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Sammanfattning 
Under sommaren 2004 har uppföljningsmanualer för Natura 2000-habitaten högmosse (7110), 
rikkärr (7230), källor med tuffbildning (7220) och mineralrika källor och källkärr av 
fennoskandisk typ (7160) testats. Tre högmossar har besökts i den kontinentala regionen, tre i 
den boreala och tre i den sk ”Svarta bananen”. Svarta bananen kallas det område i sydvästra 
Sverige som är allra mest utsatt för luftburna föroreningar. Sex rikkärr har besökts, tre i 
kontinental zon och tre i boreal. Vidare har två områden med kalktuff omfattats av 
metodtesten, båda två belägna i Västra Götalands län. Även ett område med källor och 
källkärr av fennoskandisk typ besöktes, men på plats konstaterades att de källor som fanns i 
området inte var av sådan typ att den tänkta metodiken gick att använda.  
 
Fältmanualerna är väl genomtänkta samt enkla att förstå och överföra till praktiskt fältarbete. 
För högmossar har metodiken på det stora hela fungerat bra och antalet besökta objekt varit 
tillräckligt stort för att man ska kunna göra en bedömning av metoden i sin helhet. 
Bedömningen görs att den nuvarande metodiken – tillsammans med några i rapporten 
föreslagna förändringar - kommer att fungera väl. En van inventerare har möjlighet att hinna 
etablera och följa upp tre provcirkelytor ett per dag, vilket skulle kunna motsvara ett objekt.   
 
Uppföljningen i rikkärr har inte fungerat lika bra som uppföljningen på högmossar. Orsaken 
är främst att rikkärren är mer variabla och artrika än högmossar och det är därför svårare att få 
fram en metodik som fungerar bra i samtliga typer av rikkärr. Under metodtestet har högst två 
transekter per dag hunnit etableras i ett område. Det är troligtvis svårt att hinna fler, även för 
en van inventerare - åtminstone vid det första tillfället då transekterna ska etableras.  
 
Naturtypen källor med tuffbildning har ungefär samma uppföljningsmetod som rikkärr men 
då kalktuffområden är mer homogena har metodiken ändå fungerat bättre i denna naturtyp.  
 
I rapporten summeras några viktiga aspekter gällande möjligheten att kunna utläsa gynnsam 
bevarandestatus eller icke-gynnsam bevarandestatus i en naturtyp i ett område eller i en 
biogeografisk region. Något uttömmande svar på frågeställningarna omkring hur och när ett 
område eller en naturtyp befinner sig i GYBS (gynnsam bevarandestatus), ryms dock inte 
inom ramen för det här metodtestet.  
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Inledning 
Eva Götbrink för Kråkfot HB, har under sommaren 2004 på uppdrag från länsstyrelsen i 
Jönköpings län, testat fältmanualer för Natura 2000-uppföljning i fyra olika våtmarkstyper. 
De naturtyper som metoderna testats i är högmosse (7110), rikkärr (7230), källor med 
tuffbildning (7220) och mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160). 
Metodiken har testats i två olika biogeografiska zoner - boreal och kontinental. (För 
områdesbeskrivningar se bilaga 1 och 2.)  
 
Rapporten är indelad i tre avsnitt. Den första delen av rapporten tar upp synpunkter som är 
gemensamma för samtliga testade fältmanualer. Den andra delen av rapporten innehåller 
synpunkter på metodiken för naturtypen högmosse och den tredje delen av rapporten 
behandlar synpunkter på metodiken gällande naturtypen rikkärr. Det som framkommer i 
rikkärrsdelen är i stort sett överförbart till naturtypen källor med tuffbildning och i viss mån 
även till mineralrika källor och källkärr. Rapporten följer i möjligaste mån fältmanualernas 
rubriker, dock har avsnittet ”basinventering i fält” förlagts till slutet av rapporten.  
  
 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur väl metodiken fungerar i fält, beräkna tidsåtgång för den fortsatta 
uppföljningen samt komma med förslag på förbättringar i de fall metodiken och de typiska 
arterna inte fungerar. I uppdraget ingår även att värdera om uppföljningsmetodiken är 
tillräcklig att göra en bedömning av naturtypernas bevarandestatus på biogeografisk och 
objektsnivå möjlig. Dessutom ska målnivåer för gynnsam bevarandestatus föreslås. 
 
 

Metod 
Arbetet baserar sig på Sebastian Sundbergs framtagna fältmanualer för uppföljning inom 
Natura 2000. (Bil. 2 - 6) De habitat som testats är högmosse (7110), rikkärr (7230), källor 
med tuffbildning (7220) samt mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160). 
Sebastian Sundbergs arbetar vid Uppsala universitet på avdelningen för växtekologi. 
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Resultat 1 – samtliga testade fältmanualer 

 

Generella synpunkter för samtliga testade manualer och habitat  

Typ av fasta markeringar 
Under metodtestet användes så som föreslogs i utrustningslistan, lärkstolpar som fasta 
markeringar. Stolparna mätte 45 x 48 mm och vägde tillsammans med armeringsjärnet 3 kilo 
styck. Till uppföljningen på högmossarna behövs tre stolpar och tre armeringsjärn. Detta 
tillsammans väger 9 kg. Till uppföljningen i rikkärr (samt till mineralrika källor och källkärr 
samt kalktuff) behövs 4-6 stolpar och armeringsjärn beroende på om två eller tre transekter 
etableras. Detta motsvarar en vikt på 12-18 kg. Till stolparnas vikt kommer sedan vikten av 
den övriga utrustningen: slägga, luftmadrass, fältlitteratur, kamera, GPS, laseravståndsmätare, 
ramar, regnkläder, vatten, mat. Den färdigpackade ryggsäcken till högmossen väger 25 kg och 
till rikkärren (samt till mineralrika källor och källkärr samt kalktuff) 28-34 kg. Detta är att 
betrakta som i tyngsta laget  - särskilt som man går långa sträckor i obanad och mycket blöt 
mark. 
 
Bedömningen görs är att det är möjligt för en person att klara att bära högmosse-utrustningen 
utan att behöva gå flera vändor, då det till detta habitat krävs färre stolpar och fältlitteraturen 
efter ett tag kan lämnas kvar i bilen. Till rikkärr och andra habitat (även högmossar då 
transekter eller fler än tre provcirkelytor ska etableras) där minst fyra stolpar krävs och man 
behöver ha med bestämningslitteraturen i fält även då metoden är inkörd, är utrustningen för 
tung att bära för en person. Många kärr är visserligen små och då kan man gå flera gånger till 
och från bilen, men två av kärren som besöktes under metodtestet var flera km långa. Man 
sjunker dessutom ned rätt rejält och tyngden gör att vandringen tar mycket lång tid.  
Ett alternativ till lärkstolpar, är de stolpar som används av markägare för gränsmarkering. 
Dessa stolpar kan köpas på lantmännen för ca 27 kr st (lägre pris då man köper många). 
Stolparna är 150 cm långa aluminiumstolpar överdragna med plast. Den är - på gott och ont - 
glatt blå-, gul- eller rödfärgade. 
 
 
I många Natura 2000-områden har uppföljning utförts även tidigare. Det innebär att det redan 
finns fasta markeringar i området - ofta trästolpar av samma slag som föreslås till Natura 
2000-uppföljningen.   
 
Förslag till förändring: För att göra fältarbetet mer rimligt, bör man erbjuda möjlighet att 
använda lättare stolpar ibland, eller vara två man i fält. 
För att undvika förväxling av markeringsstolpar, bör Natura 2000-stoplarna märkas. En sådan 
märkning tas lämpligen fram nationellt och för samtliga habitat. Kanske kan man använda en 
graverad metallplatta, en sådan skulle ju även skulle kunna ersätta armeringsjärnen och 
därmed lätta packningen.  
Lärkstolpar fungerar även dåligt på hårda underlag så som ibland är fallet i t ex 
kalktuffshabitatet. För sådana habitat bör även en annan (spetsigare, hårdare, tunnare) typ av 
markering tas fram. 
 
Lärkstolpar är rätt svåra att få tag på och bör därför beställas god tid i förväg från någon 
leverantör. 
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Ensamarbete 
Det finns flera faktorer som talar för att man ska vara två man i fält.  
 

1. Den tunga packningen. Är man två kan man dela upp packningen. Det behövs särskilt 
i större områden (riktmärke rikkärr: > 1-1 ½  ha, riktmärke högmosse: > 2 km²) där 
man ska etablera fler än två transekter eller tre provcirkelytor, samt i områden som är 
dikespåverkade. Även i mindre rikkärrsområden som man inte kan komma inpå med 
bil lönar det sig att vara två, då ryggsäcken och fyra stolpar väger 28 kg, vilket är för 
mycket för långa sträckor i obanad terräng.  

 
2. En person hinner inte med att ensam etablera och undersöka mer än två transekter eller 

tre provcirkelytor under en normal arbetsdag, vilket krävs i flera områden.  
 

3. Det tyngsta argumentet för att arbetet ska utföras av två personer är dock 
säkerhetsaspekten. Terrängen är i många fall svårframkomlig och ligger otillgängligt. 
Ofta har man ingen täckning på mobilen. Underlaget man ska ta sig fram över består 
omväxlande av gungflyn och blöta, dyiga kärrstråk. Att låta någon arbeta ensam i 
sådana miljöer kan vara oklokt.  

 
Det medför inga problem att dela upp arbetetsmomenten på två personer, men hur man gör 
det på lämpligast sätt varierar från område till område.  
 
 

Uppföljning av åtgärder 
Ur fältmanualen för högmossar sid 6: 
”Vid uppföljning av yttäckande åtgärder (t.ex. avverkning av träd) ska minst en cirkelprovyta 
per avrinningsområde läggas till för uppföljning av objektsvisa mål.” 
 
I manualen för högmossar påtalas behovet av uppföljning efter det att yttäckande åtgärder har 
utförts. Minst en provcirkelyta per avrinningsområde ska då läggas till för uppföljning av 
objektsvisa mål. I manualer för övriga habitat pekas dock inte detta generella behov av 
kompletterande uppföljning efter åtgärder ut. Det är dock viktigt att även i dessa habitat följa 
upp yttäckande åtgärder, såsom t ex röjningar, för att se hur de påverkar områdets 
bevarandestatus. 
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Resultat 2 – Högmosse (7110) 

 

Praktiska förberedelser 
 
Val av läge för permanenta cirkelprovytor 
 
Ur manualen s.3  
”För varje objekt ska tre cirkelprovytor läggas ut, i första hand systematiskt enligt (förtätad) 
NILS (Esseen m.fl. 2003), i andra hand genom utslumpning så att en representativ del av 
mosseplanet täcks och inte alla tre cirkelprovytor hamnar i samma del.” 
 
Om NILS-metoden är relevant för uppföljningen bör beskrivas i fältmanualen. I annat fall bör 
man åtminstone förklara var man hittar uppgifterna om de systematiska och förtätade NILS-
provytornas placering. 
 
 

Uppföljning i fält 

Etablering av provytans centrum 
 
Ur manualen s.5 
”Minst tre permanenta cirkelprovytor med en radie av...ska...etableras per 
avrinningsområde. Den första cirkelprovytan följer, om möjligt, NILS’ sytematiska utläggning 
medan de övriga läggs ut med stratifierad slumpning av provytscentrum, så att provytorna 
tillsammans täcker en representativ del av mosseplanets yta.” 
 
Högmossar är i regel stora och svåråtkomliga objekt och det är ofta svårt att komma intill dem 
med bil. Detta innebär att man ofta måste bana väg genom skogen för att nå fram till vissa 
delar av mossen. Ibland delas mossen av ett oöverkomligt vattendrag eller korsas av 
svårpasserade kärrpartier. Sammantaget betyder detta att om man från kontoret slumpar ut 
provytorna utifrån enbart avrinningsområdena, kommer en mycket stor andel av 
uppföljningstiden gå åt till transporter i fält. Detta skulle i sin tur göra det omöjligt att hinna 
med ett objekt (eller tre provytor) under loppet av en arbetsdag.  
 
I metodtesten har provytorna inte slumpats fram i sådan omfattning som metodiken 
föreskriver, eftersom målsättningen har varit att hinna med att besöka så många olika objekt 
som möjligt för att bättre kunna utvärdera metodik och typiska arter. Istället har provytorna, 
efter studier av ortofoton, placerats i geografiskt spridda delar av mossarna så att hela mossen 
täckts in. Hela tiden har dock en viss hänsyn fått tas till provytans tillgänglighet (avspärrande 
åar och omfattande kärrdråg, närhet till bilvägar o s v). I varje objekt har provytorna sedan 
fördelats så att de omfattar såväl helt öppna mycket blöta ytor, som torrare, risigare och mer 
trädklädda partier. Målsättningen har varit att representativa delar av mossen ska omfattats av 
uppföljningen.  Bedömningen görs att denna styrning av provytornas läge inte har påverkat 
uppföljningsresultaten negativt, utan snarare medfört att provytorna i objektet bättre 
kompletterar varandra.  
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De fortsatta resonemangen om tidsåtgång utgår ifrån att områdena inte slumpas ut. 
  

Provytornas läge och möjlighet till att utläsa objektsvis GYBS 
Att stratifiera provcirkelytorna ger även en bättre förutsättning till en framtida objektsvis 
bedömning av GYBS. Det är möjligt att en ”onaturlig” förändring av mossarnas vegetation 
märks tidigare i mossens yttre partier än i dess inre, allra blötaste delar. Eventuella 
förändringar i ett områdes bevarandestatus borde därför kunna upptäckas snabbare om någon 
provcirkelyta förlagts relativt nära högmossens kanter. Om man utgår från att tre 
provcirkelytor skall slumpas ut i ett normalstort område, kan man inte räkna med att 
provytornas läge generellt kommer att omfatta såväl kantnära områden som centrala delar av 
mossen. Därför borde en mer stratifierad placering av provcirkelytorna vara ett bra alternativ 
även i den fortsatta uppföljningen.   
 
I rikkärrsuppföljningen förespråkas att man förlägga provytorna i det område som är mest 
känsligt för framtida förändringar. Detta för att man ska kunna upptäcka eventuella 
förändringar i GYBS snabbt. Även ute på högmossarna kan man under fältbesöket passera 
områden som ger intryck av att vara i förändring. Man bör då ha möjlighet att förlägga en av 
de ordinarie provrutorna till ett sådant område. 
 
Om inventeraren även i den fortsatta uppföljningen har möjlighet att styra cirkelprovytornas 
placering kan man tjäna såväl tid som effekt i den framtida uppföljningen. 
 

Förslag till ny arbetsgång för att stratifiera provcirkelytorna 
 

1. Finns NILS-provytor i området har dessa högsta prioritet. 
 
2. Studera kartorna. På vilka ställen kan man ta sig nära mossen med bil? Var korsas 

mossen av vattendrag/kärrstråk som man inte kan ta sig över? 
 
3. Dela in mossen i avrinningsområden eller olika geografiskt delar som går att komma 

åt med en rimlig arbetsinsats i fält.  
 
4. Utse tre lokaler i olika delar av området som ser ut att vara representativa för mossen 

där provcirkelytorna ska etableras. Låt en av en av provytorna vara belägen i närheten 
av mossens kant, en i de inre blötaste delarna och en ungefär ”halvägs ut” på mossen, 
så provcirkelytorna på så sätt täcker en fuktighetsgradient.  

 
5. Slumpa ut exakta koordinater i de tänkta områdena inne på kontoret.  

 
 
Det kommer alltid att krävas ett visst mått av sunt förnuft och flexibilitet av inventeraren 
eftersom det inte alltid går att komma fram som man tänkt sig på mossen. En bra ide kan 
vara att slumpa ut reservkoordinater redan inne på kontoret. 
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Avrinningsområden 
Ur manualen s.5 
”I stora områden med flera avrinningsområden ska minst tre provcirkelytor etableras per 
avrinningsområde”.  
 
Någon uppfattning om hur många avrinningsområden genomsnittsmossen har finns inte, men 
även relativt små mossar på 2-3 km² kan ha flera tillrinningsområden. Enligt manualen skulle 
det betyda 6-9 provcirkelytor istället för 3-4 (dvs två-tre dagars arbete istället för en).  
Eftersom vi inte har möjlighet att i uppföljningen täcka upp för alla tänkbara och eventuella 
hot, utan snarare mot de förväntade och troliga, bör arbetsinsatsen stå i någorlunda proportion 
till hotets realitet i dagsläget.  
Tre provcirkelytor per avrinningsområde kan anses relevant för en objektsvis bedömning av 
bevarandestatusen, då storskaliga förändringar av markanvändning i tillrinningsområdena 
samt stora hydrologiska förändringar nedströms, kan komma att påverka enskilda delar av 
mossen olika. I områden där detta är ett reellt hot idag, kan det därför vara motiverat att ha 
god koll på mossens olika tillrinningsområden. Men mossens huvudsakliga vattentillförsel 
kommer från nederbörden och på den flesta ställen utgör inte förändringar i 
tillrinningsområdet idag något större hot mot naturtypen (vi har ju tillståndsplikt/förbud mot 
dikning samt annan lagstiftning som reglerar avsiktliga förändringar i ett områdes hydrologi).  
 
Om man måste förvissa sig om att uppmätta förändringar beror på förändringar i ett särskilt 
avrinningsområde, kan det eventuellt vara mer tidseffektivt att göra mätningar vid mossens in 
och utflöden?  
  
Förslag till förändring: Låt antalet avrinningsområden i ett område spela en mer blygsam 
roll i bedömningen av hur stort det sammanlagda antalet provcirkelytor ska vara i ett område. 
I ett område på 2 km² bör det räcka med 3-4 provcirkelytor.  
 
 (Se även under ”Slutsats – tidsuppskattning” på sidan 24 samt ”Uppföljningsmetod och 
gynnsam bevarandestatus – objektsvis nivå” på sidan 25). 
   

Referenspunkter 
Ur manualen s. 5 
”Markeringen kompletteras med noggranna GPS-
koordinater och, om möjligt, med två-tre fasta 
mätpunkter (stenblock eller stora träd eller andra 
landmärken; se Esseen m fl 2003) med angivande 
av kompassriktning och avstånd (med hjälp av 
lasermåttet).” 
 
När man anger fasta mätpunkter är det viktigt att på 
fältblanketten ange om man utgår från 
referenspunkten eller från stolpen då man anger 
riktningen. Det vore bra att ha som praxis att alltid 
utgå från stolpen i transekten eller provcirkelytan. 
 

Bild 1.  Martallen – högmossens vanligaste 
riktmärke. Foto: Eva Götbrink 
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Riktmärkena i det här habitatet består nästan enbart av märkligt formade martallar. (Bild 1.) 
Man måste därför även fotografera de riktmärken man använder. Man bör också ge dem 
beskrivande namn, typ ”martall med bollformad krona” då det på fotot kan vara svårt att se de 
karaktärer som tallen i verkligheten har.  
 

Provcirkelyta eller transekt?  
Ur manualen s.5 
Natura 2000-uppföljningen i högmossar använder sig av tio cirkulära småprovytor som läggs 
ut systematiskt i varje 10 m-cirkelprovyta (Fig. 2), till skillnad från NILS (Esseen m. fl. 2003) 
som använder tre småprovytor. En småprovyta läggs utmed ramens ytterkant mot 10 m-ytans 
centrummarkering åt söder (180°; avstånd motsvarande 32,5 cm till småprovytans mittpunkt), 
tre på  3 m (0°, 120°, 240°; motsvarande NILS’ småprovytor), och sex på 9 m (se Fig. 2). 
 
I en transekt är det relativt enkelt att återfinna småprovytans exaka ställe längs måttbandet, 
medan en grads felriktning i en provcirkelyta innebär att småprovytan (nio meter från 
provytans centrum) hamnar 15,7 cm fel. En grad fel åt ena hållet vid första 
uppföljningstillfället och en grad fel åt andra hållet vid andra uppföljningstillfället, innebär 
sålunda att småprovytan missas helt. Det är en felmarginal som man nog får räkna med även 
om man tar ganska god tid på sig och inte slarvar vid inmätningen.  
Å andra sidan tar det dubbelt så lång tid att etablera en transekt (40-50 min) som en 
provcirkelyta (20-25 min). Man får alltså mer tid kvar till att undersöka småprovytor om man 
använder sig av provcirkelytor. Att etablera tre transekter (vilket ger lika många småprovytor 
som tre provcirkelytor) innebär dessutom att packningen ökar från 25 till 33 kg. Detta är mer 
än man klarar av att bära utan att dela upp packningen och gå flera omgångar. Det är också 
viktigt att kunna samköra Natura 2000 uppföljningen med NILS-uppföljningen.   
 
