i söder med tillräckligt stor areal har ett torvdjup som ligger någonstans mellan 2,5 
och 5 meter. 
 
Stubbar och stockar påträffas ofta i utbredda lager i mossarna. De är en påminnelse om forna 
värmetider då de flesta myrar täcktes av skog. Vedrester som dessa kan, om förekomsten är stor, 
störa täkten så att den blir olönsam. Vid mindre förekomster kan dock stubbarna lyftas bort med 
speciella maskiner. 
 
Vattenhalten hos mossetorv varierar normalt mellan 85 och 95 % men kan nå högre värden i 
vissa mossar. Man måste ta hänsyn till vattenhalten när man beräknar brytbar torymassa, efter-
som torven alltid sätter sig i samband med dränering. I mycket blöta myrar kan torvdjupet redu-
ceras till hälften efter dikning. Vanligen innehåller dock sådana myrar tjocka lager med 
låghumifierad torv, så att de faller bort redan av den orsaken. 



 

 
Askhalt och halt av andra mineral som svavel och tungmetaller är sällan hög i högmossetorv. En 
typisk mosse på sydsvenska höglandet har en askhalt som underskrider 2 % av torrvikten och en 
svavelhalt på mindre än 0,4 %. Mossarnas bottenlager, som ofta utgörs av kärrtorv, kan ha en 
mycket högre askhalt, ibland så hög som 20 %. Halten av tungmetaller och andra mineral gör sig 
gällande främst i de djupa lagren i kärrtorv. Man bör därför undersöka och analysera även dessa 
lager i samband med prospekteringarna. 
 
Mossarnas bottenförhållanden är vanligen gynnsamma för torvtäkt. De flesta mossar är belägna 
på jämna underlag utan stora mängder block. I vissa trakter är mossarna emellertid belägna i 
småkuperad morän-terräng, och en stor frekvens av fastmarksholmar kan göra det svårt att hitta 
tillräckligt stora, sammanhängande produktionsfält. 
 
En annan faktor som kan försvåra torvtäkt är om myrarna ansluter till eller har sitt ursprung i 
sjöar och vattendrag. I sådana lägen måste i många fall dräneringen ske genom invallning och 
pumpning. Andra problem, som främst är förknippade med igenväxningsmyrar, är förekomsten 
av kärrtorv eller gyttja med hög askhalt i botten. 
 
Många mossar med god bränntorv nära ytan är också skogbevuxna. Avverkning och borttran-
sport av timmer kan kraftigt fördyra iordningställandet av torvtäkten. 
 
Även transportavstånd och tillgången till vägar och järnvägar för transporten av torv till 
användarställena måste tas hänsyn till. I södra Sverige är detta emellertid inget stort problem. 
Vissa mindre vägar måste dock förbättras för att klara tunga torvtransporter. 
 
Torvbrytning - produktion och metoder 
 
Vid tillverkning av strö- och jordförbättringstorv tas torven upp i form av stycken som får ligga 
ute under vintern. På detta sätt fryser slutna växtceller sönder, och torven får en större vattenupp-
tagande förmåga. Året efter rivs torven till ett grovt pulver, vilket direkt kan användas som strö. 
Om torven skall användas som jordförbättringsmedel så tillsätter man gödselmedel och förpackar 
sedan torven. 
 
Vid produktion av bränntorv är det två olika brytningsmetoder som används. Att bryta frästorv är 
den idag mest använda metoden, medan upptagning av stycketorv är en äldre metod. 
 
Vid frästorvproduktion fräser man ett tunt lager torv i ytan till ett grovt pulver. Efter att torven 
fått torka ett par dygn har vattenhalten sjunkit till 45-50 %. Torven samlas då in genom ihop-
skrapning eller med hjälp av jättelika “dammsugare”. Då vädret är gynnsamt kan man räkna med 
en årlig produktion av 100-150 ton per hektar (räknat på torv med 45-50 % vattenhalt). 
 
Stycketorvproduktion kräver torv som är plastisk, och som innehåller armerande fibrer. Den 
bästa torven är därför medel- till höghumifierad vitmossetorv med hög halt av tuvullfibrer. 
 
I äldre täkter av denna typ skar man för hand ut torvstyckena ur långa och djupa schakt, och lade 
dem sedan till tork på speciella torkfält. Idag används små stycketorvaggregat som gräver upp 
torven, samt maler och knådar ihop den till en smidig massa, som sedan pressas ut i form av 
tjocka ”torvkorvar”. ”Korvarna” får sedan torka på produktionsfältet till en vattenhalt av 35-40 
%. Årsproduktionen av stycketorv uppgår till ca 150 ton per hektar i södra Sverige. 
 
 
 
 



 

 
Bild 35. På Bredmossen i Färgelanda och Dals Eds kommuner bryts torv i kommersiell skala. 
(foto: Per-Olof Martinsson). 
 
Eftersom torvbrytningen idag bara kan äga rum under sommarmånaderna, så har man länge för-
sökt utveckla metoder för ”året-runt-brytning”. Man utför bl.a. försök med att först mekaniskt 
pressa ut så mycket vatten som möjligt, och sedan, genom andra energikrävande sätt, torka ut 
resterande vatten ner till en lämplig vattenhalt, t.ex. med hjälp av fläktar. Hittills har dessa 
metoder dock visat sig alltför dyrbara. 
 

Torvtillgångar i Sverige 
 
På grund av ett ökat intresse för torv som bränsle i slutet av 1800-talet ville man veta hur stora 
tillgångarna var. De första beräkningarna som gjordes var mest kvalificerade gissningar, som 
byggde på tillgängliga kartor samt enstaka uppgifter om myrarnas djup. Senare började man att 
mer systematiskt utföra undersökningar av myrarealer och torvdjup. På 1910- och 1920-talen 
genomförde SGU en omfattande inventering av myrarna i Götaland och Svealand (utom Dalar-
na). Dels utförde man en linjeinventering för att kunna kalkylera den totala torvtillgången, dels 
så gjordes en kvalitativ undersökning av myrar belägna nära större transportleder. Resultaten 
presenterades i publikationen “Södra Sveriges torvtillgångar” och kartbladsvis i SGU serie D. 
 
För Götaland kom man fram till en myrareal av 768 000 hektar med ett medeldjup av 2,34 meter 
och således en samlad torvvolym av 17 965 milj. m3. För Svealand beräknades arealen till 
404 000 hektar med medeldjupet 1,87 meter och volymen till 7 570 milj. m3. 
 
Efter andra världskriget återupptog man torvinventeringarna och gjorde noggranna undersök-
ningar av vissa större myrar av beredskapsskäl. 
 
I en doktorsavhandling 1985 presenterade forskaren Lars Franzén resultaten av sina undersök-
ningar, med bl.a. en samlad kalkyl över torvtillgångarna i landets två nordligaste län samt i två 
Smålandslän. Genom att interpolera medeldjupsvärdena från de två undersökningsområdena och 
angivelser av myrarealer från riksskogstaxeringen så kunde han även presentera beräkningar av 



 

torvmängderna i andra delar av landet. Sammanräknat för hela Sverige gav beräkningarna en 
total myrareal av 6 331 milj. hektar, ett medeldjup av 1,68 meter och en total torvtillgång på 
106 540 milj. m3. 
 

Utnyttjbara branntorvresurser 
 
Vid torvbrytning eftersträvar man ett minsta torvdjup av två meter för att få något så när lång 
verksamhetstid på myren. 1 södra Sverige har de flesta myrar ett djup som överstiger två meter, 
men å andra sidan har kanske mer än 90 % av myrarealen dålig bränntorv de första metrarna av 
lagerföljden. 1 norr har endast en liten del av myrarna stora arealer med tillräckliga djup. Vid 
dikning sjunker dessutom torven ihop en del vilket ytterligare reducerar djupet. 
 
Vid torvtäkt eftersträvar man också en minsta bruttoareal av 50 hektar. Undersökningar har visat 
att endast ca 40 % av den samlade myrarealen finns i myrar med en yta större än 50 hektar. Till 
detta kommer att man kan räkna med att bruttoarealen på en myr reduceras med ca 40 % när man 
drar bort områden med för tunt torvtäcke och olämplig torvkvalitet, samt sådana ytor där man 
p.g.a. myrens form inte kan få några ordentliga produktionsfält. 
 
Andra faktorer som reducerar den utnyttjbara torvtillgången är att torven bitvis har hög halt av 
mineraler, att blockhalten i botten är alltför hög, samt för långa avstånd till användarna. För vissa 
områden kan också klimatet, med för mycket regn under produktionssäsongen, göra att torvbryt-
ningen är omöjlig med konventionella metoder. Av den totala torvresursen är det således långt 
ifrån all ton’ som är möjlig att tillvarataga som bränsle. Efter en reducering för de ovan uppräk-
nade faktorerna, så kommer man fram till att endast 1,2 % av myrarealen, och 1,8 % av den 
totala torvvolymen d.v.s. ca 1 918 milj. m3 går att utnyttja. 
 
Till sist så kommer även naturvårdsaspekterna in som en viktig, begränsande faktor. Flertalet av 
de myrar som hyser väsentliga naturvärden sammanfaller med de myrar som är mest intressanta 
ur torvbrytningssynpunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bild 36. Strötorvtäkt bedrevs med gamla metoder så sent som på 1970-talet på Fågelumsmossen 
i Vårgårda kommun. (foto: Stig Jacobsson). 
 