Sammantaget väger vågskålen därför över till provcirkelytans fördel, men man ska vara 
medveten om att kortsiktiga förändringar i resultat från de enskilda provcirkelytorna kan bero 
på att smårutornas placering skiftat. Möjligheten att långsiktigt uttolka generella trender för 
Natura 2000-området, eller för habitatet i den biogeografiska regionen kommer dock inte att 
påverkas av en grads felriktning hit eller dit. 
 

Fotografering från fasta punkter 
Ur manualen s.7: 
”Ett fotografi tas i vardera av de fyra väderstrecken i varje 10 m-cirkelprovyta, norr, ost, syd, 
väst, från en punkt belägen ca 4 m bakom provytans centrumpunkt” 
 
Fyrametersgränsen är ofta svår att följa då det ibland står träd ivägen och ibland betyder att 
fotografiet ska tas nerifrån en dyhåla. Men längdangivelsen fungerar bra som riktmärke.    
 
 

Parametrar och metoder i provytorna 

Träd- och buskskikt (stamtäthet) 
Ur metodiken: 
”Om tätheten av stammar är nära eller högre än 1000 per ha (alltså en stam per 10 m2), mot-
svarande ett sammanlagt avstånd till de tre närmaste grannarna av 10 m eller mindre i varje 
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provyta, ska samtliga träd och buskar (≥ 0,5 m höga) av varje art räknas inom 10 m-ytan (jfr. 
Gunnarsson 2003).” 
 
Att räkna det sammanlagda avståndet till närmaste träd ger en bra uppskattning vid låg 
träddensitet, men betydligt sämre vid högre tätheter och har en mycket sämre exakthet än att 
räkna totala antalet träd inom en 100m² yta (Gunnarsson, 2004). Under sommarens metodtest 
visade det sig att det sammanlagda avståndet till grannarna beror väldigt mycket på exakt var 
man väljer att placera centrumstolpen. (Även en GPS-koordinat uttagen i förväg ger ju ett 
några meter stort spelrum på plats). Därför kan även en relativt trädtät yta av misstag lätt 
slinka igenom tiometersgränsen. I ett exempel från Store Mosse Färgån i Halland, befann sig 
de närmaste grannarna på gav 3,3, 3,4, och 3,5 m (dvs inte inom den magiska 
tiometersgränsen). Här fanns ändå totalt 25 stammar över 50 cm inom provcirkelytans 
gränser, vilket måste anses som relativt många.   
 
Förslag till förändringar: En antropogent påskyndad igenväxning av öppna högmossar är en 
negativ utveckling som på många håll ger intrycket av att vara i gång redan idag. För att tidigt 
kunna upptäcka var detta hot är aktuellt/inte aktuellt och bättre kunna definiera omfattningen 
av det, bör man höja den undre gränsen för när samtliga träd i provytan ska räknas, till 
förslagsvis uppemot 13 meter.  
Att räkna det totala antalet träd och plantor tar bara lång tid om det finns många träd och då är 
ju den tiden väl använd. Om det endast finns ett fåtal träd inom provcirkelytan tar det endast 
någon minut att räkna dem m h a lasermåttet.  
 
Förtydligande i manualen: Ibland kan det vara svårt att avgöra om glasbjörkarna består av 
en eller flera träd då de ofta växer i buskliknande form. I regel går dock stammen ihop längst 
ned (ibland en bit ner i mossan). Om så är fallet ska stammarna räknas som ett träd.  
 

Vegetationshöjd 
Ur manualen s.7 
”Vegetationshöjden följs i varje småprovyta med hjälp av medelhöjden hos de fem högsta 
stråna, bladen eller risen, mätt vertikalt i cm från mosseytan. (Gunnarsson 2003). Liggande 
eller böjda blad ska inte rätas ut” 
 
Mätningen av vegetationshöjd har fungerat dåligt under testet. Att mäta höjd förutsätter att 
man har en utgångsnivå (nollnivå) definierad. I den här metoden är det tänkt att mosseplanet 
ska fungera som nollnivå. När man studerar mosseplanet på nära håll (i den lilla 
provcirkelytan), finns det dock inget mosseplan utan bara tuvor och höljor. Med metoden som 
beskrivs ovan mäter man ibland/ofta höjden på den vegetation som växer upp på tuvan och 
lutar sig ut över den intilliggande höljan. Detta är ett irrelevant mått och metodiken bör därför 
ändras eller förtydligas. 
 
Under metodtesten mättes istället höjden på de fem högsta stråna, bladen eller riset som var 
rotade inom den lilla provcirkelytan. Stråna rätades försiktigt - så egentligen är det strånas 
längd som mäts. I det här fallet - där det är styva gräs som tuvull, tuvsäv och vitag som mäts, - 
är längden dock ofta ungefär samma sak som strånas höjd. Men genom att räta på bladen 
definieras en nollnivå (stjälkbasen). Dessutom kommer man undan den effekt som t ex tramp 
eller slagregn har haft på vegetationen.  
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Höjden på risen mättes från risets högsta del ned till 
risets stambas. Ett alternativ är att mäta höjden 
lodrätt upp från stambasen - även om detta inte är till 
den högsta punkten, men ibland/ofta växer ris på så 
sätt att hela plantan lutar sig bort från stambasen och 
på dessa plantor blir det med den senare metoden 
svårt att få något höjdmått överhuvudtaget.  
 
Förtydligande i manualen: Manualen är otydlig 
angående om ev träd ska räknas in i 
vegetationshöjdsmåttet eller inte. I enstaka fall 
hamnade träd i provytan under metodtestet. Detta 
markerades i fältprotokollet och trädhöjderna kan 
lätt plockas bort från det insamlade 
vegetationshöjdsmaterialet. (Trädens höjd fick 
uppskattas om de var över två meter.) Förslagsvis 
låter man träd stå utanför vegetationshöjdsmåttet och 
låter detta blir ett rent fältskiktsmått. Det är 
visserligen endast ett fåtal träd som kommer att 
mätas i varje område, men eftersom deras höjd 
skiljer sig så markant från den övriga vegetationen, 
kan även detta fåtalet poster påverka resultatet i 
relativt stor omfattning. (Se nedan).  
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Bild 2. Mestadels är det strån av tuvull 
eller tuvsäv som mäts då dessa ofta 
sträcker sig upp över ljung, pors och 
vitag. Foto: Eva Götbrink.
ngen statistisk analys har gjorts av de uppmätta vegetationshöjdsvärdena från årets metodtest, 
ndast medelvärden för respektive region har räknats ut. I kontinental region låg den 
enomsnittliga maxhöjden på 36 (SD ±12) cm, i Svarta bananen på 34 (SD ±6) cm och i 
oreal region på 31 (SD ±8) cm (Bil. 7 Vegetationshöjd - högmosse). Att den maximala 
egetationshöjden i Svarta bananen och den kontinentala regionen ligger högre än den 
oreala, är väntat och ger en vink om att måttet fungerar som det ska.  
m trädhöjderna utesluts ur materialet är det uppmätta genomsnittet i både den kontinentala 

egionen och Svarta bananen 34 cm och för den boreala regionen 30 cm. Skillnaden i måttet 
aximal vegetationshöjd försvinner då mellan Svarta bananen och den kontinentala regionen. 

ilken information får man ut av att mäta vegetationshöjden? 
nligt Metodtest för övervakning av Sphagnumdominerade våtmarker (Urban Gunnarsson, 
004) finns det ett starkt linjärt samband mellan täckningsgrad av gräs och örter och den 
aximala vegetationshöjden hos graminoiderna. En ökning av vegetationshöjden innebär 

lltså även en ökning av risens och gräsens täckningsgrad. I samma rapport kan man också 
tläsa att gräs har högre maximal höjd än ris. En annan trolig förklaring till ökad maxhöjd är 
lltså att graminiderna har ökat på bekostnad av risen. Om båda dessa skeenden kan kopplas 
ill en ökad näringstillförsel fungerar måttet bra. Men om en ökad näringstillförsel kan leda 
ill en ökad täckningsgrad för risen, som har en lägre maxhöjd än graminiderna, kommer inte 
varet på kvävenedfallet bli en ökning av vegetationshöjden.    

örslag till förändringar: Att mäta vegetationshöjden med ovan beskrivna metod tar en 
örhållandevis stor del av den tid som läggs i varje småcirkelyta (cirka 20 %). Ofta är det 
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tuvull eller tuvsäv som mäts. Dessa 
växters blad och strån är i regel ungefär 
lika höga/långa allihop och spridningen 
på måttet inom varje liten provyta är 
relativt liten. Därför bör man kunna 
minska antalet strån som mäts i varje 
ruta till att omfatta de två längsta stråna 
och ändå få ett bra mått på förändringar 
i vegetationens höjd. Det är dessutom 
svårt att hålla reda på vilka av de 500 
tuvullstråna man redan mätt när man 
gör sin femte mätning.  
 
Ett annat alternativ är att helt hoppa 
över mätningen av vegetationshöjd och 
istället mäta täckningsgraden av den 
dominerande kärlväxtarten direkt (se 
även nästa sida).   
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Bild 3. Avsaknad av vitmossor i småprovytan kan 
innebära att ytan är mycket blöt med öppen dy. 
Anderstorps Store mosse, Jönköpings län. Foto: Eva 
Götbrink. 
äckningsgrad av vitmossa 
et här är ett mycket bra mått som fungerar bra och ger viktig information. Avsaknad av 
itmossa kan dock betyda olika saker. Ofta betyder det att miljön är relativt torr och träd, 
alvgräs och ris konkurrerat ut mossorna, men ibland beror avsaknaden av vitmossor på att 
måprovytan innehåller - eller helt består av – våta ytor med öppen dy. En minskad andel 
itmossa kan alltså uppstå vid förändringar mot såväl torrare som blötare miljö.  
n ökning av andelen vitmossor kan på motsvarande sätt antingen betyda att mossen blir 
lötare på bekostnad av ris och träd eller torrare med en vitmosseigenväxning av dyytorna 
om följd. I en provcirkel yta på Anderstorps Store mosse i Jönköpings län blev den 
enomsnittliga täckningsgraden av vitmossa bara 21 %, medan täckningsgraden av öppen dy 
ar hela 45%.      

 
örslag till förändringar: För bättre kunna tolka vad en förändring av täckningsgraden av 
itmossor betyder, bör man lägga till parametern ”täckningsgrad av öppen dy” i 
ältundersökningarna. Detta mått kommer att ge värdefull information om ett områdes 
ydrologi är på väg att förändras. Tidsmässigt behöver det inte ta många sekunder extra att 
nföra denna parameter. När man uppskattar täckningen av mängden vitmossa i rutan, kan 
an - som ett led i hur täckningen av vitmossa räknas fram – även göra en bedömning av t ex 
ängden dy. (Det är liksom två sidor av samma mynt och uppskattningarna kompletterar 

arandra.) 

enom vitmosse- och dymåttet kan vi få viktig information om förändringar kopplade till 
mrådets hydrologi. Om dessa parametrar minskar innebär det en negativ utveckling för 
mrådets bevarandestatus. Även en minskning av antalet typiska arter är ett mått på icke-
YBS. I uppföljningsmetodiken finns dock inget mått som beskriver vad som istället ökar.  

örslag till förändring: Måttet ”täckningsgrad av dominerande kärlväxtart”, berättar direkt 
ilka förändringar som sker i mossens vegetationssammansättning och kompletterar på så sätt 
uvarande uppföljningsparametrar. Ett sådant mått kan visa vad som hänt i vegetationen om 
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antalet typiska arter visar sig minska. Det kan t ex berätta om ljung, klockljung, pors, kråkbär, 
dvärgbjörk och tuvull tenderar att breda ut sig.  
 
Sammanfattningsvis leder den föreslagna bantningen av maxhöjdsmätningen till en minskad 
arbetsinsats på ca: 40 sekunder per småprovyta, medan de två föreslagna mätningarna av dy- 
och dominerande kärlväxtart tillsammans orsakar en ökning av arbetstiden med 45 sek per 
småprovyta. Nettot per stor provcirkelyta är 50 sekunder extra. 
 
Att helt skala bort vegetationshöjdsmätningen skulle innebära att tiden minskar med ungefär 
60 sekunder i varje småcirkelyta eller 10 minuter per stor provcirkelyta. Nettovinsten i tid 
tillsammans med de andra ovan föreslagna förändringarna blir då två-tre minuter.    
 

Typiska arter 
I södra Sverige, där den här metoden har testats, omfattar antalet typiska arter 9 kärlväxter och 
8 kryptogamer (bil.7 typiska arter – högmosse). Metodtestet har skett i sammanlagt 9 
högmosseområden (bil. 1 beskrivning av besökta områden - högmosse). Nedan listas de 
erfarenheter som sommarens arbete givit. 

Tabell 1.  Samtliga typiska arters genomsnittliga frekvens i de olika regionerna. Genomsnittsfrekvensen, 
är ett tal mellan noll och fyra. Värdet fyra betyder att arten har förekommit i alla provcirkelytors 
samtliga småprovytors alla kvartiler - dvs i 100 % av alla undersökta kvartiler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedömning av de typiska arternas indikatorvärde 
 
Rosling (Andromeda polifolia) 
Rosling är den typiska art som tillsammans med tuvull förekommer mest frekvent i 
småprovytorna. Den växer ofta i blöta partier med ostörd hydrologi men påfallande ofta även 

Typisk art  
Genomsnittsfrekvens per 

småprovyta  
 Boreal Kontinental Svart banan 
Andromeda polifolia 2,5 2,4 1,2 
Carex limosa 0 0 0 
Drosera anglica 0,1 < 0,1 0 
D. rotundifolia 1 0,3 0,7 
Eriophorum vaginatum 1,6 3,4 3,4 
Rhyncospora alba 2,2 0,8 0,1 
R. fusca 0 0 0 
Scheuchzeria palustris 0 0 0 
Trichophorum cespitosum 1,3 0,4 0,2 
Sphagnum austinii 0,4 < 0,1 0,1 
S. balticum 0,2 0,4 0 
S. cuspidatum 0,7 0,6 0,3 
S. fuscum < 0,1 0,2 0,1 
S. magellanicum 1 1,7 2,2 
S. majus 0 0 0 
S. rubellum 1,3 1,5 0,7 
S. tenellum 1,5 0,8 < 0,1 
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inne bland ljung och annat ris – t o m inne bland kråkbär. Dess genomsnittsfrekvens på 2,4 
betyder att den finns i 60% av alla undersökta kvartiler. Vid en transekt som lades vid ett dike 
ute på en degenererad, torr och igenväxt högmosse var rosling och tuvull de enda typiska arter 
som påträffades. Rosling förekom där i 16 av 40 kvartiler (40%). Det motsvarar en 
genomsnittsfrekvens på 1,6. Eftersom rosling förekommer i relativt hög genomsnittsfrekvens 
även då bevarandestatusen inte är gynnsam fungerar den inte bra som typisk art och bör tas 
bort från listan över typiska arter.   
   
Dystarr (Carex limosa) 
Dystarr påträffades inte en enda gång ute på högmossen, inte ens i riktigt blöta ytor. I 
Jönköpings län växte den i däremot ibland kärr. Dystarr verkar inte vara tillräckligt vanlig 
förekommande i habitatet högmosse (i södra halvan av Sverige) för att fungerar som typisk art 
och bör därför tas bort från listan över typiska arter.    
 
Storsileshår (Drosera anglica) 
Storsileshår förekom främst i de blötast ytorna samt på kanten av tuvorna. Fungerar bra som 
typisk art. Någon gång kan den dock vara svår att skilja från småsileshår. Kanske kan man slå 
samman Drosera anglica med D. intermedia för att undvika att småsileshår ibland räknas 
med och ibland inte. 
 
Rundsileshår (Drosera rotundifolia) 
Rundsileshår fungerar bra som typisk art även om den är mer ovanlig på högmossarna i den 
kontinentala zonen. Oftast påträffades den växandes på vitmossor. På en av mossarna i 
Halland växte den dock även på andra mossor. 
 
Tuvull (Eriophorum vaginatum) 
Tuvull har en genomsnittsfrekvens på hela 3,4 (85%) i såväl i Svarta bananen som i den 
kontinentala regionen.Tuvull är en art som både kan dominera högmossens växtlighet och 
förekomma med endast enstaka strån. Därför kan frekvens ”fyra” för tuvull (= påträffad i 
samtliga av provcirkelns fyra delytor) betyda att 90 procent av provytan är täckt av tuvull, 
men det kan också betyda att endast fem-sex strån av arten har påträffats. I det första fallet är 
högmossen troligtvis inte i gynnsam bevarandestatus, medan den mycket väl kan vara det i 
det senare fallet. Det blir därför svårt att veta hur man ska tolka den noterade frekvensen för 
tuvull. Tuvull verkar även ha en tendens att breda ut sig på bekostnad av andra typiska arter. 
 
Vid en transekt som lades vid ett dike ute på en degenererad, torr och igenväxt högmosse var 
rosling och tuvull de enda typiska arter som påträffades. Tuvull förekom i 4 av 40 kvartiler. 
Sammantaget kan man konstatera att tuvull inte fungerar bra som typisk art och bör tas bort 
från listan över typiska arter.   
 
Vitag (Rhyncospora alba) 
Vitag är en vanlig art som förekommer mest frekvent i de blötaste partierna av mossen. Ju 
mer vitag - desto blötare mosse. Förändringar i frekvensen vitag är troligtvis en mycket bra 
indikator på förändringar i områdets bevarandestatus. Fungerar mycket bra som typisk art. 
 
Brunag (Rhyncospora fusca)   
Brunag påträffades inte en enda gång ute på högmossen. Inte ens i de ytor som var riktigt 
blöta. Infertila exemplar som smugit sig in i bestånd med vitag kan förstås ha förbisetts. 
Brunag är troligtvis för sällsynt för att vara bra som typisk art i habitatet högmosse (i södra 
halvan av Sverige) och bör därför tas bort från listan över typiska arter.    
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Kallgräs (Scheuchzeria palustris) 
Kallgräs påträffades inte en enda gång ute på högmossen. I Jönköpings län växte den däremot 
ibland i kärrytor. Kallgräs är troligtvis för sällsynt för att vara bra som typisk art i habitatet 
högmosse och bör därför tas bort från listan över typiska arter. Kanske fungerar den dock 
bättre i norra delen av Sverige? 
 
Tuvsäv (Trichophorum cespitosum) 
Verkar fungera bra som typisk art. Förekommer ibland och ibland inte. 

Diagram 1. Samtliga typiska arters genomsnittliga frekvens i de olika regionerna. 
 
 
Sphagnum austinii: Fungerar bra som typisk art. 
 
Sphagnum balticum: Har inte påträffats i så stor omfattning vilket troligtvis beror på att den 
har sin huvudsakliga utbredning längre norr ut samt längre öster ut, utgår från att den fungerar 
bra som typisk art.  
 
Sphagnum cuspidatum: Fungerar bra som typisk art. 
 
Sphagnum fuscum: Fungerar bra som typisk art. 
 
Sphagnum magellanicum och  Sphagnum rubellum: Verkar fungera som typiska arter. Det 
verkar dock som om en ökning av Sphagnum magellanicum och Spagnum rubellum på 
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bekostnad av andra vitmossearter kan indikera att utvecklingen går emot mindre gynnsam 
bevarandestatus.   
 
Sphagnum majus: har inte påträffats i de undersökta områdena, vilket troligtvis beror på att 
den har sin huvudsakliga utbredning längre norr samt längre öster ut. 
 
Sphagnum tenellum: Fungerar mycket bra som typisk art då den växer i den smala 
gränszonen mellan det riktigt blöta och de torrare tuvorna med Sph rubellum, fuscum och 
magellanicum.   
 

Förslag till förändringar på listan över de typiska arterna 
Rosling och tuvull bör tas bort från listan över typiska arter. Även dystarr, brunag och 
kallgräs kan tas bort från listan - förutsatt att de inte spelar stor roll i norra Sverige.  
 
 

Negativa indikatorer 
Ingen blåtåtel har hittills påträffats ute på mossarna. Kan kråkbär vara en negativ indikator? 
På flera av mossarna i Halland och Skåne fanns rikligt med kråkbär uppe på de torrare 
tuvorna. Där bevarandestatusen utan tvekan bedömdes som gynnsam, fanns ingen eller 
mycket lite kråkbär. Kråkbär utsöndrar ju ett gift som förhindrar andra växters förökning och 
ses på vissa håll i Norrland som ett hot mot föryngringen på hyggen.  
 