 
 
 
 
 



 

ORDLISTA 
 
delobjekt - Typmässigt enhetlig del inom ett våtmarksobjekt. Ett våtmarksobjekt kan bestå av ett 
eller flera delobjekt. 
dråg - Långsträckta dräneringsstråk i sluttningsriktningen på mossar. Kännetecknas bl.a. av att 
vegetationen har en m.el.m. kärrartad karaktär. 
element - Definieras som ett karakteristiskt växtsamhälle som areellt utgör ett väsentligt inslag i 
ett delobjekt. Varje element bestäms till vegetationstyp enligt Nordiska Ministerrådets handbok 
”Vegetationstyper i Norden”. 
evapotranspiration - Den sammanlagda vattenförlusten genom avdunstningen från marken samt 
av växtlighetens transpiration. 
exentriskt välvd - Välvd mosse med en perifert belägen höjdpunkt. 
fastmarksholme - Fastmarksområde som helt omges av våtmark. 
flark – Är de låga partierna mellan strängarna i svagt sluttande kärr, Flarkar är vanligen vatten-
fyllda eller av lösbottentyp och utsträckta tvärs emot lutningsriktningen 
göl - En sekundärt bildad vattensamling på en mosse. Detta kan vara svårt att avgöra i fält, varför 
även rester av igenväxande tjärnar brukar benämnas göl. 
gungfly - Benämningen på en väl sammanhängande matta av kärrvegetation som flyter på 
vatten. Förekommer ofta utmed stränderna av tjärnar och gölar. 
humiditet - En klimatologisk term som betecknar det procentuella nettot av den totala årsneder-
börden i ett område minus evapotranspirationen (d.v.s avdunstningen från marken samt växtlig-
hetens transpiration). Humiditetens storlek är i första hand beroende av nederbördsmängden och 
temperaturförhållandena. 
humifieringsgrad - Är detsamma som torvens nedbrytningsgrad, och brukar anges med en siffra 
1-10 enligt L. von Posts skala för bestämning av humifieringsgraden i fält. Siffran 1 motsvarar 
lägst nedbrytningsgrad med växtdelar klart urskiljbara, och 10 motsvarar högst nedbrytningsgrad 
utan urskiljbara västdelar. 
hydromorfologisk struktur - Form eller företeelse som betingas av de hydrologiska förhållan-
dena. 
hölja - Blöta, lägre liggande partier mellan tuvorna på en mosse. 
höljegöl - Långsträckta, ofta mycket djupa gölar på mossar (ibland till underliggande 
mineraljord eller urberg). Hyser ibland arter som vanligen indikerar minerotrofa näringsför-
hållanden. 
intermediär - Benämningen på medelrika näringsförhållanden i ett kärr. (fattig -intermediär - rik 
- extremrik). 
koncentriskt välvd - Välvd mosse med en tydlig, centralt belägen höjdpunkt. 
kärr (minerotrof myr) - Beteckningen på en våtmark där tillskottsvattnet innehåller förhöjda 
halter av mineralnäringsämnen, så att m.el.m. näringskrävande kärrvegetation utvecklas. Se även 
minerotrof. 
kärrmosaik - Våtmark som utgör en mosaikartad blandning av fastmark och kärrytor. 
lagg - Benämningen på det blöta parti med kärrvegetation i gränsen mellan mosse och fastmark. 
Förekommer särskilt väl utvecklat i kanten av de olika typerna av tydligt välvda högmossar. 
limnogen våtmark - Våtmark som är belägen vid, och som betingas av en sjö eller ett 
vattendrag. Se indelningsschema figur 3. 
lösbottenhölja - Benämningen på mycket blöta, lågt liggande partier mellan tuvorna på en 
mosse. Går ej att passera till fots. Har vanligen högt vattenstånd med en matta av flytande 
vitmossor, eller saknar vegetation helt och täcks istället av torvslam. 
mader - Benämning på limnogent betingade våtmarker, d.v.s. stränder utmed sjöar och vatten-
drag. 
marin våtmark - Våtmark som är belägen vid, och som betingas av hav. Se indelningsschema 
figur 3. 
minerotrof - Ordet betyder att näringsförhållandena och därmed vegetationens sammansättning 
är betingade av tillförsel av mineralhaltigt fastmarksvatten. Minerotrofa förhållanden känneteck-



 