Tidsberäkningar för uppföljning - högmosse 

Fördelning av tid under en dags uppföljning 
En dag på mossen kan delas upp i olika moment. Arbetet behöver planeras, kartorna ska tas 
fram och färdvägen studeras. För att utrustningen inte ska ligga fuktigt, måste den i regel tas 
upp ur ryggsäcken varje kväll och därför även packas ihop varje morgon. Innan avfärd ska 
pålarna och annan utrustning bäras ut till bilen. Sedan följer bilfärd och vandring till fots ut 
till det ställe där provytan ska etableras. Väl ute på myren slår man ned pålen som ska 
markera provytans centrum och fotograferar i de fyra väderstrecken. Man mäter även in 
avståndet till och fotar två-tre ”fasta” riktmärken (vanligtvis martallar). Sedan är det dags att 
undersöka vegetationen i de tio småprovytorna. När det är gjort mäts avståndet till de tre 
närmaste trädstammarna in. Är det sammanlagda avståndet till de tre närmaste grannarna 
under tio meter, räknas samtliga stammar inom provcirkelytan. Sedan är det dags att packa 
ihop och gå vidare till nästa provcirkelyta. Proceduren utförs tre gånger med viss variation 
beroende på t ex om det går att gå mellan provrutorna eller om man måste tillbaka till bilen 
och köra till nästa ställe. 
 
Samtliga värden i tabellen baserar sig på genomsnittsvärden från sex besökta objekt. (Bil. 9 
Tidsberäkningar högmosse). Det första objektet som besöktes, samt ett annat där 
länsstyrelsens personal följde med ut i fält, har inte räknats med i nedanstående värden då 
dessa p g a olika faktorer inte kan anses som representativa för metoden.  
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Tabell 2. Åtgången av tid i fält fördelad på uppföljningens ingående arbetsmoment. Moment märkta med 
* utförs endast vid förtsa uppföljningstillfället. Efter det första uppföljningstillfället tillkommer en 
tidspost på cirka 10-15 minuter för lokalisering av provcirkelytans mittstolpe. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer till tidsposterna 
Resetidsposten kommer att variera med länets storlek. I ett län av Jönköpings storlek kommer 
färdvägstiden att ligga på cirka två timmar per dag, vilket är den siffra som använts i tabellen 
ovan.  
 
Flertalet besökta mossar har varit omkring 2 km². Trots förarbetet med att finna framkomliga 
vägar har en relativt stor del av tiden gått åt till förflyttningar i fält. Den sammanlagda tiden 
för transporter till fots har hamnat på knappt två timmar. Detta inkluderar att gå från och till 
bilen samt mellan provcirkelytorna. En så här låg tidspost för transporter i fält förutsätter dock 
att rutorna inte har enbart slumpas fram (se sid.12) En slumpning kan innebära mycket långa 
och tidskrävande transporter i fält.  
 
Sammanlagt tar alla moment som ingår i att etablera och undersöka en provyta på plats (i 
tabellen nedan: etablering av provyta, räkning av träd, packa ihop/skriva samt undersökning 
av provytor) drygt en och en halv timme. Den här tidsposten varierar dock med mossens 
kvalitet. Mossarna i Svarta bananen tog kortare tid än Skånes och Jönköpings mossar som 
hade fler typiska arter och fler blöta smårutor där täckningsgraden av vitmossor ska noteras. 
Svarta bananens mossar var också mycket enklare att gå på, då de var risigare och torrare. Då 
Svarta bananens mossar - som sannolikt inte är representativa för Sverige som helhet - står för 
hälften av värdena i denna uträkning, är genomsnittssiffran 93 minuter per provyta sannolikt 
något låg. Minst fem minuter per provyta – eller 15 minuter om dagen bör plussas på för att få 
ett mer rättvisande resultat. I tabellen har därför tiden på posten ”studera småprovytor 3x10 
st” ökats på med 15 minuter från det genomsnittstid som uppmättes under metodtestet.  
 
Efter det första uppföljningstillfället tilkommer ett uppsökningsmoment på cirka 10 minuter, 
då provcirkelytans centrumstolpe ska lokaliseras.  
 
Det är inte i alla provytor som träden räknas, utan i knappt hälften. En trädräkning tar - då den 
utförs - cirka 10 minuter.  

Genomsnittlig tid i minuter för olika uppföljningsmoment 
- högmosse 

Planering 11 
Packning 10 
Bilfärd till och från området 120 
Transport till fots på myren 
totalt 108 
Etablera provytor, 3 st* 3 x 26  
Räkna träd, 3 provytor 12 
Studera småytor 10x3 st 3 x 60 
Packa ihop 3 ggr 3 x 7 
Köra mellan provytor, totalt 12 
Packa upp 18 
Raster 2 x 15 
Total arbetstid för tre 
provcirkelytor: 600 min = 10 h  
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Raster har brutits ut i en egen tidspost. 
  

Slutsats – tidsuppskattning 
Den genomsnittliga tiden för att etablera och undersöka tre provcirkelytor är 601 minuter eller 
10 timmar. Det kan finnas utrymme för att minska tiden ytterligare cirka fem minuter per 
provcirkelyta när inventeraren är riktigt inkörd med metoden, men mer ska man inte hoppas 
på att kunna pressa tiden med den här metoden.  
Sammantaget kan en inventerare - såvida han eller hon har möjlighet att arbeta tio-timmars-
dagar - hinna med att följa upp tre provcirkelytor (ett objekt) per dag även vid första tillfället 
då ytorna ska etableras. 
 
Efter första uppföljningstillfället, när provrutorna är etablerade och bara ska undersökas, 
kommer arbetstiden att minska med 26 minuter per provyta (den tid det tar att etablera en 
provyta). Det innebär knappt 1 ½ h per dag. Även resten av arbetet kommer att gå snabbare då 
packningen lättar väsentligt och man rör sig snabbare över myren utan stolparna. Vi kan räkna 
med cirka 70 minuter istället för 108 i transporttid till fots. Arbetstiden borde efter första 
uppföljningstillfället minska med cirka två timmar per dag, förutsatt att det inte tar alltför lång 
tid att hitta tillbaka till stolparna.  
 
De här beräkningarna inkluderar inte andra möjliga moment som kan komma att tillkomma i 
ett objekt, t ex att etablera och undersöka en transekt längs ett dike eller baskartera.  
En enda dikestransekt etablerades under metodtesten. Den tog drygt 35 minuter att etablera. 
Undersökningen av småcirkelytorna gick snabbt då det inte fanns några typiska arter i 
området; cirka 15 minuter för 10 småcirkelytor.    
 
En annan viktig aspekt som avgör den totala tidsåtgången för ett område, är hur många 
avrinningsområden mossen omfattas av (se sid 14).  
 
Det finns ytterligare några små tidsposter som måste läggas till innan man kan räkna ut den 
totala tidsåtgången för metoden från början till slut. Man måste naturligtvis skriva ut/kopiera 
kartor över de områden som ska besökas. Detta tar dock inte många minuter om man skriver 
ut för flera områden samtidigt. Dessutom måste man efterarbeta varje område något: ladda ur 
kameran och GPS, döpa och spara bilder och arkivera papper osv. Ladda ur kameran, döpa 
och spara bilder tar cirka 10-15 minuter per område. Totalt får man lägga till cirka 30 minuter 
per område till de tidigare redovisade 601 minuterna.  
  

Fördelning av tid i småprovytorna 
Den genomsnittliga tid det tar att undersöka en småprovyta, var under metodtesten fem 
minuter. Genomsnittet var högre i Skåne och Jönköping (5 ½ minut) jämfört med områdena i 
Svarta bananen (4 ½ minut) beroende på att det där fanns fler typiska arter och fler 
småprovytor där vitmossans täckningsgrad skulle uppskattas. 
 
Följande moment utförs i varje småruta. Tidsuppskattningen är ungefärlig: 
 

• Finna rätt placering för småruta (60 sek). 
• Mätning av de fem högsta stråna, bladen eller buskarna (60 sek). 
• Uppskattning av vitmossans täckningsgrad (40 sek). 
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• Sök efter typiska arter, kärlväxter och mossor (140 sek). 
 

Föreslagna förändringar – högmosse 
 

• Erbjuda möjlighet att använda olika typer av markeringsstolpar samt N2000-märkning 
på stolparna. (Se sid 10.) 

• Antalet avrinningsområden ska spela mindre roll för det totala antalet provcirkelytor i 
ett område. (se sid. 14) 

• Minskade grad av utslumpning då provcirkelytornas läge bestäms. (Se sid. 13.) 
• Förhöjd gräns för det sammanlagda avståndet till de ”tre närmaste grannarna” från 10 

till 13 meter. (Se sid. 16)  
• Mätning av vegetationshöjd minskas till mätning av de två längsta stråna. (Se sid. 16.) 
• Parametern ”täckningsgrad av öppen dy” läggas till i varje småprovyta. (Se sid. 18.)   
• Dominant kärlväxtart noteras till täckningsgrad i varje småprovyta. (Se sid. 18.)  
• Fem typiska arter tas bort från listan över typiska arter (i södra Sverige). (Se sid. 22.)  

 
Tidsmässigt sker den största vinsten genom provytornas minskade grad av utslumpning. I 
övrigt tar förändringarna cirka två-tre minuter extra per provcirkelyta (OBS inte per 
småcirkelyta) att genomföra. (se även sid.19.)  

 
Ett annat förslag som mer rör arbetetsutförande i stort, är att man ska vara två man i fält 
åtminstone när man arbetar i större områden. (Se sid.11) 
 
  

Uppföljningsmetod och gynnsam bevarandestatus - 
högmosse 

Biogeografisk nivå 
Den uppföljningsmetod som testats under sommaren 2004 kan, med hjälp av de förändringar 
som föreslås i rapporten, erbjuda goda förutsättningar att upptäcka förändringar i habitatets 
bevarandestatus. En frågan är om inte biogeografisk nivå är en väl tilltagen nivå att göra 
avgöranden om bevarandestatus på. Bevarandestatusen kan ju vara gynnsam i stora delar av 
den biogeografiska regionen även om den inte är det i hela regionen (t ex i Svarta bananen).  
 
Det är förstås också av betydelse hur man i framtiden analyserar insamlad data. Man kan inte 
analysera uppföljningsresultaten av de typiska arterna på samma sätt i hela den biogeografiska 
regionen, då alla typiska arter inte förekommer naturligt i samma frekvens överallt i regionen. 
För att kunna utläsa förändringar i GYBS på ett godtagbart sätt när det gäller typiska arter 
måste man analysera de typiska arterna såväl regionsvis som art för art.  
 
 

Objektsvis nivå 
Det antal provcirkelytor som krävs för att man ska kunna utläsa ett specifikt områdes 
bevarandestatus, varierar med dess storlek, form och i viss mån dess avrinningsområden. För 
en något så när sammanhängande högmosse (inte uppdelad i många småmossar utspridda i ett 
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större område) på cirka två km² bör det vara tillräckligt med tre-fyra cirkelprovytor för att få 
en rimlig chans att långsiktigt bedöma om GYBS föreligger eller inte. Detta förutsatt att 
cirkelprovytornas läge inte slumpas ut så de råkar hamna i likartade miljöer allihop. 
 
Ett problem med att bedöma hur många provcirkelytor som behövs för att man ska kunna 
utläsa bevarandestatus på objektsnivå, är hur stor roll man ska låta antalet avrinningsområden 
spela (se sid. 14).   
 
Eftersom olika regioner har olika typer av högmossar, kan man inte säga att en högmosse  
med en viss sammansättning och frekvens av typiska arter i Svarta bananen som bedöms vara 
i GYBS, betyder att en mosse i boreala regionen med samma artsammansättning och frekvens 
av typiska arter är det.  
  
En svag punkt är hur väl man hittar tillbaka till de semipermanenta småprovytorna. En grads 
förändring i småprovytans läge kan betyda mycket för vilka typiska arter som kommer att 
påträffas och noteras. På ett så litet antal småprovytor som 10 per provcirkelyta är det inte 
säkert att resultatet blir jämförbart från uppföljningstillfälle till uppföljningstillfälle. Däremot 
bör man kunna utläsa långsiktiga förändringar. 
 
Enligt manualen (s.8) ska man i de enskilda objekten utgå från det totala antalet typiska arter 
när man gör bedömningar från uppföljningstillfälle till uppföljningstillfälle. Det vore att 
föredra att om möjligt även här analysera art för art. En ökning av Sphagnum magellanicum 
kan t ex inte anses kompensera för en minskning av Sphagnum tenellum, då en sådan 
utveckling skulle kunna indikera en förändring mot torrare miljö.  
 
 

Hur mycket är tillräckligt för GYBS? 
Man kan göra något sånär kvalificerade gissningar gällande lämpliga målsättningsnivåer för 
gynnsam bevarandestatus för såväl en naturtyp i ett objekt, som en naturtyp på biogeografisk 
nivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2. Det sammanlagda antalet typiska arter (exklusive rosling och tuvull) i en genomsnittlig 
provcirkelyta i de olika regionerna. 
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Om man jämför den sammanlagda frekvensen typiska arter (exklusive rosling och tuvull) i en 
provcirkelyta (10 småprovytor, 40 kvartiler) mellan besökta områden i boreal region, 
kontinental region och Svarta bananen, kan man se stora skillnader (Diagram 1). I boreala 
regionen är det genomsnittliga frekvensen typiska arter per provcirkelyta 98. Motsvarande 
siffra i kontinental region är 65, medan Svarta bananen har endast 45 typiska arter i 
genomsnittsfrekvens. 
 
Troligtvis korresponderar siffrorna bra mot bevarandestatusen i områdena - men man kan inte 
utesluta att skillnaderna kan ligga inom den normala gränsen för regionala olikheter. En 
fältmässig bedömning av bevarandestatusen för mossarna i de regioner som undersökts, 
stämmer dock överens med de indikationer som de typiska arternas antal ger oss: att 
bevarandestatusen är mer gynnsam för högmossar i Jönköpings län än i Svarta bananen. Att 
göra en fältmässig bedömning av bevarandestatusen för Skånes kontinentala mossar, är 
svårare. De är mer variabla och artrika i vitmosseskiktet än i Svarta bananen, men torrare och 
risigare än mossarna i boreala regionen. Men så ligger de också mitt emellan Boreala regionen 
och Svarta bananen när det gäller antalet typiska arter.  
 
Samtliga mossar – även de i boreala regionen – ger i delar av mosse intryck av en pågående 
igenväxning. Därför går det inte att säga att genomsnittsiffran 98 träffar typiska arter per 
provcirkelyta är tillräckligt för att förutsätta gynnsam bevarandestatus även framöver.  
För att man ska kunna bedöma en trend i bevarandestatusen måste man utgå från de värden 
som uppmätts vid den första uppföljningen och låta dem bli underlag till referensvärde. Ett 
riktvärde kan dock vara att 45 typiska arter per provyta inte kan anses som tillräckligt för 
GYBS medan 65 är OK, åtminstone i den kontinentala regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram 3. Genomsnittlig täckningsgrad av vitmossor i provcirkelytornas småprovytor. 
 
Den genomsnittliga täckningsgraden av vitmossa i en region korresponderar inte emot antalet 
typiska arter, (bilaga 4 – Täckningsgrad vitmossa) vilket överensstämmer med 
undersökningarna i Metodtest för övervakning av Sphagnumdominerade våtmarker (Urban 
Gunnarsson, 2004) där man inte upptäcker någon skillnad i antalet typiska arter mellan tuvor 
och höljor. Även här måste man utgå från de värden som uppmätts vid den första 
uppföljningen och låta dem bli underlag till referensvärde. Man bör också ta med måttet 
”täckningsgrad öppen dy” i beräkningarna.  
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Basinventering i fält - högmosse  
 
Areal 
Det är i viss mån möjligt att inom ramen för uppföljningen rätta till felaktigheter i 
habitatgränser om man håller sig till de felaktigheter man passerar i fält. På många håll har 
dock ännu ingen digital avgränsning av habitaten gjorts och där den gjorts, är den ofta ganska 
full med tveksamheter. Ofta inkluderas såväl kärrdråg som skogsbevuxen myr i habitatet 
högmosse. 
För habitatet högmosse, där de flesta gränser syns ganska tydligt på ett ortofoto, kan nog de 
flesta nödvändiga ändringar göras mer effektivt från en kontorsstol.  
 
Diken 
I den här metodtesten har inte mycket tid lagts på att kartera diken. De diken man stöter på ute 
på en högmosse är i regel så små att de inte har någon avvattnande effekt eller så stora att 
området runt dem redan klassats som degenererad mosse. Alternativt avvattnar de en väg som 
korsar mossen och ska således även fortsättningsvis underhållas. I de diken som är 
igenväxande, varierar djupet beroende på var i (längs med) dikets sträckning man mäter.   
 
Förtydliga i manualen: Metoden för hur (och vilka) diken ska följas upp bör specificeras i 
fältmanualen. Som manualen ser ut idag nämns diken under baskarteringsavsnittet samt under 
rubriken uppföljning av åtgärder. Är det bara de diken som ska åtgärdas som ska följas upp? 
Hur och av vem avgörs vilka diken som ska åtgärdas? Genom fjärranalys? En uppföljning av 
dikesdjup bör ju ske i de diken som avvattnar mossen mest och inte de som man slumpvis 
råkar komma förbi på väg till en provruta. På fältblanketten (som var svår att förstå när det 
gällde diken) bör finnas plats att för varje dike ange:  
 
1) GPS waypoint-nummer platsen man mäter dikesdjupet på. 
2) x- och y-koordinat.  
3) dikesdjup vid den aktuella punkten 
4) dikets riktning från punkten (0-180 grader) 
5) avvattnande effekt (vilken enhet?) 
 
Inom ramen för uppföljningen hinner man inte lägga extra tid på söka upp diken om man ska 
hinna med tre provytor om dagen.  
 
 
Karaktärsarter och abundans  
Att notera förekomst och abundans för karaktärsarter tar ingen extra tid. Karaktärsarterna bör 
finnas förtryckta på fältblanketten så man inte missar att ange någon. 
 
 
 

Fältblanketter - högmosse 
Fältblanketterna kan modifieras för att bättre möta fältarbetets krav. Fältblanketterna behöver 
även ses över efter man beslutat vilka av de i rapporten föreslagna förändringarna som skall 
genomföras. 
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Övergripande fältblankett: 
• Objektnummer är det SE-koden som avses? 
• Karaktärsarterna och typiska arter bör finnas uppräknade på fältblanketten så man inte 

missar att ange någon. Dessa arter är i många fall överlappande vilket betyder att man 
noterar samma sak två gånger. Slå samman samtliga arter som ska noteras i en tabell 
med kryssrutor med plats för att ange abundans (1, 2, 3).  

• Angivandet av parametrar för diken bör förtydligas (se ovan). 
• Vegetationstyper bör förtryckas på fältblanketten. 

 
 

Fältblankett för cirkelprovytor och transekter:  
• Plats att ange waypoint-nummer för provcirkelytans centrum. 
• Förtydliga att angivna riktningar till referenspunkterna ska utgå från stolpen i 

provytans centrum och inte från riktmärkena.   
• Mer plats att beskriva riktmärken. Man behöver plats att ange: Fotonummer, 

riktmärkesbenämning (typ: martall med bollformad krona), avstånd och riktning från 
PYC (= provytanscentrum.) 

• Mindre plats för stamtätheter och angivande av fotonummer. 
• Rutan för ”Kommentarer” är för liten och kan lika gärna tas bort. 

 
Uppgifterna från dikestransekter kan få en egen fältblankett om förändringarna leder till att 
det blir ont om plats på den gemensamma fältblanketten för transekter och cirkelprovytor. På 
transektblanketten kan man även ange information från dikestransektens småprovytor. Det ger 
mer utrymme på fältblanketten för småprovytorna.  
 
Det räcker med att ha plats för tre cirkelprovytor istället för fyra på samma sida. 
 
 

Fältblankett för småprovytor 
• Det räcker att ange cirkelprovytans nummer en gång. 

 
Det bästa är att helt separera transekternas fältblanketter från cirkelprovytornas (se ovan). 
 
 

Tips - högmosse 
• Om man när man kommer fram till det ställe där provcirkelytan ska placeras, lägger sin 

packning 2-4 m rakt söder om det ställe där centrumstolpen ska stå, undviker man att 
lägga den i en småprovyta samtidigt som man kan fotografera mot norr och öster utan att 
plockningen syns i bild. Om man sedan lägger packningen 2-4 meter NO om stolpen 
undviker man återigen småprovytorna, samt kan fotografera mot söder och väster. På det 
här sättet undviker man tramp och ryggsäckar i provcirkelytorna.  

 
• Trädräkning bör ske sist - efter undersökningen av småprovytorna - för att förhindra att 

man trampar ned vegetationen som sedan ska undersökas. 
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• Sätt inte dit armeringsjärnet förrän du har undersökt alla smårutorna - järnet kan påverka 
kompassens så att den missvisar. Även annan elektrisk utrustning kan störa kompassen. 

 
• I vissa fall har uppföljningsarbetet underlättats av användandet av snöskor (gäller även de 

andra habitaten). Snöskor minskar även trampskador i känsliga områden.  
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Resultat 3 – rikkärr (7230) m fl 

Övergripande information om metodtesten för rikkärr, källor med 
kalktuff och mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ. 
 