nar alla typer av kärr (även laggkärr och kärrdråg) och ibland även höljegölar på mossar. 
Motsatsen är ombrotrof. 
mosse (ombrotrof myr) - beteckningen på en våtmark där tillskottsvattnet uteslutande utgörs av 
nederbörd. 
mossemosaik - Våtmark som utgör en mosaikartad blandning av fastmark och mosseytor. 
myr (torvbildand, ej limnogen våtmark) - Gemensam beteckning för mossar, kärr och bland-
myrar. 
objekt - Med våtmarksobjekt avses en hydrologiskt sammanhängande våtmark. 
ombrotrof - Ordet betyder att näringsförhållandena och därmed vegetationens sammansättning 
betingas av enbart regnvattentillförsel. Ombrotrofa förhållanden kännetecknar högmossarnas 
centrala delar. Motsatsen till minerotrof. 
randskog - Skogsridå som är belägen i högmossarnas kantzon just där mosseplanet höjer sig 
över omgivande mark. Utvecklingen av randskog gynnas av de bättre dräneringsförhållanden 
som råder i mossekanten, vilket leder till ökad nedbrytning och frigörande av näringsämnen. 
sjömad - Våtmark som är belägen vid, och som betingas av en sjö. 
soligen - Tydligt sluttande. 
struktur - Definieras i våtmarksprojektet som smärre, men återkommande företeelser som 
bedöms utgöra en väsentlig del i våtmarken. Strukturer är kopplade till element eller delobjekt. 
Det kan t.ex. röra sig om ett avsnitt med lösbottenhölja i ett större höljeområde. 
sträng - Sammanhängande, långsträckta partier mellan höljorna på ett mosseplan, eller mellan 
flarkar i flarkkärr. 
tolkningskarta - Kartskiss av en våtmark. Ritas på plastfilm som läggs direkt över flygbilden. 
På tolkningsskissen inritas den information om våtmarken som kan utläsas vid flygbilstolk-
ningen. 
topogen - Plan eller mycket svagt sluttande. 
tuva - Torra, högre liggande partier, ofta rundade i formen, mellan höljorna på ett mosseplan. 
Tuvornas vegetation brukar domineras av ris, och har hedartad karaktär. 
tuvsträng -se sträng. 
våtmark - Är ett samlingsbegrepp för samtliga de vegetationstyper som innefattas i Naturvårds-
verkets våtmarksinventering. Våtmark utgör enligt våtmarksprojektets definition, fuktig till våt 
mark samt vegetationstäckt vattenyta. 
våtmarkstyp - Våtmarkerna indelas i ett antal olika typer med avseende på utseende och 
vegetation (se figur 3). 
åmad - Våtmark som är belägen utmed, och som betingas av vattendrag. 
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trolldruva (Actaea spicata) 1 grönvide (Salix phyllicifolia) 1 
daggkåpa (Alchemilla sp) 1 Sarracenia minor 1 
hundloka (Anthriscus sylvestris) 1 blåsäv (Scirpus tabernaemontani) 1 
brunskära (Bidens tripartita) 1 dvärglummer (Selaginella selaginoides) 1 
bergrör (Calamagrostis epigeios) 1 knägräs (Sieglingia decumbens) 1 
brunrör (Calamagrostis purpurea) 1 igelknopp (Sparganium sp) 1 
lånke (Callitriche sp) 1 stor andmat (Spirodela polyrrhiza) 1 
slankstarr (Carex flacca) 1 vattenaloë (Stratiotes aloides) 1 
klotstarr (Carex globularis) 1 hedsäv (Scirpus caespitosus ssp germanicus) 1 
grusstarr (Carex hirta) 1 blekbläddra (Utricularia ochroleuca) 1 
snårstarr (Carex muricata) 1 ärenpris (Veronica officinalis) 1 
slokstarr (Carex pseudocyperus) 1 kråkvicker (Vicia cracca) 1 
starr (Carex sp) 1  
slidstarr (Carex vaginata) 1 gråal (Alnus incana) 2 
gullpudra (Chrysosplenuim alternifolium) 1 kärrkavle (Alopecuerus geniculatus) 2 
åkertistel (Cirsium arvense) 1 vitsippa (Anemone nemorosa) 2 
borsttistel (Cirsium helenoides) 1 darrgräs (Briza media) 2 
hassel (Corylus avellana) 1 blomvass (Butomus umbellatus) 2 
rundhagtorn (Crataegus laevigatus) 1 piprör (Calamagrostis arundinacea) 2 
klasefibbla (Crepis praemorsa) 1 bäckbräsma (Cardamine amara) 2 
hundäxing (Dactylis glomerata) 1 grönstarr (Carex demissa) 2 
nycklar (Dactylorhiza sp) 1 plattstarr (Carex distica) 2 
skaft-slamkrypa (Elatine hexandra) 1 gotlandsag (Cladium mariscus) 2 
tretalig slamkrypa (Elatine triandra) 1 ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) 2 
rödsvingel (Festuca rubra) 1 granbräken (Dryopteris cristata) 2 
smultron (Fragaria vesca) 1 dunört (Epilobium sp) 2 
stormåra (Galium album) 1 klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) 2 
dvärgmåra (Galium trifidum) 1 humleblomster (Geum rivale) 2 
skogsnäva (Geranium sylvaticum) 1 nejlikrot (Geum urbanum) 2 
ekbräken (Gymnocarpium dryopteris) 1 vattenblink (Hottonia palustris) 2 
blåsippa (Hepatica nobilis) 1 dyblad (Hydrocaris morsus-rane) 2 
äkta johannesört (Hypericum perforatum) 1 korsandmat (Lemna trisulca) 2 
braxengräs (Isoëtes sp) 1 lopplummer (Lycopodium selago) 2 
skogssallat (Lactuca muralis) 1 bergslok (Melica nutans) 2 
vätteros (Lathraea squamaria) 1 sumpförgätmigej (Myosotis laxa ssp cespitosa) 2 
kärrvial (Lathyrus palustris) 1 hårslinga (Myriophyllum alternifolium) 2 
gulvial (Lathyrus pratensis) 1 kransslinga (Myriophyllum verticillatum) 
vårärt (Lathyrus vernus) 1 harsyra (Oxalis acetosella) 2 
prästkrage (Leucanthemum vulgare) 1 ormbär (Paris quadrifolia) 2 
tvåblad (Listera ovata) 1 lundgröe (Poa nemoralis) 2 
vårfryle (Luzula pilosa) 1 ormrot (Polygonum viviparum) 2 
strutbräken (Matteuccia struthiopteris) 1 grovnate (Potamogeton lucens) 2 
Mentha x verticillata (kransmynta) 1 revsmörblomma (Ranunculus repens) 2 
skogsbingel (Mercurialis perennis) 1 tiggarranunkel (Ranunculus sceleratus) 2 
näckros (Nuphar sp) 1 stenbär (Rubus saxatilis) 2 
sengröe (Poa palustris) 1 ängssyra (Rumex acetosa) 2 
gröe (Poa sp) 1 svartvide (Salix myrsinifolia) 2 
kärrgröe (Poa trivialis) 1 plattbladig igelknopp (Sparganium angustifolium) 2 
rosettljungfrulin (Polygala amarella) 1 vanlig igelknopp (Sparganium emersum) 2 
kransrams (Polygonatum verticillatum) 1 sumparv (Stellaria crassifolia) 2 
stensöta (Polypodium vulgare) 1 skogsstjärnblomma (Stellaria longifolia) 2 
trubbnate (Potamogeton obtusifolius) 1 ängsruta (Thalictrum flavum) 2 
ålnate (Potamogeton perfoliatus) 1 kärrbräken (Thelypteris palustris) 2 
örnbräken (Pteridium aquilinum) 1 hultbräken (Thelypteris phegopteris) 2 
klockpyrola (Pyrola media) 1 vitklöver (Trifolium repens) 2 
klotpyrola (Pyrola minor) 1 smörbollar (Trollius europaeus) 2 
pyrola (Pyrola sp) 1 brännässla (Urtica dioica) 2 
sjöranunkel (Ranunculus lingua) 1 skogsolvon (viburnum opulus) 2 
strandranunkel (Ranunculus reptans) 1  
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nysört (Achillea ptarmica) 3 strätta (Angelica sylvestris) 8 
ven (Agrostis sp) 3 majbräken (Athyrium filix-femina) 8 
tagelstarr (Carex appropinquata) 3 blåsstarr (Carex vesicaria) 8 
trindstarr (Carex diandra) 3 andmat (Lemna minor) 8 
harstarr (Carex leporina) 3 åkermynta (Mentha arvensis) 8 
loppstarr (Carex pulicaris) 3 vattenpilört (Polygonum amphibium) 8 
tagelsäv (Eleocaris quinqueflorus) 3 gåsört (Potentilla anserina) 8 
kärrull (Eriophorum gracile) 3 vitstarr (Carex livida) 8 
brudbröd (Filipendula vulgaris) 3  
spikblad (Hydrocotile vulgaris) 3 löktåg (Juncus bulbosus) 9 
spindelblomster (Listera cordata) 3 äkta förgätmigej (Myosotis scorpiodes) 9 
strandlummer (Lycopodium inundatum) 3 slåtterblomma (Parnassia palustris) 9 
ekorrbär (Maianthemum bifolium) 3 vattenbläddra (Utricularia vulgaris) 9 
skogskovall (Melampyrum sylvaticum) 3 vänderot (Valeriana sambucifolia) 9 
näckros (Nymphaea sp) 3  
bitterpilört (Polygonum hydropiper) 3 ärtstarr (Carex oederi)  10 
gräsnate (Potamogeton gramineus) 3 nate (Potamogeton sp)  10 
brunört (Prunella vulgaris) 3  
stennarv (Sagina saginoides) 3 sprängört (Cicuta virosa)  11 
sälg (Salix caprea) 3 kärrdunört (Epilobium palustre)  11 
knölsyska (Stachys palustris) 3 ängsvädd (Succisa pratensis)  11 
kaveldun (Typha sp) 3 kärrsälting (Triglochin palustre)  11 
vattenbläddra (Utricularia sp) 3  
 grenrör (Calamagrostis canescens)  12 
stor igelknopp (Sparganium erectum) 4 sumpnycklar (Dactylorhiza traunsteineri)  12 
brunven (Agrostis canina) 4 ängskovall (Melampyrum pratense)  12 
rör (Calamagrostis sp) 4  
ängsstarr (Carex hostiana) 4 jättegröe (Glyceria maxima)  13 
blekstarr (Carex pallescens) 4 skvattram Ledum palustre)  13 
hönsbär (Cornus suecica) 4 dvärgigelknopp (Sparganium minimum)  13 
kärrfibbla (Crepis paludosa) 4  
kruståtel (Deschampsia flexuosa) 4 knagglestarr (Carex flava)  14 
agnsäv (Eleocharis uniglumis) 4 kärrtistel (Cirsium palustre)  14 
gräsull (Eriophorum latifolium) 4 korallrot (Corallorhiza trifida)  14 
gökblomster (Lychnis flos-cuculi) 4 ryltåg (Juncus articulatus)  14 
vattenmynta (Mentha aquatica) 4 rörflen (Phalaris arundinacea)  14 
tätört (Pinguicula vulgaris) 4 bredkaveldun (Typha latifolia)  14 
skogsek (Quercus robur) 4  
smörblomma (Ranunculus acris) 4 skogsfräken (Equisetum sylvaticum)  15 
hallon (Rubus idaeus) 4  
axag (Schoenus ferrugineus) 4 krypven (Agrostis stolonifera)  16 
skogssäv (Scirpus sylvaticus) 4 bunkestarr (Carex elata)  16 
vattenmärke (Sium latifolium) 4 nyckelblomster (Dactylorhiza maculata)  16 
besksöta (Solanum dulcamara) 4 sumpmåra (Galium uliginosum)  16 
vänderot (Valeriana sp) 4 en (Juniperus communis)  16 
 strandklo (Lycopus europaeus)  16 
rödven (Agrostis capillaris) 5  
madrör (Calamagrostis stricta) 5 svärdslilja (Iris pseudacorus)  17 
revlummer (Lycopodium annotinum) 5 jolster (Salix pentandra)  17 
bäcknate (Potamogeton polygonifolius) 5  snip (Scirpus hudsonianus)  17 
smalkaveldun (Typha augustifolia) 5  
läkevänderot (Valeriana officinalis) 5 frossört (Scutellaria galericulata)  18 
   