Den här delen av rapporten handlar i första hand om naturtypen rikkärr, men synpunkterna 
kan i mångt och mycket översättas till de andra två naturtyperna som nämnts då metoderna 
för habitaten är mycket lika varandra. På några ställen finns även stycken som endast rör 
naturtypen mineralrika källor och källkärr eller endast kalktuffsmiljöerna.  
 

Under metodtestet besöktes tre rikkärr i 
kontinental zon, och tre i boreal zon. Dessutom 
besöktes två kalktuffområden och ett område med 
mineralrika källor och källkärr. Generellt har 
metodtestet i rikkärr, kalktuff samt mineralrika 
källor och källkärr stött på mer problem än 
metodtestet i högmossar. Huvudorsaken är att 
rikkärr och källområden är mycket mer variabla 
och artrika än högmossar. De är även svårare att 
avgränsa från intilliggande naturtyper. Ytterligare 
en orsak är att metodiken för dessa habitat 
omfattar fler moment och arter än metodiken än 
för högmossar. Slutligen har sommarens allra 
värsta hällregn drabbat arbetet. Vid tidpunkten för 
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Bild 4.  Snip och sumpnycklar är båda 
växter som trivs i rikkärr.  Foto Eva 
Götbrink 
esöken i båda kalktuffs-områdena, ett rikkärr och ett område med (åtminstone påstådda) 
ineralrika källor och källkärr pågick några av årtiondets allra värsta regn- och åskoväder, 

ilket avsevärt försvårade arbetet. De här tre metoderna har längre inkörningstid än 
ögmossarnas motsvarighet. 

nder testet har högst två transekter per dag hunnit anläggas. Det tar ungefär sex timmar. Det 
utar åt även en mer van inventerare kommer få svårt att hinna fler under en normal arbetsdag. 
et finns dock faktorer som kan minska tiden för uppföljningsarbetet. När områdena är 
askarterade kommer man inte behöva ta tid till att leta reda på habitatet - vilket under testet 
arit en ganska stor tidstjuv. Vid minst två tillfällen - Grimmestorpskogen i Västra Götalands 
än och Mossaryd i Jönköpings län - har det i fält visat sig att den påstådda naturtypen inte ens 
inns. I den här rapporten kommer det även att lyftas fram förslag på hur metodiken kan 
omprimeras. En annan lösning för att hinna fler transekter per dag är att man arbetar två och 
vå, en lösning vars fördelar påtalats tidigare i rapporten.  

ppföljning i fält 

tablering av permanenta transekter 
r manualen: 
Tre (eller två) permanenta transekter om 20-50 m var med totalt (20-)30 rutor etableras 
orsvis i representativa delar av rikkärret (Fig. 2).” 

et tar ganska lång tid, i genomsnitt 55 minuter att etablera en transekt. En person kommer ha 
vårt att hinna med tre transekter på en dag (åtminstone vid det första uppföljningstillfället då 



32 

transekterna ska etableras. I de flesta mindre rikkärr (mellan 0,1-0,7 ha) som inte är påverkade 
av dikning och som inte är alltför heterogena, är det ofta tillräckligt med två transekter, då 
detta relativt väl täcker kärrets yta.  

Transektens läge 
På flera ställen i manualen finns information om hur transekten ska placeras. Den ska placeras 
så att de delar av rikkärret som är känsligast för förändring täcks in. Samtidigt ska den läggas 
i en del av området som är representativt för området i stort (vilket också oftast är det 
artrikaste). Vidare eftersträvas en 50 m lång transekt, samt att den korsar såväl källor som 
källbäckar. Dessutom är det viktigt med transekter längs med diken, samt att de läggs korsvis. 
Sammantaget blir det många riktlinjer för hur transekten ska placeras och man måste vara 
medveten om att det inte är möjligt att uppfylla dem alla. (Lägg också till att området är en 
mosaik av kalktuff, kalkfuktäng samt källor och källkärr samt att det på många håll står träd 
ivägen för en transekt). En viktig sak att ta i beaktning med detta tillvägagångssätt är att det i 
ett område som vid det första besöket (då transsekterna ska etableras) är igenvuxet - och det är 
det många som är - innebär att transekterna läggs där kärret ännu är öppet. (Ofta är det även 
av andra anledningar svårt att etablera en transekt i de mest igenvuxna delarna av området.) 
Detta innebär dock att frekvensen av typiska arter i transektens smårutor inte är 
representativt för området. Man kommer alltså att utläsa en falsk-GYBS för området. 
När man sedan utför åtgärder i området och efter det etablerar nya transekter i de åtgärdade 
delarna, kommer den genomsnittliga frekvensen av typiska arter att sjunka istället för att öka 
(se sid. 49).    
 
Förtydliga i manualen: Det viktigaste är att lägga en transekt där kärret är mest känsligt för 
förändring. Då fångar man också upp önskemålet om transekter längs eventuella diken. 
Representativiteten är också mycket viktig.  
 
Källor och källbäckar kan följas upp vid sidan av transekten. Att lägga transekterna korsvis är 
en bra tanke, men har i många fall stämt dåligt överens med att finna kärrets 
förändringskänsligaste delar och därför ibland fått prioriteras bort.   
 
Anläggandet av transekten orsakar en hel del tramp i transektens båda ändar där stolparna slås 
ned. All vass trampas ned t ex. Första rutan bör därför anläggas cirka en meter in på 
transekten.  
   
Förslag till förändring: Om man inte kan få till en 50 m lång transekt och därigenom erhålla 
värden från 10 provytor, kan man istället lägga provytorna i transekten tätare - var tredje 
meter istället för var femte. Detta kan även användas i ett område med endast två transekter 
för att snabbt öka antalet mätvärden från 20 till 30. Det kan också fungera om det finns få 
typiska arter i området. (Se även under rubriken ”Etablering av semipermanenta provrutor” s 
33.)  

Referenspunkter 
Stolparnas läge märks ut med en GPS. Det bör läggas till en ruta på fältblanketten för numret 
på den waypoint som GPS-punkten får. Sedan tas riktmärken ut och mäts in med 
kompassriktning. På fältblanketten bör man förtydliga om man utgår från stolpen eller från 
riktmärket när man anger kompassriktning. Man bör även fotografera de riktmärken man 
använder och i den mån det är möjligt ge dem beskrivande namn, typ ”grov spärrgrenig gran i 
bäckkanten” då det på fotot kan vara svårt att se de karaktärer som riktmärket i verkligheten 
har. Det krävs lite mer plats krävs på fältblanketten för detta.  
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Etablering av semipermanenta provytor i transekterna 
Ur manualen s.7 
Inom varje transekt läggs 0,5 x 0,5 m2-rutorna i första hand ut systematiskt. (var femte meter i 
50 m-transekter; 0, 5, 10,..., 45 m), tio per transekt. Rutorna stratifieras vid det första 
uppföljningstillfället så att de inte hamnar på höga tuvor, fastmark, i vegetationsfria 
lösbottnar eller i öppet vatten, genom att flyttas till närmast belägna parti med 0,5 m 
rikkärrsindikatorer (låg tuva, fast- eller mjukmatta) längs mätlinan (Fig. 3). Den nya 
positionen noteras på cm när (t.ex. 5,54 m) i protokollet. Positionen för varje provyta blir 
permanent längs mätlinan.  
 
Under ett långt tidsperspektiv rör sig strukturerna i ett kärr fram och tillbaka. Lösbottnar, höga 
tuvor, öppet vatten, bar bleke och källbäckar flyttar lite på sig inom kärren allteftersom torv- 
och tufftillväxten avtar och tilltar på olika ställen. Om man undviker dessa element genom 
att stratifiera rutorna första gången transekten läggs, finns risken att man nästa gång 
fått in de undvikta elementen i smårutorna p g a kärrets dynamik. Om man måste 
stratifiera om rutorna vid varje uppföljningstillfälle blir materialet inte jämförbart från 
år till år. Om man inte stratifierar om dem kommer man antagligen få en nedgång i antalet 
arter.  
 
Förslag till förändring: Det bästa vore att inte stratifiera bort öppen dy, höga tuvor och bleke 
i rutorna utan istället lägga fler rutor per transekt genom att korta avståndet. På så sätt täcker 
man in fler rutor med typiska arter utan att stratifiera rutorna. Fastmark och bäckar bör dock 
även fortsättningsvis stratifieras bort.  
   

Kartering av avvikande strukturer i transekterna 
Om mätlinan hamnar över höga tuvor, fastmark, källor, källbäckar och annat öppet vatten, 
vegetationsfria lösbottnar eller bar bleke (vilket ju föranleder en initial flyttning av provytors 
lägen, se ovan!), ska deras position noteras (t.ex. hög tuva 1,86-5,54 m; fastmark 18,80-24,62 
m; öppet vatten 39,90-41,20 m). Detta blir ett värdefullt instrument att följa upp strukturernas 
tvådimensionella rumsliga förändring med tiden. 
 
Förslag till förändring: Med nuvarande metod mäts kärrets strukturer/element dels m h a 
täckningsgrad i provrutorna (öppen torv och bleke) och dels genom ovan beskrivna kartering 
av avvikande strukturer (höga tuvor, fastmark, källor, källbäckar och annat öppet vatten, 
vegetationsfria lösbottnar eller bar bleke). Vissa strukturer/element såsom öppen torv och 
bleke mäts alltså två gånger.  
 
För att undvika två mått på samma parameter samt för att förenkla fältarbetet (ju fler 
mätningarna som utförs i själva provrutorna, desto enklare är det) föreslås:  
 

1. De strukturer som även fortsättningsvis ska stratifieras bort, dvs källbäckar, fastmark 
och källor karteras även fortsättningsvis med den metod som föreslås i ”Kartering av 
avvikande strukturer”. 

 
2. De strukturer som inte ska stratifieras bort: tuvor, vegetationsfria lösbottnar och bar 

bleke, anges på samma sätt som måtten förna, bar torv och bleke - d v s som 
täckningsgrad (procent) av provrutan istället för med hjälp av ovan beskrivna 
kartering. Det behöver då inte ta många sekunder extra, eftersom halva jobbet redan är 
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gjort i och med skattningen av täckningsgrad för förna, bar torv, bleke och 
dominerande art.  

 
3. Ytorna med öppet vatten varierar kraftigt beroende på aktuell nederbördsmängd. Detta 

mått föreslås därför utgå ur karteringen av avvikande strukturer.  
 
Om man inte stratifierar bort tuvor och öppen dy kommer även angivandet av måttet 
”dominerande art” att tala om för oss om mängden tuvor ökar.  
 
Förtydliga i manualen: Vegetationsfria lösbottnar = öppen dy - ska det skiljas från måttet 
bar torv? Se även s. 38. 
 

Mätning och karaktärisering av öppna källor och källbäckar 
Ur manualen s 7: 
”Om det förekommer öppna källor eller källbäckar ska alla dessa, upp till max fem stycken, i 
ett objekt mätas in och karaktäriseras. Genom att försöka inkludera dem i transekterna, blir 
det lättare att återfinna dem...”  
 
”...I källbäckar mäts endast bredden där mätlinan korsar bäcken och förekomst av växter i 
bäcken, 1 m uppströms och 1 m nedströms mätlinekorsningen/GPS-punkten.” 
 
Källbäckarna mäts redan in i transekterna då de korsar dem (se ”kartering av avvikande 
strukturer”). Ofta kan man dessutom urskilja källbäckarna på ortofoto. Att mäta in exakt 
sträcka för samtliga källbäckarna och GPSa öppna källor - är det relevant i alla rikkärr eller 
endast i vissa områden? Hör det inte mer till baskartering än till uppföljning? Med hänvisning 
till källnate och andra sårbara organismer i öppna källor: är strukturen på källornas fysiska 
läge något som vi kan göra något åt? Om man avser att undersöka om förändringar i källornas 
hydrologi bör man kanske mäta flödet i källorna - men det är ju å andra sidan även av intresse 
i diffusa källor.  
 
Förslag: Kan man plocka bort (delar av) ovanstående mätningar från uppföljningen?  
 
I många fall skiljer sig inte vegetationen i bäcken från den i det omgivande kärret. I andra fall 
är det svårt att artbestämma vegetationen i källbäcken då det är många infertila gräs och 
ibland inkrusterade arter. På ett ställe korsade källbäcken transekten 11 gånger. Då blir det 
tidskrävande att artbestämma vegetationen. Man erhåller inga mätbara värden. Hur ska 
informationen användas? Hur kopplas den till områdets/naturtypens bevarandestatus?  
 
Förslag: Ta bort artbestämning av vegetationen i källbäckar ur uppföljningsmetodiken.  
  

Fotografering från fasta punkter 
Ur manualen s. 8: 
”Fotograferingspunkten bör ligga fyra meter bakom transekternas permanentmarkeringar 
resp. från källans kant.” 
 
Fotograferingen fungerar i stort sett bra. Fyrametersgränsen är dock ofta svår att följa då det 
ibland står träd ivägen. Men den kan ju fungera som riktmärke. Det är svårt och tröttsamt att 
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flytta på all utrustning inför fotografierna. Ofta är det svårt att hitta en tuva i närheten som kan 
hålla för vikten utan att allt blir blött. 
  

Metoder för mängduppskattningar i transekternas provytor 

Vegetationshöjd 
Ur manualen:  
Vegetationshöjden följs med gräsmarkslinjal (Ekstam & Forshed 1996). Den nivå där 50% av 
skivan skyms av vegetationen (alltså ej högsta höjd) är den höjd som noteras. Detta mått 
avläses på ca 5 m avstånd sittande på huk med ögonen ca 1 m ovan marken.” 
 
Gräsmarkslinjal fungerar inte i vassmarker, eller i igenvuxna eller trädklädda marker. Fem 

meter bort syns inget alls, bara en skog av 
vass, granar, buskar sly osv. Att läsa av 
skivan närmare fungerar inte heller, då 
stråna är långa men glesa och inte så breda 
att de täcker skivan så den går att avläsa. 
Gräsmarkslinjal fungerar inte heller så bra i 
områden där bottenskiktet är tuvigt. Måttet 
som anges berättar ingenting om 
vegetationen i rutan utan snarare om 
marken mellan provrutan och avläsaren. I 
en del hävdade habitat fungerar dock 
måttet. Men en förutsättning för att 
mätningen ska vara relevant, är ju att den 
alltid utförs av i slutet av betessäsongen. 
Om gräset är ena gången är 10 cm högt i 
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Bild 5. Gräsmarkslinjal fungerar inte i 
vassmiljöer. Foto: Eva Götbrink 
uni och vid nästa mättillfälle 25 cm högt säger ju detta ingenting om det egentliga 
ävdtillståndet.  

öjden på vegetationen kan variera av flera anledningar. Främst är den beroende av hävd och 
ävdintensitet samt av vilka arter som växer på den aktuella platsen (dessa parametrar är ju 
ckså kopplade till varandra). I metodiken för uppföljning av rikkärr mäts redan 
ävdintensiteten på ett annat sätt (hävdintensitet 1,2 eller 3). Även i det att den dominerande 
ärlväxtarten ska noteras (frivilligt) får vi ett mått på förändring av vegetationens 
ammansättning. Vidare mäts även igenväxning och förekomst av ohävdsarter (vass, ag) på 
ndra sätt i uppföljnings-metodiken. Man noterar även mängden förna. Sammantaget borde 
etta vara tillräckligt för att kunna utläsa vilka förändringar i vegetationen som orsakar en ev 
cke-GYBS även om inte vegetationshöjden mäts.  

örslags till förändring: Angivandet av vegetationshöjd tas bort från uppföljningen. Istället 
örs det för närvarande frivilliga angivandet av dominanta arter till obligatorisk uppgift. (Se 
ubriken ”Dominanta arter” s.37.) 

räd- och buskskikt (stamtäthet) 
rädmätning i smårutorna är ett rätt tidskrävande moment då det inkluderar en hel del 
andring fram och tillbaka i det blöta objektet. I regel ger det dock ett bra mått på en eventuell 
genväxning. Det finns dock flera undantag:  
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1. Då kärren är små och m el mindre helt öppna (som de ofta är) och välhävdade objekt, 
resulterar metoden ofta i att man mäter avståndet till närmaste träd utanför habitatet, d 
v s avståndet till det närmaste trädet i den intilliggande skogen eller betesmarken. 
Eftersom det avståndet är av lågt intresse och momentet är tidskrävande bör man 
förändra metoden så att man i helt öppna habitat utan skönjbar igenväxning inte 
behöver mäta avståndet till de tre närmaste grannarna. Om det finns ett enda äppelträd 
i kärrkanten är det inte heller motiverat att från varje enskild småruta mäta avståndet 
till detta äppelträd. Därför är det bra att utgå ifrån närvaro/frånvaro av småplantor i 
habitatet när man bedömer om igenväxningen är skönjbar eller inte.  

 
2. Inte heller i vassområden fungerar det att mäta avståndet till de tre närmaste 

grannarna. Man kan inte mäta in avståndet till de närmaste stammarna med mindre än 
att man trampar ned den omkringliggande vegetationen på ett oacceptabelt sätt. 
Småstammar syns ju inte i vasshavet utan man får leta runt på måfå.  

 
3. Även i områden där igenväxningen är uppenbar (eller i områden som bara hävdas var 

annat år), där det står 1-1 ½ m höga års- och fjolårsskott står tätt, fungerar metoden 
dåligt på det sätt att man lägger mycket tid på att mäta stamavstånd som inte är 
relevanta då samtliga års och fjolårskott måste röjas bort före nästa uppföljning. Här 
skulle man istället kunna ta ett foto, vilket ju går snabbt att ta och säger lika mycket 
som stamuppgifter från samtliga semipermanenta rutor. 

 
På flera tillfällen och av flera anledningar förespråkas i den här rapporten att man ska lägga 
transektens provytor tätare. Om man lägger provytorna var tredje meter istället för var femte 
räcker det att man mäter avståndet till de tre närmaste stammarna från varannan provruta.  

Trädräkning i 10 metersruta 
Om stamtätheten är nära eller högre än 1000 stammar per ha (alltså en stam per 10 m2, mot-
svarande ett sammanlagt avstånd till de tre närmaste grannarna av 10 m eller mindre i varje 
provyta i en transekt), ska samtliga träd och buskar (≥ 0,5 m höga) räknas i en storruta om 10 
x 10 m (jfr. Gunnarsson 2003). Storrutan förläggs utmed transektens sydsida (västsida vid 
transektorientering 180°), med ett hörn i stolpen i transektens början och ett vid 10 m längs 
mätlinan (Fig. 2). 
 
10-meters-rutan ska enligt manualen förläggas till början av transekten. Det medför att 
området där träden ska räknas ofta hamnar utanför det intressanta rikkärrs- eller kalktuffs-
området. Metoden bör modifieras så att trädräkning sker i transektens centrala (mest 
intressanta) område, eller i ett ”valfritt” område där trädräkningen speglar den faktiska 
igenväxningen.  
 
Att räkna samtliga stammar fungerar bra när områdets igenväxning går långsamt. Många 
N2000-rikkärrsområden och kalktuffsområden är dock under igenväxning redan idag. Flera 
10-meters rutor var under testet fulla av brakveds- och sälgsly, smågranar osv. På ett ställe 
uppgick antalet stammar till 170. Samtliga var års eller fjolårsskott som borde röjas bort. På 
ett annat ställe var räkningen omöjlig att genomföra (Bild 6). Området bestod till ca 50 % av 
snåriga buskage, småträd och träd. Många småträd var förgrenade vid basen, så man inte såg 
om det var ett eller flera träd. Dessutom doldes sikten av vass. Lasermåttet fungerar inte i 
sådana miljöer och det tramp som stamräknandet resulterade i var oacceptabelt. Vidare syntes 
inte märkningsredskapen inne i den snåriga vegetationen. 
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Förslag till förändring: Som ett första steg 
bedömer man i fält om någon skönjbar igen-
växning finns i habitatet. Finns det över-
huvudtaget några som helst småplantor/unga 
träd i området? Om inte kan man nöja sig 
med att ta ett foto åt vardera hållet från 
transektens mittpunkt, d v s fotografera 
vinkelrätt mot transekten vid dess mitt (eller 
vid det mest relevanta stället). Om svaret 
blir att det finns småplantor, blir nästa steg 
att avgöra: om området under stark och 
oacceptabel igenväxning. Vid sådana 
tillfällen då, igenväxningen är uppenbar och 
det inte går att räkna stammarna kan man 
istället notera ”starkt igenvuxet” i 
protokollet samt fotografera området i en 
10-metersruta förlagd till transektens mitt 
(eller det mest intressanta området). Fotona 
tas lämpligen vinkelrätt mot transekten, ett 
foto per hel meter vilket ger 10 foton av den 
utmätta10-meters-rutan. Att fotografera ger 
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Bild 6. Ibland är trädräkning i 10-metersruta 
omöjlig att genomföra. Gullakroksjöarna, 
Västra Götalands län. Foto: Eva Götbrink 
isserligen inte ett mätbart värde, men det är ju å andra sidan inte relevant om det är 170 
tammar eller 340 om samtliga stammar ska/borde röjas bort. Om igenväxningen inte är 
ppenbar men inte heller kan uteslutas fungerar manualens metoder mycket bra. I 
assområdena får man om möjligt mäta avståndet till de träd som sticker upp ur vasshavet. 

örtydligande i manualen: Ibland kan det vara svårt att avgöra om småträden består av en 
ller flera träd då de ofta växer i buskliknande form. I regel går dock stammen ihop längst ned 
ibland en bit ner i kärret). Om så är fallet ska stammarna räknas som ett träd.   

 
Igenväxningsnyckel 

 
1. Kan man skönja någon igenväxning (finns småplantor)? 
Nej → Fota det helt öppna området vinkelrätt mot transekten. 
Ja   →  Gå vidare till fråga 2.  
 
2. Är igenväxningen uppenbar (många, oräknerliga stammar?) 
Nej → mät in och räkna stammarna enligt manualen (smårutor samt ev 10 m ruta) 
Ja → Fotografera i en 10-metersruta vinkelrätt mot transekten. 
 

örna 
örnamåttet har fungerat bra rent praktiskt och ger troligen en bra indikation på om 
egetationen är på väg att förändras till en mer högvuxen typ – särskilt förändringar mot ökat 
nslag av blåtåtel samt ökad andel högstarr lär märkas.    

ominanta arter 
etta mått som fungerar bra och säger mycket om förändringar i vegetationen vid svag eller 
tebliven hävd t ex. Vid en minskning av mängden typiska arter berättar detta mått för oss 



38 

vilka arter i som istället ökat. Antagligen är orsaken till att man inte infogat måttet 
”dominanta arter” till de obligatoriska uppgifterna, att det kan vara svårt för fältarbetaren att 
känna igen samtliga arter. De dominerande arterna är dock oftast inte svåra att lära sig och i 
de fall de är det, kan det räcka med att ange t ex ”högvuxet infertilt gräs” eller ”högstarr” med 
betoning på om det är hög- eller lågvuxna arter som dominerar i rutan. För en objektsvis 
bedömning av GYBS kan den här parametern vara betydelsefull.  
 
Förslag till förändring: Infoga måttet dominanta arter till de obligatoriska uppgifterna. 
Ibland finns ingen dominerande art eftersom provrutorna kan vara mycket, mycket artrika. Då 
även detta ger ju information om rutans vegetation kan det väl anges med ett AR som i artrik. 
 

Negativa indikatorer 
För, vass, ag, älggräs och vitmossa fungerar det bra att ange frekvens och täckning (för vass 
även antal strån) då dessa växter är lätta att snabbt hitta. För spjutmossan och blåtåtel är det 
dock annorlunda. Spjutmossan är en vanlig mossa som - då den inte dominerar bottenskiktet – 
kan växa insprängd mellan andra mossor. Efter noggrant (läs tidskrävande) letande kan man 
därför notera ”frekvens 4” för spjutmossa även om de bara förekommer med enstaka 
exemplar. ”Frekvens 4” är ett missvisande mått på mossans utbredning. En enstaka förekomst 
av spjutmossa i varje kvartil betyder ju inte eg att den är vanlig utan snarare enstaka. Detta 
korrigeras visserligen av att man även måste ange täckningsgrad för mossan - men dessa båda 
moment, att leta spjutmossa och uppskatta dess täckningsgrad, tar lång tid och är det är ju eg 
inte enstaka exemplar av spjutmossa som är intressant utan om den börjar dominera i 
bottenskiktet. Samma sak gäller för blåtåteln, även om den är lättare att hitta. Att leta efter 
enstaka strån och uppskatta dessas frekvens är ett onödigt tidskrävande moment.  
 
Förslag till förändring: Ange endast spjutmossan och blåtåtel som negativ art om den har 
högre täckningsgrad än 7-8 procent (vilket man snabbt lär sig uppskatta).  

Bar torv/bleke 
Förtydliga i manualen: I en del fall är de öppna torvytorna ett resultat av utskuggning av 
vegetationen pg a igenväxning. Dessa bör inte noteras i fältblankettens ruta för som 
torv/bleke, då det ju inte kan anses vara en positiv karaktär i dessa fall. 
 

Typiska arter 

Typiska arter i rikkärr 
I södra Sverige, där den här metoden har testats, omfattar antalet typiska arter 21 kärlväxter 
och 12 kryptogamer (se bil. 10 typiska arter - rikkärr). Metodtestet har skett i sammanlagt sex 
rikkärr. Samtliga områden har varit öppna (krontäckningen < 20%). Då rikkärren är mycket 
variabla, är sex områden (se bil. 2 beskrivning av besökta områden - rikkärr) ett för lite antal 
för att man ska kunna göra en bedömning av samtliga typiska arter signalvärde. Nedan listas 
dock de erfarenheter som sommarens arbete givit. 
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Bild 7, 8 och 9. Kärrspira, knagglestarr och snip är tre av de arter som i rikkärrsuppföljningen 
räknas som typiska arter. Foto: Eva Götbrink  
edömning av de typiska arternas indikatorvärde.  
fter sommarens metodtest görs följande bedömning av den nuvarande listan. Nio 
ärlväxtarter och sju mossarter har under metodtestet fungerar bättre än övriga typiska arter i 
e delar av landet där metoden har testats. Dessa listas nedan, i tabell 4. I de flesta fall har 
essa tillsammans 16 arter, varit tillräckliga för att karaktärisera och bedöma kärren. Övriga 
rter fungerar sämre eller bra i andra regioner än de som besökts under metodtestet. Dessa 
istas, tillsammans med en kommentar, i tabell 5. (Se även bil. 4 Fältmanual rikkärr, sid 13) 

 Tabell 4. Lista över de typiska arter som fungerat bra i Södra Sveriges rikkärr under metodtestet. 

Kärlväxter  
Vetenskapligt namn Svenskt namn 
Carex lepidocarpa-komplexet  Näbbstarr-komplexet 
Eleocharis quinqueflora  tagelsäv 
Eriophorum latifolium  gräsull 
Parnassia palustris  slåtterblomma 
Pedicularis palustris  kärrspira 
Pinguicula vulgaris, tätört 
Primula farinosa  majviva 
Schoenus ferrugineus  axag 
Trichophorum alpinum  snip (ullsäv) 

Mossor  
Vetenskapligt namn Svenskt namn 
Aneura pinguis  fetbålmossa 
Calliergon giganteum  stor skedmossa 
Cinclidium stygium  myruddmossa 
Hamatocaulis vernicosus  käppkrokmossa 
Scorpidium cossonii/(revolvens)  späd/(röd) skorpionmossa 
Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa 
Tomentypnum nitens gyllenmossa 
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Tabell 5. Lista över de typiska arter som fungerat mindre bra i Södra Sveriges rikkärr under metodtestet. 

 

Typiska arter kopplat till bevarandestatus  
Sex rikkärr har undersökts, tre i kontinental region och tre i boreal region. (bilaga 2 - 
Beskrivning av besökta områden – rikkärr.) I de tre kärren i den kontinentala region kan man 
se en tydlig korrelation mellan antalet typiska arter och områdets bevarandestatus. I de tre 
andra, boreala kärren, kunde de typiska arternas frekvens inte alls kopplas till områdenas 
bevarandestatus. 
 

 
Kärlväxter som fungerat mindre bra som typiska arter i Södra Sverige 

 
Vetenskapligt och svenskt namn Kommentar 
Dactylorrhiza incarnata coll./ 
traunsteinerii/majalis 
ängsnyckelkomplexet  
 
Dactylorrhiza cruenta 
Blodnycklar 
  
Epipactis palustris 
Kärrknipprot 
 
Gymnadenia conopsea  
Brudsporre 
 
Liparis loeselii 
Gulyxne 
  
Ophrys insectifera 
Flugblomster 
 
Herminium monorchis 
Honungsblomster 

Orkidéer generellt: 
Huvudorsaken till att orkidéerna inte fungerar så bra som typiska arter är att 
man oftast stöter på avbetade, infertila eller överblommade exemplar. Dessa 
är mycket svåra att artbestämma.    
 
De flesta orkidéer som är typiska arter finns i extremrikkärr och i dessa kärr 
finns det även riklig förekomst av många andra typiska arter. Därför kan 
man troligtvis ta bort orkidéerna från listan över typiska arter utan att det i så 
stor utsträckning påverkar möjligheten att utläsa koppling mellan antalet 
typiska arter och områdets bevarandestatus. 
 
För många orkidéer anger man förekomst och abundans ändå, eftersom flera 
av dem är karaktärsarter. Om man ändå i något område vill följa upp just 
orkidéerna bör man använda en metod som är bättre anpassad för just detta. 
 
 

Bartsia alpina  
Svarthö 

Ej påträffad under metodtesten. Mer nordlig art? 

Taraxacum crocinum 
Saffransmaskros 

Ej påträffad under metodtesten. 

Selaginella selaginoides 
dvärglummer 

Ej påträffad under metodtesten. Mer nordlig art? 

Carex capillaris 
hårstarr 

Ej påträffad under metodtesten. Kan åtminstone i slutet av säsongen 
förväxlas med dystarr?  

Carex hostiana ängsstarr Mindre bra som rikkärrsart – mer en hävdberoende kalkfuktängsart. 
 
Mossor som fungerat mindre bra som typiska arter i Södra Sverige 
Lophozia rutheana 
praktflikmossa 

Påträffades endast någon enstaka gång under metodtesten. 

Meesia triquetra trekantig 
svanmossa 

Ej påträffad under metodtesten. 

Moerchia hibernica kärrmörkia Ej påträffad under metodtesten. 
Paludella squarrosa 
piprensarmossa 

Ej påträffad under metodtesten. Mer nordlig art?  

Pseudocalliergon trifarium 
maskgulmossa 

Ej påträffad under metodtesten. 
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Tabell 6.  Samband mellan den genomsnittliga frekvensen av typiska arter per provruta och  
bevarandestatus. 

 
 

Analys av resultatet för de typiska arterna kopplat till bevarandestatus 
I tre av sex rikkärr fungerar de typiska arter som valts ut väl. Samtliga kärr där de typiska 
arternas frekvens inte korrelerade mot områdets bevarandestatus, låg i den boreala regionen. 
Att korrelationen är så dålig i den boreala regionen är dock sannolikt en slump, beroende på 
att två av de tre områden som besöktes i metodtestet var för regionen icke-representiva 
rikkärr. Rikkärren i Dumme mosse och Prästeryds-Ambo mosse inte kan ses som typiska 
boreala rikkärr. De tillhör en kategori av kärr som endast förekommer i stora mosseområden. I 
regel är de inte heller i första hand utsedda till Natura 2000-områden p g a sina rikkärr, utan p 
g a andra kvaliteter. Eventuellt bör de klassas om till naturtypen 7140, som omfattar 
intermediära kärr.  
Hade andra, mer representativa, områden besökt hade testresultatet blivit korrelerat bättre 
även i boreala regionen. En någorlunda kvalificerad gissning, baserad på erfarenheter från en 
nyligen genomförd rikkärrsinventering i Jönköpings län, är att de typiska arterna borde 
fungera väl i åtminstone 50-70 % av rikkärren, även i den boreala regionen. 
 
I Gullskroksjöarna - det tredje området där frekvensen typiska arter inte korrelerar mot 
områdets bevarandestatus - är läget annorlunda. Här finns rikligt med rikkärrsarter - dock inte 
tillräckligt många av dem som förts upp på listan över typiska arter. Det här problemet 
kommer man att stöta på i flera områden.  
 

Förslag på förändringar i listan över typiska arter 
Lösningen på problemet med de typiska arterna är inte enkel. De typiska arter som förts upp 
på listan är sådana som fungerar bra - eller t o m bäst som sådana och många fall kommer den 
nuvarande listan att korrespondera väl emot områdets bevarandestatus. Men om man gör en 
lista över typiska arter i så artrika miljöer som rikkärr, kommer vissa arter alltid att saknas.  
Det är mycket bra om listan över typiska arter kan reduceras. Det är svårt att hålla 32 arter i 
huvudet. Det är lätt att missa letandet efter någon art, i någon kvartil. Det är också påfrestande 
att ställa om sin visuella sökbild efter ett så stort antal arter - särskilt gäller detta mossorna 
som ju växer inflätade i varandra. Å andra sidan är det ett faktum de arter som idag står på 
listan över typiska arter, inte täcker in samtliga rikkärrsområden. Förslagen nedan bygger på 
erfarenheter från metodtestet, men även på tidigare erfarenheter från rikkärrsinventering i 
Jönköpings län. 
 

 
Område  Örups- 

Kärret 
  

Åraslövs- 
mosse  

 

 
Åsu- 

mallet  
 

Gullakrok-
sjöarna  

 

 
Prästeryds- 

Ambo 
mosse  

 
Dumme 
mosse  

 
Region Kont. Kont. Kont. Boreal Boreal Boreal 
Antal undersökta 
smårutor 20 19 

 
20 9 

 
20 17 

Genomsnitt ant. 
typiska arter per 
småruta 

7,25 6,26 2,35 1,80 0,85 0,18 

Bedömd status GYBS GYBS  I-GYBS GYBS 
(I-GYBS) 

GYBS GYBS 
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De typiska arter som listas i tabell 4 bör fungera bra i hela södra delen av Sverige. 
Käppkrokmossa påträffades i ett område, Örupskärret i Skåne län. Den växte blandat med 
späd skorpionmossa som även den var grön till färgen. Arterna var då mycket lika varandra 
och svåra att skilja åt. I de flesta fall är skorpiommossan brunare än käppkroken till färgen – 
men nog är det möjligt att förväxla arterna i fält. Det är ju dock en mycket viktig art i sig och 
bör därför finnas kvar på listan. 
De arter som listas i tabell 5 bör man än en gång se över utifrån de kommentarer som ges i 
tabellen. Förslagsvis plockas de arter som inte påträffats under metodtestet bort från den 
nationella listan och förs istället upp på en lista som kan användas för länsvisa tillägg 
(undantag kan finnas, t ex hårstarr). Orkidéerna och ängsstarr bör man överväga att helt 
plocka bort. En variant är att man nöjer sig med att plocka bort orkidéerna ur de betade 
objekten.  
   
Förslag på arter som kan läggas till på listan över typiska arter. 
Det finns vissa arter som kan medföra att de typiska arterna skulle kunna fungera bättre i fler 
rikkärrsområden. De typiska arterna på dagens lista, passar sämre i trädklädda områden, i 
områden med rikkärrsvitmossor samt i rika källkärr. Bland vitmossorna saknas särskilt 
Sphagnum warnstorfii, vilken kan täcka ganska stora ytor i vissa typer av rikkärr. Även 
Sphagnum contortum motiverar en plats på listan. Vitmossorna är visserligen svåra att lära 
sig, men det är å andra sidan krokmossor också.  
Saknas gör även de mossor man brukar stöta på i mer trädklädda rikkärr.  Kärrkammossa, 
(Helodium blandowii), dunmossa (Trichocolea tomentella) och Palustriella commutata passar 
in på listan, särskilt som habitatet 7230 även täcker in naturtyperna under 3.5.2 i 
Vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet, 1994), d v s rik källkärrsvegetation. Men 
de trädklädda områdena är svåra då de är oerhört artrika. 
  

Andra förslag på förändringar  
För den typ av rikkärr som finns i de stora mosseområdena, kommer det att behövas 
områdesspecifika anpassningar av metoden för att antalet typiska arter ska kunna kopplas till 
områdets bevarandestatus, då de typiska arterna (och andra ev. rikkärrsarter också) 
förekommer för glest.. Några sådana anpassningar som skulle kunna fungera i Prästeryds- och 
Ambo mosse är att lägga ut många fler transekter och provytor, addera några rikärrsvitmossor 
till de typiska arterna, samt acceptera att ett lågt antal typiska arter inte tyder på icke-GYBS i 
detta område.  
 
Eventuellt bör naturtypen klassas om till naturtyp 7140 som ju omfattar intermediära kärr. 
Sumpnycklarna kan eventuellt följas upp separat.   
 

Typiska arter för mineralrika källor och källkärr - 7160 
Habitatet 7160 var inte en prioriterad naturtyp under metodtesten och endast ett område 
besöktes, Grimmestorpsskogen i Tidaholms kommun. Området som var 100 ha stort var inte 
naturtypsindelat så naturtypen eftersöktes på plats – dock utan framgång. Efter ett 
telefonsamtal till en handläggare på länsstyrelsen, där de typiska arterna lästes upp, visade det 
sig att någon sådan naturtyp inte fanns i området. Däremot fanns det andra typer av källor och 
källkärr.  
 
Ett problem med den här naturtypen är att det troligtvis råder en viss förvirring bland 
handläggare i landets södra del om vad Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 
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egentligen är och hur de avgränsas gentemot en del andra typer av kärr. Indelningen i Natura 
2000-habitat har gått snabbt och i regel baseras den på gamla uppgifter om vilka naturtyper 
som finns i området.   
Naturvårdsverket hänvisar på hemsidan naturtypen till vegetationstyp 3.5.1.(dvs intermediär 
källkärrsvegetation) i Vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet, 1994). Av denna 
vegetationstyp finns fyra varianter, varav tre endast finns i alpina regioner samt på Island. 
Den fjärde och sista redovisas som en ”troligtvis mycket ovanlig typ” vars totalutbredning är 
dåligt känd. Förvirringen blir inte bättre av att Naturvårdsverket på sin hemsida i 
vägledningen skriver att karaktäristiska arter för habitatet 7160 är vitmossearter, ängsull, tråd-
, flask-, sump-, dy- och strängstarr, kråkklöver, vattenklöver, tranbär, rosling, vitag, kallgräs, 
ljung och tuvsäv. Detta är ett misstag eftersom det är samma karaktäristiska arter som för 
habitatet 7140 och man i boken Svenska naturtyper i det Europeiska nätverket Natura 2000 
(Löfroth, M och Cederberg B. 1997) hänvisar till helt andra karaktärsarter för 7160.  
 
I fältskiktet i det besökta områdets källkärr noterades bl a vitmossor, tråd- och flaskstarr, 
vattenklöver, kråkklöver, stjärnstarr, kärrsilja, sjöfräken, rosling, kärrfräken, topplösa, måror, 
kärrdunört och missne. Bottenskiktet var mycket artrikt med många brunmossor, t ex Mnium 
undulatum, Sphagnum teres, sphagnum squarrosum och Pseudobryum cinclioides. Arterna 
stämde alltså inte överens med rikkärrens typiska arter heller.  
  

Typiska arter för Källor med tuffbildning -7220 
Metoden testades i två områden: Gullskroksjöarna och Melldala, båda belägna på Billingens 
västsluttning i Skövde kommun. I båda områdena var stora ytor igenväxande. På de ställen 
där transekterna lades var vegetationen dock inte synbart påverkad den av igenväxning som 
dominerade resten av området. Områdets icke-GYBS syns alltså inte i frekvensen typiska 
arter. En framtida minskning av antalet i antalet typiska arter skulle dock innebära att 
igenväxningen invaderat även de finaste kalktuffsytorna.  
 
Vid Gullakroksjöarna var medelantalet typiska arter per småruta 4,48 och i Melldala var 
motsvarande siffra 5,25. I de två områden som omfattats av testen fungerade listan över de 
typiska arterna bra (Bil. 5)  
 

Tidsberäkningar för uppföljning - rikkärr 

Fördelning av tid under en dags uppföljning 
En dag i rikkärret kan delas upp i olika moment. Arbetet behöver planeras, kartorna ska tas 
fram och färdvägen studeras. För att utrustningen inte ska ligga fuktigt, måste den i regel tas 
upp ur ryggsäcken varje kväll och därför packas ihop varje morgon. Innan avfärd ska även 
pålarna och annan utrustning bäras ut till bilen. Sedan följer bilfärd och vandring till fots ut 
till det ställe där provytan ska etableras. Väl ute i kärret måste man först rekognosera var det 
är lämpligt att etablera transekterna. Sedan slår man ned två pålar per transekt, GPS-markerar 
med en waypoint per påle och mäter in avstånd och riktning till riktmärken samt fotograferar.  
Efter det är det dags att undersöka vegetationen i småprovrutorna. När det är gjort ska 
eventuellt antalet träd räknas i en 10x10 m ruta längs med transekten och sedan är det dags att 
packa ihop och gå vidare till nästa transekt. Även källbäckar och källor ska lokaliseras, mätas 
in med GPS, fotograferas och vegetationen i dem beskrivas. 
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 Samtliga värden i tabellen är 
genomsnittsvärden från 4 
besökta objekt. Det första 
objektet som besöktes, samt 
ett annat där länsstyrelsens 
personal följde med ut i fält, 
har inte räknats med i 
nedanstående värden då dessa 
p g a olika faktorer inte kan 
anses som representativa för 
metoden.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Tidsfördelningen mellan arbetsmomenten i uppföljningen av rikkärr.  De moment som märkts 
med * utförs endast vid det första uppföljningstillfället. Efter det första uppföljningstillfället tillkommer 
istället en tidspost på 20-25 min för lokalisering transektens ändstolpar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer till tidsposterna 
Resetidsposten kommer att variera efter länets storlek. I ett län av Jönköpings storlek kommer 
färdvägstiden att ligga på cirka två timmar per dag, då man ofta färdas långa sträckor på små 
och dåliga vägar.  
 