vattenskräppa (Rumex hydrolapathum) 6 nålstarr (Carex dioica)  20 
kärrstjärnblomma (Stellaria palustris) 6 brunag (Rhyncospora fusca)  20 
dvärgbläddra (Utricularia minor) 6 rönn (Sorbus aucuparia)  20 
  
skogsbräken (Dryopteris carthusiana) 7 strängstarr (Carex chordorrhiza)  21 
myggblomster (Hammarbya paludosa) 7 knapptåg (Juncus conglomeratus)  21 
notblomster (Lobelia dortmanna) 7 ältranunkel (Ranunculus flammula)  21 
kärrspira (Pedicularis palustris) 7  
asp (Populus tremula) 7  
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dvärgbjörk (Betula nana)  22 tuvsäv (Scirpus cespitosus ssp cespitosus) 358 
sumpstarr (Carex magellanica)  22 ängsull (Eriophorum angustifolium) 382 
skogsstjärna (Trientalis europea)  22 flaskstar (Carex rostrata) 392 
vårtbjörk (Betula verrucosa)  23  hjortron (Rubus chamaemorus) 401 
kabbeleka (Caltha palustris)  23 klockljung (Erica tetralix) 481 
tuvtåtel (Deschampsia cespitosa)  24 pors (Myrica gale) 500 
kärrfräken (Equisetum palustre)  24 rundsileshår (Drosera rotundifolia) 514 
vanligt mannagräs (Glyceria fluitans)  27 rosling (Andromeda polifolia) 559 
kranssvalting (Alisma plantago-aquatica)  29 glasbjörk (Betula pubescens 559 
krypvide (Salix repens)  29 tall (Pinus sylvestris) 566 
  ljung (Calluna vulgaris) 575 
gråvide (Salix cinerea)  31 tranbär (Vaccinium oxycoccus) 671 
knappsäv (Scirpus palustris)  32 tuvull (Eriophourm vaginatum) 703 
topplösa (Lysimachia thyrsi flora)  33 
veketåg (Juncus effusus)  34 Mossor Antal noteringar 
gäddnate (Potamogeton natans)  37 
bindvide (Salix aurita)  38 päronsvepemossa (Gymnocolea inflata)  1 
vide (Salix sp)  39 vattenlungmossa (Marchantia aguatica)  1 
  lungmossa (Marchantia polymorpha)  1 
missne (Calla palustris)  40 lungmossa (Marchantia sp)  1 
vasstarr (Carex acuta)  43 fickbålmossa (Riccardia sp)  1 
älgört (Filipendula ulmaria)  44 maskgulmossa (Pseudoalliergon trifarium)  1 
brakved (Frangula alnus)  44 skottkvastmossa (Dicranum leioneuron)  1 
trådtåg (Juncus filiformis)  45 (Drepanocladus polycarpus)  1 
taggstarr (Carex pauciflorus)  47 späd skorpionmossa (Scorpidium cossonii)  1 
  stor fickmossa (Fissidens adianthoides)  1 
fackelblomstcr (Lythrum salicaria)  50 stor näckmossa (Fontinalis antipyretica)  1 
kärrmåra (Galium palustre)  53 kärrkammossa (Helodium blandowii)  1 
klibbal (Alnos glutinosa)  57 källpraktmossa (Plagiomnium elipticum)  1 
videört (Lysimachia vulgaris)  57 vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum)  1 
sjösäv (Scirpus lacustris)  57 gräshakmossa (Rhytidiadclphus squarrosus)  1 
  vattenstjärna (Ricciocarpus natans)  1 
hirsstarr (Carex panicea)  72 trubbvitmossa (Sphagnum obtusum)  1 
dybläddra (Utricularia intermedia)  73 skedvitmossa (Sphagnum platyphyllum)  1 
kallgräs (Scheuchzeria palustris)  83 vitmossa (Sphagnum sp)  1 
småsileshår (Drosera intermedia)  90 
vit näckros (Nymphaea alba)  90 fickbålmossa (Pellia epiphylla)  2 
gråstarr (Carex canescens)  94 brun glansvitmossa (Sphagnum subfulvum)  2 
blodrot (Potentilla erecta)  94 kärrbryum (Bryum pseudotriquetrum)  2 
  bryummossa (Bryum sp)  2 
kärrviol (Viola palustris) 100 guldskedmossa (Calliergon richardsonii)  2 
lingon (Vaccinium vitis-idaea) 106 myruddmossa (Cinclidium stygium)  2 
gul näckros (Nuphar luteum) 109 stor kvastmossa (Dicranum majus)  2 
kärrsilja (Peucedanum palustre) 118 skuggstjärnmossa (Mnium hornum)  2 
stjärnstarr (Carex echinata) 128 bäckrundmossa (Rhizomnium punctatum)  2 
blåbär (Vaccinium myrtillus) 140 (Mnium rugicum)  2 
hundstarr (Carex nigra) 147 piprensarmossa (Paludella squarrosa)  2 
storsilehår (Drosera anglica) 161 hedvitmossa (Sphagnum molle)  2 
bladvass (Phragmites australis) 166 gul parasollmossa (Splachnum luteum)  2 
kråkklöver (Potentilla palustris) 168 gyllenmossa (Tomentypnum nitens)  2 
myrlilja (Narthecium ossifragum) 176 kvastmossa (Dicranum sp)  3 
sjöfräken (Ezuisetum fluviatile) 188 klyvbladsvitmossa (Sphagnum riparium)  3 
dystarr (Carex limosa) 194 torvstolonmossa (Cladopodiella fluitans)  3 
  fingerfliksmossa (Kurzia pauciflora)  4 
trådstarr (Carex lasiocarpa) 218 grodvitmossa (Sphagnum inundatum)  4 
odon (Vaccinium uliginosum) 221 skedmossa (Calliergon sp)  4 
blåtåtel (Molinia coerulea) 231 vågig kvastmossa (Dicranum polysetum)  4 
kråkbär (Empetrum nigrum) 261 stjärnmossa (Mnium sp)  4 
  stor skedmossa (Calliergon giganteum)  5 
gran (Picea abies) 305 palmmossa (Climacium dendroides)  5 
vitag (Rhynchospora alba) 325 (Sphagnum fimbriatum)  5 
vattenklöver (Menyanthes trifoliata) 334 (Sphagnum flexuosum)  5 