I regel är kärren små – åtminstone i södra Sverige. Att gå från bilen till och från kärret tar 
cirka 20 minuter.  
 

Tidsuppskattning för olika moment vid uppföljning i 
rikkärr - metodtest 

Planering 15 
Packning 15 
Bilfärd, totalt  2 x 60=120 
Transport till fots, totalt 20 
Rekognosera* 45 
Etablera transekt 2 st* 2 x 55=110 
Studera småytor 10x2 st 2 x 60=120 
Räkna träd totalt, 2 provytor 2 x 15=30 
Packa ihop  15 
Packa upp 15 
Raster 2 x 15=30 
Total arbetstid under 
dagen: 535 min. eller 8 h 55 min. 

Bild 10. Det är många arbetsmoment som ska utföras innan 
transekten väl är på plats och man kan börja undersöka smårutorna. 
Transekt 1, Örupskärret, Skåne län. Foto: Eva Götbrink. 
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Innan läget för transekterna bestäms måste man få en överblick över området. Det tar ofta tid 
att hitta fram till habitatet och göra en uppskattning av dess avgränsningar. Det tar lång tid att 
förflytta sig i kärrmiljöerna. Vass och igenväxning försvårar rekognoserandet. 
Uppskattningsvis går det i genomsnitt åt cirka 45 minuter till detta moment– mindre om 
områdena är välhävdade och korrekt baskarterade. Efter det första uppföljningstillfället ersätts 
rekognoserandet av ett uppsökningsmoment på cirka 20-25 minuter, då transektens stolpar ska 
lokaliseras.  
 
Att etablera en transekt tar längre tid än att - som på högmossarna - etablera en enda stolpe i 
provytans centrum. Man ska mäta in två GPS-punkter, ta ut transektens kompassrikting, 
fotograftera transekten i båda riktningarna, leta fram 2-3 riktmärken för stolpen i transektens 
början och lika många för den i slutet, fotografera samtliga riktmärken samt mäta in avstånd 
och riktning till dem.    
 
En trädräkning tar - då den utförs - cirka 15 minuter. Det är inte vid alla transekter som träden 
räknas.  
 
Två 15 minuters raster har räknats in. Faktum är dock att det är svårt att ta rast i de här 
miljöerna. Det finns ingenstans att sitta samt en massa mygg, knott, blinningar och bromsar 
som förtar nöjet med att pausa. Men på något sätt ska man väl ändå räkna in det när man 
uppskattar tidsbudgeten för uppföljningen. 
 
Sommarens häftiga regn tenderade till att förvandla manualer, fältblanketter, och fältlitteratur 
till blöta pappersklumpar. Dessutom är en stor del av utrustningen, kamera, GPS, 
laseravståndsmätare regnkänslig. Regn förlänger arbetstiden rejält.  
 

Slutsats tidsuppskattning 
Den genomsnittliga tiden för två transekter är 535 minuter eller 8 h och 55 minuter. Det kan 
finnas utrymme för att pressa tiden ytterligare något när inventeraren är riktigt inkörd med 
metoden, men det rör sig inte om många minuter. 
En inventerare kan alltså även vid första uppföljningsarbetet - då transekterna ska etableras - 
hinna med att följa upp ett litet objekt per dag om man begränsar antalet transekter till två och 
inte blandar in baskarteringsmoment. I små områden kan man troligtvis även hinna med att 
mäta in källor och källbäckar. Större och dikespåverkade objekt, samt objekt som måste 
naturtypsindelas och dikeskarteras i fält kräver mer än en dags arbete vid första 
uppföljningstillfället.  
 
Efter första uppföljningstillfället, då man inte längre behöver etablera transekter, minskar 
arbetstiden med dryga två timmar per dag.   
 
Det finns ytterligare några små tidsposter som måste läggas till innan man kan räkna ut den 
totala tidsåtgången för metoden från början till slut. Man måste naturligtvis skriva ut/kopiera 
kartor över de områden som ska besökas. Detta tar dock inte många minuter om man skriver 
ut för flera områden samtidigt. Dessutom måste man efterarbeta varje område något: ladda ur 
kameran och GPS, döpa och spara bilder och arkivera papper osv. Ladda ur kameran, döpa 
och spara bilder tar cirka 10-15 minuter per område. Totalt får man lägga till cirka 30 minuter 
per område till de tidigare redovisade 535 minuterna.  
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Fördelning av tid i smårutorna 
Följande moment utförs i varje småruta. 
  
• Finna rätt placering för smårutan (mäta in källbäcken om den korsar transekten) 
• Mäta avståndet till ”de tre närmaste grannarna”.  
• Mäta vegetationshöjden. 
• Uppskatta mängden förna. 
• Notera dominanta kärlväxens täckningsgrad. 
• Notera dominanta kryptogamens täckningsgrad.  
• Notera negativa indikatorers (6 olika arter) frekvens, täckningsgrad och för vass antal 

strån. 
• Uppskattning frekvens och täckningsgrad av torv/bleke 
• Sök efter typiska arter, kärlväxter och mossor. 
 
Att utföra alla moment som ingår i att etablera och undersöka en provyta tar sammanlagt 6 
min. Tidsfördelningen mellan de olika momenten varierar. I ett kärr med igenväxning tar det 
lång tid att mäta in stammar och notera förekomst och abundans av negativa arter - att notera 
förekomst av typiska arter brukar då andra sidan gå rätt fort (eftersom det inte finns så 
många). I ett kärr med gynnsam bevarandestatus är det däremot letandet efter typiska arter 
som tar tid. I dessa 6 minuter ingår även noterandet av tuvor, fastmark och källbäckar som 
ingår i transekten.   
 

Föreslagna förändringar - rikkärr  
 
Fältmanualerna till samtliga våtmarkshabitat är ovanligt instruktiva, tydliga och väl 
genomtänkta även ur fältmässig synpunkt. Trots detta föreslås en del förändringar efter det att 
metoden testats i fält. Förslagen är av olika karaktär. Huvuddelen av de förändringar som 
föreslås syftar till att anpassa metoden ytterligare till att fungera tidseffektivt i fält (1, 3, 5, 6, 
7, 9). Andra syftar till att renodla uppföljningen från baskarteringen (4) och ytterligare andra 
lyfter fram ekologiska aspekter kopplade till möjligheten att utläsa bevarandestatus (2, 8, 10).  
 
Många mycket kompetenta människor har arbetat med att ta fram dessa metoder och manualer 
och naturligtvis ska de förändringar som här föreslås vägas mot hur tankegångarna tidigare 
gått i dessa frågor. Detta gäller särskilt listan över de typiska arterna. 
 

 
1. Erbjuda möjlighet att använda olika typer av markeringsstolpar samt N2000-

märkning på stolparna. (Se sid 10.)  
2. Tätare avstånd mellan de semipermanenta rutorna (sid. 33 och 33) 
3. Mindre grad av bortstratifiering vid etablering av de semipermanenta rutorna (sid. 

33). 
4. Omfattningen av karteringen av avvikande strukturer i transekterna minskar och vissa 

av dessa strukturer noteras istället i provrutorna (sid.34).   
5. Mätning och karaktärisering av källbäckar tas (delvis) bort från uppföljningen 

(sid.34). 
6. Angivande av vegetation i korsande källbäckar tas bort från uppföljningen (sid.34). 
7. Måttet vegetationshöjd tas bort från uppföljningen (sid. 35). 
8. Ändrad arbetsgång vid inmätning av stammar och stamräkning (sid. 36).   



47 

9. Dominanta arter görs till obligatorisk uppgift (sid. 37). 
10. Ange spjutmossa och blåtåtel som negativ art endast om den har högre täckningsgrad 

än 7-8 procent (sid. 38).  
11. Revidera listan över typiska arterna enligt kommentarerna i tabell 5 samt lägg till 5-6 

arter.(sid.41) 
 

Ett annat förslag som mer rör arbetetsutförande i stort, är att man i de flesta fall ska vara 
två man i fält. Se sid.11 

 

Tidsmässiga konsekvenser av föreslagna förändringar 
De föreslagna ändringar interagerar med varandra och gör det svårt att räkna ut hur stor 
tidsökning eller tidminskning de enskilda förslagen innebär. Ett kortare avstånd mellan 
provytorna i en transekt innebär t ex att flera provytor ska undersökas, men å andra sidan 
innebär en minskad stratifiering av rutornas läge att varje ruta i genomsnitt tar mindre tid. 
Nettot blir en tidsökning på ungefär fem minuter per (10-rutors-)transekt. 
 
Att korta avståndet mellan provrutorna i transekten och etablera två transekter med 15 
provrutor istället för två med 10, innebär en tidsökning med ca 1 ½ h jämfört med att etablera 
ytterligare transekt.   
 
Den minskade stratifieringen innebär en tidsvinst på kanske en minut per provruta.  
 
Ändringen av karteringen av avvikande strukturer påverkar inte tiden i fält nämnbart. 
 
Det har stor inverkan på uppföljningstiden om uppsökning, inmätning och karaktärisering av 
källbäckar och källor och deras vegetation ska utföras inom ramen för uppföljningen. Hur stor 
är mycket svårt att avgöra då det helt beror på det genomsnittliga området storlek och 
beskaffenhet, men det rör sig om minst en timme per objekt. Tiden för detta moment kortas 
naturligtvis om det inkorporeras med den övriga baskarteringen.  
Att endast undersöka vegetationen i de öppna källorna tar dock inte lång tid –  åtminstone inte 
i ett litet område.  
Att endast undersöka bäckens vegetation i enlighet med nuvarande metodik tar ca 20 minuter 
extra per transekt i de fall det är relevant. 
 
Att inte mäta vegetationshöjd i respektive småruta, innebär en förkortning av arbetstiden i 
varje ruta med cirka 45 sekunder eller 7-8 minuter per (10-rutors-)transekt. 
 
Den ändrade arbetsgången för inmätning och räkning av stammar betyder att man i 
uppskattningsvis hälften av alla områden tjänar bortemot 20-30 minuter per transekt jämfört 
med sommarens provomgång (då vissa delar av denna arbetsgång redan tillämpades). Att 
hålla fast vid den gamla arbetsgången är inte möjligt. 
 
Måttet dominanta arter i ingår redan i de tidsberäkningar som tidigare presenterats. 
 
Att ange spjutmossa och blåtåtel vid en täckningsgrad högre än 7-8 procent innebär en relativt 
stor tidsvinst i varje provyta. Totalt kan de röra sig om i genomsnitt 20 sekunder per provyta 
eller 3-4 minuter per transekt. 
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Att revidera listan över typiska arter enligt förslaget innebär i de flesta fall en minskning av 
tidsåtgången i varje provyta, pga att det blir färre arter att leta efter. I de områden där de 
typiska arterna inte fungerar idag ska förändringen innebära en ökning av tiden i varje ruta då 
man förhoppningsvis hittar fler av de typiska arterna i området. Sammantaget innebär 
revideringen av artlistan kanske 15-20 sek kortare arbetstid i varje provyta eller 2-3 minuter 
per transekt. 
 
Att vara två man i fält tjänar man tidsmässigt på om det innebär att man slipper åka ut till ett 
område flera gånger för att en person inte hinner klart. 
    

Uppföljningsmetod och gynnsam bevarandestatus - rikkärr 

Biogeografisk nivå 
Den uppföljningsmetod som testats under sommaren 2004 kan med hjälp av de förändringar 
som föreslås i den här rapporten erbjuda relativt goda förutsättningar att upptäcka 
förändringar i habitatets bevarandestatus. Igenväxning utgör ett omedelbart hot mot 
bevarandestatusen i flera av våra allra värdefullaste rikkärr och kalktuffsområden och detta 
hot täcks mycket väl upp i uppföljningsmetodiken. Även dikningspåverkan följs upp väl 
genom transekter och mätningar av dikesdjup. Hur arbetet med dikesuppföljning ska utföras 
bör dock förtydligas (se sid. 50). Förekomsten av negativa arter ger också ett bra mått på 
utvecklingen i kärren.    
 

Det finns dock vissa svagheter i metodiken 
då det gäller möjligheten att utläsa 
bevarandestatus.  Den svagaste punkten på 
såväl biogoegrafisk som objektsnivå, är 
listan över de typiska arterna. Hur man än 
vänder och vrider på den kan inte en rimligt 
lång lista passa samtliga rikkärr i en region 
stor som halva Sverige. Med nuvarande lista 
kanske man på biogeografisk nivå kan pricka 
in 70% av kärren så att det noterade antalet 
typiska arter korrelerar med områdets 
bevarandestatus. (Siffran kan vara något 
högre i kontinental region.) För en högre 
siffra måste man plocka in några vit- och 
skogs/källkärrsmossor på listan över de 
typiska arterna (se sid. 41). 
En annan svag punkt med de typiska arterna 
är att man vid det första uppföljningstillfället 
har stratifierat transekterna så att de är 
belägna i det område som är mest känsligt 
för förändringar. Detta kan innebära att det 
ställe där smårutorna är belägna får hög 
frekvens typiska arter och ger intryck av att 
vara i GYBS, medan området i stort kan vara 
i Icke-GYBS (se sid 32). När man sedan utför 
åtgärder i området och efter det etablerar nya 
transekter, kommer den genomsnittliga 

Bild 11. Småprovytorna i de stratifierade 
transekterna kan få en hög frekvens av typiska 
arter trots att bevarandestatusen i området i 
stort inte är i gynnsam. Fotot är från Melldala 
kalktuffområde i Västra Götalands län. Foto: 
Eva Götbrink. 
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frekvensen av typiska arter att sjunka istället för att öka.  
 
Det är förstås också av betydelse hur man i framtiden analyserar den insamlade datan. 
Exempelvis bör man inte analyserar resultatet från åtgärdstransekter tillsammans med 
resultatet från de ordinarie transekterna (se ovan). Vidare finns det vissa mått i uppföljningen 
som bör kunna tolkas likartat över hela den biogeografiska regionen, t ex avstånd till tre 
närmaste grannars stammar (samt totala antalet stammar i 10-metersytan) samt förekomst av 
negativa arter. Andra parametrar t ex förekomst av dominerande och vissa typiska arter t ex, 
kanske måste utvärderas regionalt. 
 

Objektsnivå 
Det antal transekter som krävs för att man ska kunna utläsa ett specifikt områdes 
bevarandestatus varierar med dess storlek och dess dikespåverkan. För ett litet odikat rikkärr 
runt 0,7 hektar, bör två transekter med 10-15 semipermanenta rutor vardera, vara tillräckligt 
för att få en rimlig chans att bedöma om bevarandestatusen förändras eller inte. 
 
Även här är den svaga punkten de typiska arterna. Vad man måste vara beredd på med den 
nuvarande metodikens utformning, är att ett lågt antal träffar i typiska arter inte nödvändigtvis 
måste innebära Icke-GYBS. Det kan vara så att det finns gott om andra rikkärrsarter i 
området.  
 
En annan svag punkt är att det i dessa variabla habitat mycket viktigt att uppföljningen sker på 
samma ställe från gång till gång. Det är alltså viktigt att man hittar tillbaka till transektens 
start- och ändmarkeringar från uppföljningstillfälle till uppföljningstillfälle. I 
kalktuffshabitaten bör man byta markeringsstolpe till en hårdare och spetsigare då är det ofta 
är svårt att få ned stolpen tillräckligt djupt för att den ska sitta säkert.  
 

Hur mycket är tillräckligt? 
Om man jämför den sammanlagda frekvensen för typiska arter mellan olika områden, visar 
det sig att i områden med GYBS hamnar runt siffran 6-7 träffar på typiska arter per 
semipermanent ruta, vilket verkar stämma överens med de tidigare uppmätta värdena som 
presenteras på sidan 11 i rikkärrsmanualen. Det är möjligt att en kritisk nivå ligger runt 3,5 
arter per ruta vilket föreslås lite längre ned på samma sida, men å andra sidan finns det, med 
den nuvarande utformningen av listan över typiska arter, flera områden i GYBS som ligger 
under denna siffra. Antalet arter beror ju också på om och hur många regionala tilläggsarter 
länsstyrelserna väljer att ta upp på listan över typiska arter. Riktlinjerna pekar dock på en 
definitiv GYBS vid en frekvens på 6-7 typiska arter per semipermanent ruta. Om frekvensen 
går under 4.5 bör orsaken till det låga antalet typiska arter kunna förklaras (att rikkärrsarterna 
i området är av annan karaktär, igenväxning, vass osv.)   
 
I områdena med kalktuff var genomsnittsfrekvensen i ett område i GYBS lägre - omkring 5 
per semipermanent ruta. Även här är det viktigt att tänka på att transekterns läge i det mest 
förändringskänsliga området kan innebära att smårutorna kan få en hög frekvens typiska arter, 
även om området i stort är i Icke-GYBS. Ett högt antal typiska arter innebär inte automatiskt 
att ett helt område är i GYBS (se sid 32 samt sid 48).  
 
I områden som är i GYBS vid första uppföljningstillfället, bör man använda de värdena som 
då uppmätts som referensvärde för fortsatt bedömning av bevarandestatus. 
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Basinventering i fält - rikkärr  
Areal 
På många håll har dock ännu ingen digital avgränsning av habitaten gjorts vilket ställt till 
problem under metodtestet. Rekognoserande och letande i icke-karterade, ickeavgränsade 
naturtyper har tyvärr varit en stor tidspost. I hela fyra av de nio områden som besökts i 
habitaten 7230, 7220 och 7160 fanns inte den påstådda naturtypen, alternativt var av sådan 
typ att uppföljningsmetodiken inte gick att använda.  
 
Även i de fall då naturtypen har påträffats har det ställt till problem att områdena inte varit 
ordentligt karterade då rikkärrsområdena och kalktuffsområdena ofta består av en mosaik av 
kalktuffåsar, källbäckar, sumpskog och kärrytor mellan vilka det är svårt att hitta 
naturtypsgränserna.  
 
Det är i regel inte möjligt att inom ramen för uppföljningen göra naturtypsavgränsningar i fält 
då detta är mycket tidskrävande.  
 

Diken 
Under metodtesten har ingen extra tid lagts på att kartera diken. Det behövs tydligare 
instruktioner om vilka diken som ska följas upp. Här går fjärranalys, baskartering och 
uppföljning in i varandra på ett sätt som gör det svårt att veta vem som gör vad. Vilka diken 
ska man mäta djupet på (om de verkar avvattnande eller ej beror nog tillstor del på hur 
mycket det regnat den sista tiden)? När/av vem avgörs om ett dike avvattnar kärret eller inte? 
Var i diket ska man mäta dess djup? I början? I Slutet? Finns det resultat från en fjärranalys? 
Ska man vid uppföljningen leta efter diken utanför Natura 2000-området (enligt manualen kan 
avvattning även förekomma i diken 100-200 m bort)? Kan man i manualen förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan fjärranalys, baskartering och uppföljning samt förtydliga 
arbetsgången är det bra.  
 
På fältblanketten behövs utrymme för: 
 
1) GPS waypoint-nummer för platsen man mäter dikesdjupet på. 
2) x- och y-koordinat för dikets början och slut?  
3) dikesdjup vid den aktuella punkten 
4) dikets riktning från punkten (0-180 grader) 
5) avvattnande effekt (gärna förtryckta enheter) 
 
 
Karaktärsarter och abundans  
Att notera förekomst och abundans för karaktärs- och typiska arter tar ingen extra tid. 
Karaktärsarterna bör finnas förtryckta på fältblanketten så man inte missar att ange någon. Att 
leta rätt på rödlistade arter, kräver ofta specialkunskaper och låter sig nog i regel inte göras 
utan att det tar extra tid. Under metodtestet har jag inte lagt extra tid på att leta efter rödlistade 
arter. 
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Vegetationstyper 
På fältblanketter finns plats för att man ska ange naturtyper. Specificera om man ska använda 
sig av Nordiska Ministerrådets Vegetationstyper i Norden eller något annat? Hur noggrant ska 
man vara? Räcker det med den/de vanligaste naturtyperna i området? Om man ska använda 
Vegetationstyper i Norden bör de naturtyper som kan komma ifråga i habitatet finnas 
förtryckta på fältblanketten. 
 

Fältblanketter - rikkärr 
Fältblanketterna kan modifieras för att bättre möta fältarbetets krav. 

Övergripande fältblankett (komplettering basinventering): 
• Objektsnummer är det SE-koden som avses? 
• Lutning (riktning, styrka) vilka enheter ska användas? 
• Karaktärsarterna och typiska arter bör finnas uppräknade på fältblanketten så man inte 

missar att ange någon. Dessa arter är i många fall överlappande vilket betyder att man 
noterar samma sak två gånger. Slå samman samtliga arter som ska noteras i en tabell 
med kryssrutor med plats för att ange abundans (1, 2, 3).  

• Angivandet av parametrar för diken bör förtydligas (se ovan under rubriken diken) 
• Vegetationstyperna bör förtryckas på fältblanketten. 
 

På den övergripande fältblanketten bör det även finnas utrymme att notera nuvarande 
bevarandestatus och en preliminär bedömning av vilka åtgärder som bör utföras. 
Det skulle vara till stor hjälp för länsstyrelsens förvaltningsavdelning att snabbt få veta om 
något inte står rätt till i området. Annars kanske det dröjer ytterligare 12 år innan man får 
svart på vitt att något måste göras.  
 

Fältblankett för permanenta transekter: 
• Plats att ange waypoint-nummer för transektens två stolpar 
• Det finns två ställen att ange början /slut enl RT 90 7 siffror. Både rad 1 &2 och rad 3 

& 4. Vad avses?  
• Mer plats att beskriva riktmärken. Man behöver kunna ange: Fotonummer, 

riktmärkesbenämning (typ: plant stenblock norr om transekten) samt avstånd och 
riktning från stolpen. 

• Mindre plats för stamtätheter och angivande av fotonummer. 
• Rutan för ”Kommentarer” är för liten och kan lika gärna tas bort.  

 

Fältblankett för småprovytor 
• Det räcker att ange transektnummer en gång. 
• Det behövs fler rader för dominanta arter. Dominanta arter och negativa arter 

överlappar ibland varandra. Går det att lösa så man slipper skriva samma sak två 
gånger?  

• Förtryck alla negativa arter. Låt frekvens och täckning samsas på en rad (så de delar 
en ruta som avgränsas med t ex en streckad linje) om det blir trångt om utrymmet. 

• Bar torv finns det i kalktuff? Frekvens och täckning kan samsas om en ruta som delats 
med en streckad linje. 
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• Förtryck alla typiska arter – för många att ha i huvudet! 
 

Instrument och utrustning 
Lasermätare 
Lasermätaren fungerade inte på mindre än fyra meters håll. Ofta är det svårt att mäta i 
stambasnivå då lasern studsar mot alla grässtrån som finns kors och tvärs. Lasermätaren måste 
gå att ställa in så att den alltid mäter horisontellt även om man måste sikta uppåt. 

Träram  
Fungerar mycket bra i de flesta fall - dock inte i vassmiljöer. Även svårt med andra gräs och 
höga kärlväxter som gärna bryts så att vegetationen i provrutorna påverkas.  
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Bilaga 1. Beskrivning av besökta områden - högmossar 
 
Beskrivningarna inkluderar en preliminär bedömning av mossens bevarandestatus. 
Bedömningen är gjord i fält och baserar sig på ett helhetsintryck av mossen. Helhetsintrycket 
baserar sig främst på om man kan utläsa en snabb pågående expansion av mossens trädklädda 
partier, samt hur stor andel av mossen som består av riktigt torra partier utan vitmossa. (Att 
uttala sig om dessa torra partier expanderar eller inte, är dock omöjligt att säga.) 
 
I det genomsnittliga antalet typiska arter per provcirkelyta här nedan är rosling och tuvull ej 
medräknade.  
  

Boreal region 
 
Bare Mosse: En 2-3 km² stor, sammanhängande mosse på gränsen mellan Jönköpings och 
Västra Götalands län. Relativt stora öppna mosseplan. Bevarandestatusen ger intryck av vara 
god i de områden som besöktes.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 126 
 
 
Store mosse Nationalpark: 80 km² stort mossekomplex i Jönköpings län. Fantastiska 
mosseplan! Bevarandestatusen är troligtvis god men på sina håll verkar tallföryngringen 
expansiv.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 92 
 
 
Anderstorps Store mosse: Ett 20-25 km² stort myrmarkskomplex norr om Anderstorp i 
Jönköpings län. Här finns mycket stora och sammanhängande öppna ytor. I det område som 
besöktes under metodtestet var det inget som tydde på att bevarandestatusen inte skulle vara 
gynnsam, men vid en jämförelse mellan äldre och nyare kartor baserade på flygfoton, ser man 
att de trädklädda delarna expanderar. 
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 79 
 

Svarta bananen 
 
Porsbjär: Ett drygt 5 km² stort myrmarkskomplex i Halland. Mosseplanen är mindre (500-
700 m) och mellan dem finns ryggar av fastmark och kärrdråg. Mossarna är torrare och 
risigare än sina motsvarigheter i Jönköpings län. Här också finns långt färre typiska arter än 
på mossarna i Jönköpings län och bevarandestatusen är tveksam.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 45 
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Storemosse Färgån: En drygt 2 km² stor och sammanhängande mosse i Hallands län. Det är 
den här mossen som drar upp genomsnittsvärdena för Svarta bananens mossar så att de inte 
får ett ännu resultat av typiska arter och täckningsgrad av vitmossor.(se bil 1) Föryngringen 
av tall och björk är dock riklig även i de öppna ytorna och man får intrycket av att åtminstone 
delar av mossen är igenväxande.   
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 58 
 
 
Långhultamyren: 3-4 km² stort myrkomplex i Hallands län. Myrkomplexet består av en 
mosaik av fastmarksryggar och småmossar. Mossarna är torra, risiga och artfattiga. 
Bevarandestatusen verkar vara sämre än mossarna i Jönköping och Skåne län.   
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 32 
 

Kontinental region 
 
Fjällmossen: En 3 km² stor mosse belägen utanför Huaröd i Skåne. Mossen delas på mitten 
av en fastmarksremsa, men är i övrigt relativt sammanhängande och öppen. På flera håll tyder 
mängden ungbjörk på att något är i på gång. Mossen är torr och risig jämfört med mossarna i 
Jönköpings län, men inte i jämförelse med Svarta bananens mossar. Följaktligen hamnar även 
medelvärdet av typiska arter på en nivå mellan mossarna i Svarta bananens och Jönköpings 
län. Även områdets bevarandestatus bedöms ligga i det diffusa området mellan Jönköpings 
län och Svarta bananen – dvs i det diffusa området mellan god och icke-god.   
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 63 
 
 
Varshultamyren: Utanför Perstorp i nordvästra Skåne finner man denna mosse som är cirka 
2 km² stor. Liksom Fjällmossen delas den på mitten men är i övrigt sammanhängande och rätt 
öppen, bortsett från kanterna. Det är svårt att säga något om områdets bevarandestatus. Vissa 
ytor hyser rikligt med småplantor av tall men antalet typiska arter är relativt många.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter: 78 
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Bilaga 2. Beskrivning av besökta områden - rikkärr 
 

Kontinental region 

Örupskärret  
Betat extremrikkärr i Skåne. Rikkärrs-vegetationen utgörs främst av fastmattor av axag-typ. 
Gott om rikkärrsarter. De arter som förekommer är i regel frekvent förekommande. Viss 
kalktuffbildning vid källbäckarna. Gott om orkidéer - eller åtminstone rester av ätna orkidéer. 
Området är välhävdat och bedöms vara i gynnsam bevarandestatus (GYBS). Här påträffades 
käppkrokmossa. Kollekt bifogas till Skåne länsstyrelse. 
 
Genomsnittligt antal typiska arter per småruta 7,25 st.  
 

Åraslövmosse  
Rikkärrsområde utanför Hässleholm, Skåne. En mycket finskalig mosaik av kalkfuktäng och 
rikkärrsytor. Kärrytorna utgörs av gamla torvgravar. Vegetationen utgörs av en ört- och 
brunmosserik mjukmatta och hyser många orkidéer. Området är välhävdat och bedöms vara i 
GYBS.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter per småruta 6,26 st. 
  

Åsumallet  
Ett rikkärrsområde som ingår ett större limnologiskt kärrkomplex vid Hammarsjön strax 
utanför Kristianstad. Rikkärrsvegetationen utgörs av mjukmattor och lösbottnar som är rikligt 
vassbevuxna. Området betas, men betestrycket är för lågt och det finns mycket gott om 
årsskott och fjolårsskott av al och sälg. Området bedöms inte vara i GYBS.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter per småruta 2,35 st.  

 

Boreal region 

Gullskrokssjöarna  
En rikärrsmosaik på platåberget Billingens västsluttning i Skövde kommun. Här finns 
kalktuff, källkärr och rikkärr. Rikkärrsvegetationen är artrik och består av en mosaik av olika 
vegetationstyper. Här finns rikligt med orkidéer. Stängsling visar på att området tidigare 
hävdats. Idag ger den rikliga förekomsten av unga träd och småplantor intrycket av att 
området håller på att växa igen. Gullskroksjöarna är testets enda representant som även 
innehöll mer slutna/trädklädda kärrpartier. Transekten lades dock i ett öppet område. Området 
är inte i GYBS, men transektens provytor är förlagda till ett område som inte är särskilt 
påverkat av igenväxning.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter per småruta 1,8 st.  
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Det låga antalet typiska arter kan inte endast kopplas till igenväxningen, då det fanns gott om 
andra rikkärrsarter i området. Vidare hade antalet typiska arter sjunkit ytterligare om man 
placerat transekten i de skogsklädda delarna.  
Utöver förekomst av de typiska arterna, noterades på även förekomst av kärrkammossa, 
dunmossa, kamtuffmossa samt Sphagnum warnstorfii och Sphagnum teres på samma sätt. Det 
totala antalet rikkärrsarter steg då till 6,44 per småruta. 
 

Prästeryds och Ambo mosse  
Kärret, som ligger i ett stort Natura 2000-område nordväst om Jönköping, utgörs av ett flera 
kilometer långt, ganska smalt kärrstråk. Kärrstråket sträcker ut sig längs en sluttning från 
vilken kalkrikt vatten springer fram på flera ställen i diffusa källor. Genom kärrområdet rinner 
en bäck/å.  
Totalt noterades tre typiska arter i smårutorna. Det finns dock fler typiska arter. Här finns 
ängsstarr, knagglestarr, kärrspira, fetbålmossa samt ytterligare rikkärrsarter såsom Sphagnum 
squarrosum och Sphagnum contortum. Problemet är att rikkärrsarterna ligger mycket glest 
utspridda. Bevarandestatusen är OK.  
 
Genomsnittligt antal typiska arter per småruta 0,85 st.  

Dumme mosse  
Kärret i Dumme mosse - som är belägen utanför Jönköping - utgörs av ett långt kärrstråk. 
Kärret är mycket blött. Mellan vitmossetuvorna - där bottenskiktet borde vara – står en 
vattenspegel. Det finns totalt endast två-tre rikkärrsarter i området (sumpnycklar, Sphagnum 
plathyphyllum och lite tuvsäv). Det är tveksamt om naturtypen egentligen går att klassa som 
rikkärr, kanske bör det klassas som intermediärt kärr i Natura 2000 sammanhang? Det är dock 
inget som helst fel på fel på kärrets bevarandestatus. 
 
Genomsnittligt antal typiska arter per småruta 0,18 st.  
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Introduktion 
 
I denna fältmanual går jag igenom nödvändiga moment och beslutade parametrar som ska ingå i 
uppföljningen och (där så är nödvändigt) även basinventeringen av samtliga högmossar (7110) 
inom Natura 2000-nätverket i Sverige. Högmossar är ett prioriterat EU-habitat, mycket p.g.a. att 
majoriteten av de forna högmossarna på kontinenten har exploaterats, och utgör 228 000 ha i 
Sverige, varav 30 000 ha är utpekade inom Natura 2000-nätverket. Som 7110 räknas endast det 
mer eller mindre öppna mosseplanet, medan randskogen (oftast tall eller i Skåne glasbjörk) förs 
till 91D0 och laggen till 7140 eller 91D0. Högmossar består av olika strukturer med olika vege-
tation, som ristuvor, fastmattor, mjukmattor, lösbottnar och gölar (ej längst i öster). Habitatets 
komplexitet bedöms dock inte medföra någon uppdelning av ekologiska undergrupper i uppfölj-
ningen. Manualen är tänkt som en noggrann instruktion, så att även inventerare med liten tidi-
gare fälterfarenhet ska kunna göra en bra uppföljning med hög reproducerbarhet. Manualen 
baseras på mina egna erfarenheter av uppföljning, det metodtest som gjorts (Gunnarsson 2003), 
fastslagna metoder i slutrapporten för Natura 2000-uppföljningen (Abenius m.fl. 2004) samt i 
Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS; Esseen m.fl. 2003). Inför uppföljning av 
högmossar, se även de habitatsvisa parametrarna och metoderna för Natura 2000 (Abenius m.fl. 
2004). Tanken är att metoderna och manualen ska justeras och förbättras efter att de har testats i 
större skala under sommaren 2004. 

De parametrar som följs upp i fält i högmossar är vegetationshöjd, täckningsgrad av vit-
mossor, stamtäthet av buskar och träd, förekomst av negativa indikatorer, förekomst av ev. 
diken, samt vegetationsutveckling efter igenläggning eller dämning av diken. Typiska arter följs 
upp initialt och sedan bara om negativ indikation påvisas av de övriga uppföljningsparametrarna. 

För de flesta objekt finns data från våtmarksinventeringen (VMI) och andra riktade inven-
teringar över habitatets utbredning och areal i olika objekt, varför dessa räcker som underlag för 
basinventeringen och ingen ytterligare basinventering i fält behövs. Däremot i objekt där uppgif-
ter saknas, och i dikningspåverkade objekt ska även basinventeringsdata registreras i fält. Detta 
sker då lämpligen vid samma tillfälle som en första noggrann uppföljning görs och permanenta 
cirkelprovytor etableras i fält. 
 

Redovisningsenheter och uppföljningsfrekvens 
Uppföljningen sker i samtliga objekt i kontinental region och i samtliga dikade objekt. I den syd-
västra delen av den boreala regionen (den ”svarta bananen”) där nedfallet av luftburna förorenin-
gar är stort respektive i resten av den boreala regionen sker uppföljning i ett stickprov av minst 
tio objekt vardera. Den ”svarta bananen” omfattar preliminärt Hallands, västra Kronobergs, väs-
tra Västra Götalands samt västligaste delarna av Jönköpings län – en strikt geografisk avgräns-
ning enligt IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Skogsstyrelsen planeras att läggas ut på Natura-
konferensen (http://smp.naturvardsverket.se:8080/~uppfoljning_natura2000). 

Uppföljning sker enligt en förtätad och intensifierad NILS-metod vart femte år (Esseen 
m.fl. 2003) i systematiskt och utslumpade cirkelprovytor med en radie av tio m och däri liggande 
systematiskt utlagda småprovytor om 0,25 m2. Vid negativ indikation i stickproven i en biogeo-
grafisk region  kommer samtliga objekt att följas upp, med tillägg av parametern typiska arter. 
För att följa upp objektsvisa mål i objekt som varit föremål för åtgärder behövs ofta ytterligare 
en förtätning av antalet cirkelprovytor eller tillägg av transekter (vid uppföljning av dikesigen-
läggning). Bedömningen av bevarandestatus i högmossar görs regionvis, med undantag av objekt 
där restaureringsåtgärder genomförs. 
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Praktiska förberedelser 
 

Val av läge för permanenta cirkelprovytor 
För varje objekt ska tre cirkelprovytor läggas ut, i första hand systematiskt enligt (förtätad) NILS 
(Esseen m.fl. 2003), i andra hand genom utslumpning så att en representativ del av mosseplanet 
täcks och inte alla tre cirkelprovytor hamnar i samma del. Ortofotokartor med inlagda mittpunk-
ter för cirkelprovytorna skrivs ut, med angivande av skala och avstånd, och tas med ut i fält. 

 

Utrustning 
• Rymlig ryggsäck att bära utrustningen i, gärna med ram och midjebälte för bättre stadga. 

• Digitalkamera 
• Laseravståndsmätare för mätning av avstånd, t.ex. till träd. Jag rekommenderar DME 600 som har det 

bästa näravståndet av lasermätarna på marknaden och säljs av SAB Elteknik AB i Ljusdal, tel. 
0651-71 18 01. Den mäter i avståndsintervallet 3,6-600 m med ± 1% noggrannhet, och finns i två 
utföranden: XL (mäter endast avstånd) kostar 4200 SEK medan LH (mäter både horisontellt 
avstånd, vertikal höjd och vinkel) kostar 7791 SEK. Hemsida: http://www.sabp.se/prod07.htm 

• Extra batterier; 9V till lasermätaren 
• GPS, för koordinatsättning av objekt och transekter 
• Syftkompass, 360° 
• Trästolpar, 45 x 45 mm lärk eller furu (oimpregnerat men rötbeständigt virke), 1,3 m långa, 1 per 

cirkelprovyta, 2 per transekt för uppföljning av åtgärder. Cirkapris per stolpe, avkapad och spetsad: 
lärk 26 SEK, kärnfura 18 SEK. 

• Armeringsjärn, 10 mm, 1m långa, 1 per cirkelprovyta, 2 per transekt; ca 11:50 SEK per avkapat järn.  
• Slägga, att slå ned stolparna med 
(• Hammare och spik, för att slå in en spik i stolpen i transektens början, för fästning av mätlina som 

garant för att transekten börjar vid 0,00 m) 
• Arbetshandskar 
• Mätlina 2 st à 50 m; för att få rätt position för provytor 
• Markeringspinnar i plast, bra att ha vid t.ex. mätningar i cirkelprovytan 
• Tumstock 2 m, för mätning av dikesdjup, avstånd till närbelägna buskar och träd, etc. 
• Cirkulär ram, gjord av t.ex. rockring med innerdiameter 56,4 cm (ger 0,25 m2), med två linor som korsar 

varandra i mitten i rät vinkel 
• Rutram 0,1 x 0,1 m, till hjälp vid uppskattning av täckningsgrad hos vitmossor 
• Luftmadrass för att skydda vegetation och knän (återkommande uppföljningar resulterar i kompaktering 

av mossevegetationen och torven om inte skydd används) 
• Madrasspump 
• Gummistövlar, gärna vadarstövlar eller -byxor i blöta miljöer 
• Protokoll/handdator: Meningen är att uppföljningen ska göras med handdator, men innan allt är klart 

kommer datainsamlingen att göras på vanliga protokoll. Protokollen kopieras lämpligen upp på 
särskild plastfilm i A4-format för att kunna användas även vid regn, då skrift med ”äkta” 
träblyertspenna inte rinner ut. Xerox gör en sådan film (Xerox, Never Tear, Opaque film, P/N 
003R96094) som kostar runt 200 SEK för 100 ark. 

• Miniräknare 
• Blyertspennor och pennvässare (undvik stiftpennor vid skrift på plastfilm vid regn) 
• Floror; för kärlväxter: Krok & Almquist (2001), Mossberg & Stenberg (2003); för mossor: Hallingbäck 

& Holmåsen (1985); för vitmossor Mossornas Vänner (1993). 
• Handlupp, (10)-20x förstoring 
• Kartor, över objekten (ortofoto) och terrängkarta 1:50 000 

http://www.sabp.se/prod07.htm
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• Aktuella artlistor (från VMI och andra inventeringar) över varje objekt, till hjälp och för komplettering 
av befintliga uppgifter till basinventeringen 

Basinventering i fält 
 

Areal 
Areal och gränsdragningar av högmossar görs utifrån befintliga inventeringar (bl.a. VMI), flyg-
bilder och kartor. I vissa fall måste kompletterande gränser för 7110, gentemot randskog och 
lagg, dras i fält med GPS, för att få fram riktiga arealuppgifter. Arealen följs sedan upp med 
hjälp av flygbildstolkning vart 18:e år. 
 

Diken 
Vid fältbesök registreras dikesdjup med tumstock (i dm) och avvattnande effekt uppskattas vid 
basinventering. I Sverige har relativt litet egentlig mossevegetation dikats för skogsproduktion, 
genom att trädtillväxten även kräver omfattande gödsling. Däremot är ofta kärrlaggen dikespå-
verkad, vilket dock har liten eller ingen effekt på själva högmossen. Generellt är den avvattnande 
förmågan hos diken i mossar betydligt lägre än i kärr (särskilt rikkärr), p.g.a. vitmosstorvens 
starka förmåga att hålla vatten. Ett dike i en mosse har vanligen en avvattnande effekt högst 25 
m åt sidorna (nedströms). 

Avvattnande effekt uppskattas bäst genom att jämföra flygbilder eller ekonomiska kartor 
(med underliggande flygbild) från olika decennier, där effekten ofta syns tydligt. Dikena följs 
upp tills de har åtgärdats genom återställande av tröskeln. 
 