 

Mossor (forts) Antal noteringar Lavar (forts) Antal noteringar 
 
kärrskapania (Scapania paludicola)  5 Cladonia floerkeana  2 
myrknutmossa (Odontoschisma sphagni)  6 Cladonia fimbriata  4 
kvastmossa (Dicranum scoparium)  6 Cladina sp.  5 
komossa (Splachnum ampullaceum)  7 Cladonia deformis  5 
parasollmossa (Splachnum sp)  8 Ochrolechia frigida  3 
fetbålmossa (Aneura pinguis)  8 Cladonia subfurcata  5 
knoppvitmossa (Sphagnum teres)  9 Icmadophila ericetorum)  5 
kärrskedmossa (Calliergon cordifolium)  9 Cladonia sulphurina  6 
kärrkrokmossa (Warnstorfia exannulata) 10 Cetraria islandica 12 
krokmossa (Drepanocladus sp) 10 Cornicularia aculeata 24 
hornvitmossa (Sphagnum denticulatum) 11 Cladina stellaris 38 
grå raggmossa (Rhacomitrium lanugino- Cladonia sp. 37 
sum) 12 Cladonia squamosa 57 
myrmylia (Mylia anomala) 12 Cladonia pyxidata 63 
guldspärrmossa (Campylium stellatum) 13 Cladonia uncialis 67 
vattenkrokmossa (Warnstorfia fluitans) 13 Cladina impexa 85 
röd skorpionmossa (Scorpidium revol- Cladina arbuscula 92 
vens) 13 Cladina rangiferina  158 
spjutmossa (Calliergonella cuspidata) 15  
rufsvitmossa (Sphagnum majus) 15 Svampar Antal noteringar 
brokvitmossa (Sphagnum russowii) 16  
purpurvitmossa (Sphagnum warnstorfii) 17 Hypholoma gracilis   1 
blek skedmossa (Calliergon stramineum) 20 Omphalina oniscus   1 
korvskorpionmossa (Scorpidium scorpi-   Mitrula paludosa   1 
dioides) 20  
spärrvitmossa (Sphagnum squarrosum) 20 Insekter Antal noteringar 
tät vitmossa (Sphagnum compactum) 21  
husmossa (Hylocomium splendens) 21 svavelgul höfjäril (Colias palaeno)   1 
björnmossa (Polytricum sp) 22 aspfjäril (Limenitis populi)   1 
röd glansvitmossa (Sphagnum subnitens) 22  
blåmossa (Leucobryum glaucum) 22 Fåglar Antal noteringar 
  
(Sphagnum imbricatum) 34 rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)   1 
krokvitmossa (Spagnum subsecundum) 42 pärluggla (Aegolius funereus)   1 
drågvitmossa (Sphagnum pulchrum) 46 blåsand (Anas penelope)   1 
sumpvitmossa (Sphagnum palustre) 50 snatterand (Anas streptera)   1 
granvitmossa (Sphagnum girgensohnii) 56 gäss (Anserinae)   1 
stor björnmossa (Polytricum commune) 63 mindre dykand (Aytnyinnae sp)   1 
(Sphagnum nemoreum) 66 kanadagås (Branta canadensis)   1 
flaggvitmossa (Sphagnum balticum) 72 vitkindad gås (Branta leucopsis)   1 
klubbvitmossa (Sphagnum angustifolium) 80 rosenfink (Carpodacus erythrinus)   1 
myrkvastmossa (Dicranum bergeri) 91 gulsparv (Emberiza citrinella)   1 
myrbjörnmossa (Polytricum strictum) 94 rödhake (Erithaceus rubecula)   1 
räffelmossa (Aulacomnium palustre) 99 lärkfalk (Falco subbuteo)   1 
väggmossa (Pleurozium schreberi)  166 rörhöna (Gallinula chloropus)   1 
rostvitmossa (Sphagnum fuscum)  174 storlom (Gavia arctica)   1 
ullvitmossa (Sphagnum tenellum)  211 entita (Parus palustris)   1 
uddvitmossa (Sphagnum fallax)  292 lövsångare (Phylloscopus trochilus)   1 
flytvitmossa (Sphagnum cuspidatum)  303 hackspett (Picidae)   1 
sotvitmossa (Sphagnum papillosum)  316 mindre hackspett (Picoides minor)   1 
rubinvitmossa (Sphagnum rubellum)  485 svarthakedopping (Podiceps auritus)   1 
praktvitmossa (Sphagnum magellani-  trädgårdssångare (Sylvia borin)   1 
cum)  679 rödvingetrast (Turdus iliacus)   1 
  
Lavar Antal noteringar duvhök (Accipiter gentilis)   2 
 sparvhök (Accipiter nisus)   2 
Cetraria delisei  1 sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)   2 
Cladonia gracilis  1 drillsnäppa (Actitis hypoleucos)   2 
Cladonia digitata  1 årta (Anas querquedula)   2 
Omphallina umbellifera  1 vigg (Aythya fuligula)   2 
Cetraria ericetorum  2 gök (Cuculus canorus)   2 
Cladonia cornuta  2 knölsvan (Cygnus olor)   2 



 

Fåglar (forts) Antal noteringar 
 
tofsmes (Parus cristatus)   2 
brushane (Philomachus pugnax)   2 
vattenrall (Rallus aquaticus)   2 
morkulla (Scolopax rusticola)   2 
rödbena (Tringa totanus)   2 
 
järpe (Bonasia bonasia)   3 
brun kärrhök (Cirsus aeruginosus)   3 
korp (Corvus crex)   3 
spillkråka (Dryocopus martius)   3 
sånglärka (Alauda arvensis)   4 
trädpiplärka (Anthus trivialis)   4 
brunand (Aythya ferina)   4 
sothöna (Fulica atra)   4 
skäggdopping (Podiceps cristatus)   4 
 
sångsvan (Cygnus cygnus)   5 
bivråk (Pernis apivorus)   5 
gräsand (Anas platyrhyncos)   6 
ormvråk (Buteo buteo)   7 
sävsparv (Emberiza schoeniclus)   7 
fiskmås (Larus canus)   9 
tjäder (Tetrao urogallus)   9 
 
knipa (Bucephala clangula) 10 
fiskgjuse (Pandion haliaetus) 10 
enkelbeckasin (Gallinago gallinago) 12 
smålom (Gavia stellata) 12 
grönbena (Tringa glareola) 12 
kricka (Anas crecca) 13 
häger (Ardea cinerea) 13 
storspov (Numenius arcuata) 15 
skogssnäppa (Tringa achropus) 15 
buskskvätta (Saxicola rubetra) 18 
gulärla (Motacilla flava) 19 
tofsvipa (Vanellus vanellus) 22 
ängspiplärka (Anthus pratensis) 23 
trana (Grus grus) 24 
orre (Tetrao tetrix) 26 
ljungpipare (Pluvialis apricaria) 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