Karaktärsarter och typiska arter 
Att notera förekomst och abundans av karaktärsarter och typiska arter på en grov skala i ett 
objekt som helhet är ett viktigt moment under basinventeringen: 1) enstaka, 2) sparsam, 3) van-
lig, 4) dominant. Befintliga data hämtas ur VMI och andra inventeringar, men i vissa objekt 
krävs fältbesök. Vid uppföljningen bör artlistan kompletteras. Detta moment är inte menat att ta 
extra tid (om objektet har inventerats tidigare), utan görs under transport i ett objekt och med 
hjälp av data insamlade i cirkelprovytor och transekter. 
 
 
Tabell 1. Översikt av fältparametrar och –mått i rikkärr. BI = basinventering, UF = uppföljning. Vissa parametrar 
inventeras eller följs upp bara vid behov eller efter åtgärder (x). 
 
Parameter Var? Mått BI UF 
Areal Generellt i objektet  (x)  
Diken — 1/0 — ״, avvattnande effekt x (x) 
Karaktärs- och annexarter — 1/0 — ״, mängd (x)  
Negativa indikatorer Fri sökning — 1/0 — ״, mängd  x 
Foton från fasta punkter Cirkelprovytor 10 m  x x 
Igenväxning, buskar och träd — ״ — Tre närmaste grannar/alla i cirkelprovytor  x 
Vegetationshöjd — ״ —, småprovytor Medelhöjd fem högsta strån, blad eller ris  x 
Täckningsgrad vitmossa — ״ — ,— ״ — Mängd (täckning i %)  x 
Typiska arter — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens; initialt och sedan vid IGYBS  x 
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Uppföljning i fält 
 

Etablering av cirkelprovytor och småprovytor 
Minst tre permanenta cirkelprovytor med en radie av 10 m (314 m2) etableras i varje objekt som 
följs upp. I stora objekt med flera avrinningsområden ska minst tre cirkelprovytor etableras per 
avrinningsområde. Den första cirkelprovytan följer, om möjligt, NILS’ sytematiska utläggning 
medan de övriga läggs ut med stratifierad slumpning av provytscentrum, så att provytorna 
tillsammans täcker en representativ del av mosseplanets yta (Fig. 1). Om en cirkelprovyta (eller 
del av) hamnar i en mossegöl ska cirkelprovytan flyttas så att dess ytterkant tangerar gölkanten. I 
eller från cirkelprovytan mäts stamtätheten hos träd och buskar. 

Cirkelprovytans centrum markeras med en trästolpe som slås ned så att den sticker upp 50 
cm ovan marken, och ett armeringsjärn som trycks ned längs stolpens nordsida och sticker upp 
20 cm (i myrar bör man undvika att använda de för NILS (Esseen m.fl. 2003) specificerade 
aluminiumprofilerna, då de försvinner lätt). Markeringen kompletteras med noggranna GPS-
koordinater och, om möjligt, med två-tre fasta mätpunkter (stenblock eller stora träd eller andra 
landmärken; se Esseen m fl 2003) med angivande av kompassriktning och avstånd (med hjälp av 
lasermåttet). Cirkelprovytorna numreras i den ordning de etableras. Provytornas 
centrumkoordinater läggs sedan in som ett eget GIS-skikt för produktion av ortofotokarta över 
varje objekt. 

 

 
Fig. 1. Schematisk presentation av hur utläggning av tre permanenta cirkelprovytor (10 m diameter) med tio syste-
matiskt utlagda cirkulära småprovytor (0,25 m2) kan te sig på mosseplanet (7110) i ett högmosseobjekt. 
Vegetationsutvecklingen efter åtgärder (här dämning av dike) följs upp i semipermanenta, cirkulära småprovytor om 
0,25 m2 utlagda i en permanent transekt (uppförstorad till höger). 
 

Natura 2000-uppföljningen i högmossar använder sig av tio cirkulära småprovytor som 
läggs ut systematiskt i varje 10 m-cirkelprovyta (Fig. 2), till skillnad från NILS (Esseen m. fl. 
2003) som använder tre småprovytor. En småprovyta läggs utmed ramens ytterkant mot 10 m-
ytans centrummarkering åt söder (180°; avstånd motsvarande 32,5 cm till småprovytans mitt-
punkt), tre på  3 m (0°, 120°, 240°; motsvarande NILS’ småprovytor), och sex på 9 m (se Fig. 2). 
Då småprovytorna saknar permanentmarkeringar (finns endast i mittpunkten av 10 m-provytan), 
är det viktigt att placeringen av varje provyta mäts in mycket noggrant vid varje mättillfälle, så 
att samma yta följs upp. I småprovytorna görs uppföljning av vegetationshöjd, täckningsgrad av 
vitmossa och kvadrantfrekvens hos typiska arter. För att skydda vegetation är det viktigt att sitta 
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på en väl uppumpad luftmadrass vid småprovytsanalyserna, då återkommande uppföljningar 
annars kommer att resultera i en lokal kompaktering av mossevegetation och torv, och sedan en 
oönskad vegetationsförändring. 

 
 

 

 
Fig. 2. Illustration över småprovytornas lägen, orientering och numrering i cirkelprovytorna (10 m radie). 
Småprovytorna är ritade i större skala än cirkelprovytan. 
 

Uppföljning av åtgärder 
Vid uppföljning av yttäckande åtgärder (t.ex. avverkning av träd) ska minst en cirkelprovyta per 
avrinningsområde läggas till för uppföljning av objektsvisa mål. Cirkelprovytans läge slumpas så 
att den kompletterar redan etablerade cirkelprovytor så att en god representativitet för objektet 
uppnås. 

Vid uppföljning av dikesdämningar i högmossar bör minst en permanent transekt om 30 m 
(spänd mätlina) med minst 10 rutor etableras, helst nedom diket på 5-10 meters avstånd från 
närmaste dikeskanten (Fig. 1), bortom en ev. dikesvall. Med hjälp av transekten kan vi få ett 
kvitto på (de positiva) effekterna av igenläggningen av diket. Transekten ska läggas ut så att den 
täcker upp områden med potentiella höljor (fast- och mjukmattor) eller med omväxlande höljor 
och tuvor. Om uppföljningen gäller yttäckande åtgärder som avverkning av träd bör minst två 
transekter med totalt 20 rutor etableras i avverkade partier. 

Transekternas längd och orientering (360°-kompass) anges med utgångspunkt från transek-
tens början. Den stolpe som ligger mest åt väster är transektens början (Fig.1). Om transekten går 
i exakt nord-sydlig riktning blir början i norr; möjliga riktningar för transekterna är därmed 1-
180°. Transekterna numreras i den ordning de etableras. 

Början och slutet av transekterna markeras väl med fasta markeringar som går att hitta igen 
efter upp till 18 år, helst både en trästolpe (sticker upp 0,5 m ovan marken) och ett armeringsjärn 
som sticks ned intill stolpens baksida i förhållande till transekten (sticker upp 0,2 m). Markering-
arna kompletteras, om möjligt, med noggranna GPS-koordinater och två-tre fasta mätpunkter 
(stenblock eller stora träd eller andra landmärken; se Esseen m fl 2003) med angivande av kom-
passriktning och avstånd (med hjälp av lasermåttet). Transekternas koordinater läggs sedan in 
som ett eget GIS-skikt för kartproduktion över varje objekt. 
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I varje transekt läggs de cirkulära småprovytorna (diameter 56,4 cm; yta 0,25 m2) ut syste-
matiskt var tredje meter i transekterna; 0,02*, 3,00; 6; ..., 27 m (Fig. 1). På grund av att mätlinan 
inte kan läggas ut exakt lika (rakt) vid varje mättillfälle blir ytorna ”semipermanenta”, där rutor i 
mitten av transekten kommer att avvika mest (maximal differens på ett par decimeter med spänd 
mätlina). Provytorna läggs alltid mitt i måttbandet, med ena mittsnöret längs med mätlinan (Fig. 
1). Om provytans position är t.ex. 15 m, läggs den cirkulära ramens insida mellan 15 och 15,56 
m under måttbandet. Mätlinan spänns mellan de norra (eller ostliga) sidorna av transektstolparna. 
Samtliga rutor i ett objekt numreras löpande (t.ex. Transekt 1: 1-10; Transekt 2: 11-20; Transekt 
3: 21-30). 

 

Fotografering från fasta punkter 
Fotografier med 28 mm digitalkamera blir ett viktigt komplement till fjärranalysen och uppföl-
jningen i de semipermanenta provytorna, för att dokumentera förändringar av vegetation, struk-
turer och landskap. Ett fotografi tas i vardera av de fyra väderstrecken i varje 10 m-cirkelprovyta, 
norr, ost, syd, väst, från en punkt belägen ca 4 m bakom provytans centrumpunkt (med perma-
nentmarkering synlig), minst 1,5 m över marken. Om det finns permanenta transekter för upp-
följning av åtgärder, ska ett fotografi tas vardera i början och i slutet längs transekterna. Fotogra-
feringspunkten bör även här ligga fyra meter bakom transekternas permanentmarkeringar. Första 
bilden tas från början av transekten, medan andra bilden tas från slutet av transekten. Bilderna tas 
direkt efter transekterna har etablerats med fasta markeringar, innan analys av provytorna börjar, 
och personer och utrustning ska ej finnas med. Bilderna bör tas så att struktur och höjd på ev. 
omgivande skog (och alltså en del av himlen) kommer med. Kolla alltid i monitorn att bilden är 
lyckad. Radera bilden om så inte är fallet och en ta ny bild. Metoden används redan av NILS 
(Esseen m.fl. 2003). Bilderna bör så fort som möjligt laddas ned till en hårddisk. 
 
 

Parametrar och metoder i provytorna 
 

Träd- och buskskikt (stamtäthet) 
Täthet av levande vedartade träd eller buskar som är högre än 50 cm (= knähöjd) mäts vid låga 
stamtätheter enligt avstånd till de tre ”närmaste grannarna” (tre närmaste träden eller buskarna) 
med laserinstrument (Alexandersson & Wallin 2003). Måttet tas från centrummarkeringen i varje 
10 m-cirkelprovyta om det finns träd/buskar inom 200 m i objektet. Arter som sällan blir högre 
än 1 m, t.ex. dvärgbjörk, skvattram och pors inkluderas inte. Måttet anges i m ned till närmaste 
dm (t.ex. 3,4 m; 6,9 m; 13,8 m) med syftning mot trädets/ buskens stam eller rothals. Detta mått 
reflekterar etablering och överlevnad hos vedartade växter, medan fjärranalysen är en bättre 
metod för att skatta (förändrad) yttäckning hos desamma. 

Om tätheten av stammar är nära eller högre än 1000 per ha (alltså en stam per 10 m2), mot-
svarande ett sammanlagt avstånd till de tre närmaste grannarna av 10 m eller mindre i varje prov-
yta, ska samtliga träd och buskar (≥ 0,5 m höga) av varje art räknas inom 10 m-ytan (jfr. Gun-
narsson 2003). 
 

                                                 
* rockringens ram omöjliggör uppföljning vid 0,00 m 
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Vegetationshöjd 
Vegetationshöjden följs i varje småprovyta med hjälp av medelhöjden hos de fem högsta stråna, 
bladen eller risen, mätt vertikalt i cm från mosseytan (Gunnarsson 2003). Liggande eller böjda 
blad ska inte rätas ut. 
 

Täckningsgrad av vitmossa 
Mäts i procent i småprovytorna för täckningsgrad av vitmossa (oavsett art). Här ska den faktiska, 
strikta täckningsgraden (se Esseen m.fl. 2003) sedd rakt uppifrån skattas i procent av hela prov-
ytan: om täckningen skattas till 22% ska detta anges i protokollet. För att få ett så bra mått som 
möjligt är det bra att ha en 1x1-dm rutram, motsvarande 4% av provytans yta, till hjälp. Tänk på 
att en kvadrant av provytan motsvarar 25%, och att 50% av ytan finns utanför 20 cm från mitt-
punkten. I början är det viktigt att ta extra tid på sig för att få ett bra mått; när metoden väl är 
inkörd går det ganska snabbt. För att testa och öva upp din förmåga att uppskatta täckningsgrad, 
se sid. 192-194 i Ekstam & Forshed (1996) och sid. 2:6-2:8 i Esseen m.fl. (2003). 

Typiska arter 
Typiska arters förekomst i fält används som det avgörande kvittot på att det råder GYBS i de en-
skilda objekten och inom habitatet på biogeografisk nivå. En typisk art bör vara relativt frekvent 
i sitt habitat, relativt lätt att känna igen med en mindre utbildningsinsats och vara en bra indikator 
på GYBS i sitt habitat (Ekologigruppen AB 2003). Meningen är att antalet typiska arter inom 
objekten ska vara stabil eller öka mellan mättillfällen, medan enskilda arters status följs upp på 
biogeografisk nivå eller inom en region. Sker en minskning av antalet typiska arter ska de övriga 
parametrarna inom uppföljningen kunna indikera orsaken och nödvändiga åtgärder för att åter-
ställa GYBS. 

För att få ett snabbt mängdmått hos de typiska arterna vi följer upp, registreras i hur många 
av de cirkulära småprovytornas fyra kvadranter (delytor) en art förekommer (frekvens = 1-4) när 
man tittar på provytan rakt uppifrån. Detta ger oss ett snabbt instrument att detektera förändring-
ar på en kvantitativ skala, även på objektsnivå. Hos kärlväxter räknas en art som förekommande i 
en yta eller kvadrant endast om den är rotad där (ej om den hänger in utifrån). 

Vid uppföljningen i en provyta, kan det vara bra att först notera vilka typiska arter som är 
närvarande (med ett litet kryss i protokollet), och därefter räkna deras frekvens, som antecknas. 

Förslaget över typiska arter som ska följas upp i högmossar (7110 och 7220; Tabell 2) 
innehåller nio kärlväxtarter och åtta vitmossarter, och är framtaget med tanke på att det ska 
fungera över hela den mikrotopografiska gradienten från vegetationstäckta lösbottnar över 
mjukmattor och fastmattor till höga tuvor i hela landet där högmossar finns. De typiska arterna i 
högmossar indikerar generellt näringsfattiga, öppna och relativt sura torvmarksförhållanden. 

 
Tabell 2. Förslag över typiska växtarter att följa upp i 7110 (högmossar) och 7120 (degenererade högmossar) i 
Sverige. Förslaget är fastslaget av Naturvårdsverket i maj 2004. 
 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Indikation 

Kärlväxter 
  

Andromeda polifolia rosling ostörd hydrologi, öppna förhållanden 
Carex limosa dystarr mjukmatta - lösbotten, näringsfattigdom 
Drosera anglica storsileshår mjukmatta - lösbotten, näringsfattigdom 
D. rotundifolia rundsileshår näringsfattigdom 
Eriophorum vaginatum tuvull näringsfattigdom 
Rhyncospora alba vitag mjukmatta - lösbotten, näringsfattigdom 
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R. fusca brunag mjukmatta - lösbotten, näringsfattigdom 
Scheuchzeria palustris kallgräs mjukmatta - lösbotten, näringsfattigdom 
Trichophorum cespitosum tuvsäv näringsfattigdom 

Mossor 
  

Sphagnum austinii snärjvitmossa SV Sverige; ristuva, näringsfattigdom 
S. balticum flaggvitmossa fastmatta - mjukmatta, näringsfattigdom 
S. cuspidatum flytvitmossa mjukmatta - lösbotten, näringsfattigdom 
S. fuscum rostvitmossa ristuva, näringsfattigdom 
S. magellanicum praktvitmossa ristuva - mjukmatta, näringsfattigdom 
S. majus rufsvitmossa mjukmatta - lösbotten, näringsfattigdom 
S. rubellum rubinvitmossa låg ristuva, näringsfattigdom 
S. tenellum ullvitmossa fastmatta - mjukmatta, näringsfattigdom 

Negativa indikatorer 
För att kunna förstå orsakerna till strukturella förändringar inom objekt eller olika habitat, 
minskning av antalet typiska arter eller av någon specifik art, är det viktigt att också följa upp 
negativa indikatorer, som ofta ökar vid en försämring av habitatet. Den art som är viktig att följa 
upp i högmossar är preliminärt bara blåtåtel. Blåtåteln hör ursprungligen inte hemma i svenska 
mossar, men kan sannolikt att etablera sig och öka här i södra Sverige, liksom den har gjort på 
kontinenten (Tomassen m.fl. 2003). Blåtåteln indikerar en förhöjd deposition av kväve, och 
gynnas och ökar vid deposition av 0,5 g kväve per m2 och år, vilket är fallet i södra Sverige. En 
eventuell etablering och ökning av blåtåtel i mossarna kommer att påverka artsammansättningen 
och strukturer som täckningsgrad av vitmossor negativt (Tomassen m.fl. 2003). Uppföljningen 
av blåtåtel sker genom fri sökning i objektet. Om bestånd hittas i högmosse ska de koordinatsät-
tas med GPS och kvantifieras genom mätning av utbredning med måttband eller GPS. 

En annan art som ökar på mossar är glasbjörk, vilket främst indikerar torrare förhållanden 
men kanske också ökad kvävedepositionen. Det är viktigt att ha i åtanke att randskogen i skånska 
högmossar ofta utgörs av just glasbjörk och inte av tall. En ökning av glasbjörk följs upp med 
uppföljningen av stamtäthet och fjärranalys och eftersöks inte särskilt. 

 

Inventeringstid och tidsbudget  
 
Lämpliga inventeringsperioder på högmossar är 1 juni – 15 september (ev. till mitten av oktober, 
men då har ofta sileshåren vissnat ned). Vid tidigare uppföljning är många kärlväxter outveck-
lade och vitmossorna har inte blivit fullt utfärgade. 

Målet med uppföljningen är att en van inventerare ska hinna med ett objekt under en nor-
mal arbetsdag, givet 30 rutor. Uppföljning av parametrarna (inkl. typiska arter) i 0,25 m2-ytorna 
tar ca fem minuter per yta. 

 

Utbildning av inventerare 
 
En förutsättning för att uppföljningen på högmossar ska fungera bra är att de som gör jobbet i 
fält är kunniga. Grundkunskaper som behövs är god bestämningsförmåga av kärlväxter och 
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vitmossor, där floristikkurser eller motsvarande erfarenhet är ett krav. Detta kan kompletteras 
med ett par dagars metod- och bestämningskurs. 
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Appendix 1. Målmatris 7110. Basinventering och uppföljning på biogeografisk nivå 
  Bevarandemål Indikator Mått BI/UF Metoder BI Metoder UF Frekvens UF 

Arealen inom N2000-objekt bibehålles eller ökar 
i samtliga regionala redovisningsenheter (1)   Ha 

BI i alla obj. och 
UF alla obj. i K reg. 
samt i 20 obj. i B 
reg. (varav 10 i SV 
Sverige) + obj. m 
diken. 

VMI, bef. 
inventering 

IRF-teknik (A03), 
ev. satellit 

Vart 18:e år, 
samt vid haveri 
trädskikt  

Areal 

Utbredningen av odikad högmosse utanför 
N2000-objekten bibehålles eller ökar.   Ha 

Miljömålsuppföljn. 
i och utanför objekt.

VMI, bef. 
inventering 

NILS + VMI-
uppföljning NILS: vart 5:e år. 

Vegetationen naturligt lågvuxen, vilket innebär 
att maximal höjd av kärlväxter i ristuvor inte får 
öka eller vara högre än 50cm, samt att vitmossors 
täckningsgrad bibehålls eller ökar och har en 
täckningsgrad på >25% i samtliga 
redovisningsenheter. 

Högvuxna negativa 
indikatorarter >1m2 
täckning/ha förekommer 
ej någonstans på 
mossen. 

Ja/nej, ha, %, 
medelhöjd cm, 
indikatorer 
ja/nej 

UF alla obj. i K reg, 
samt i 20 obj. i B 
reg. (varav 10 i SV 
Sverige) + obj. m 
diken. - 

Indikator: fri 
sökning. 
Provytsanalys + 
fotodokumentation 
(G03) 

>vart 6:e år. NI 
på indikator och 
eller mål utlöser 
UF strukturer + 
typiska arter i 
alla obj. I 
regionala enheten 

Stamantal för träd >0,5 m bibehålls eller minskar 
på biogeografisk nivå (2).    

Ja/nej, antal 
stammar/ha 

UF alla obj. i K reg, 
samt i 20 obj. i B 
reg. (varav 10 i 
svarta bananen) + 
obj. m diken. - 

Cirkelprovytor 
(G03)  >vart 6:e år.  

Trädskiktets täckningsgrad bibehålls eller 
minskar på biogeografisk nivå.    Ja/nej , ha, % 

UF alla obj. i K reg. 
samt i 20 obj. i B 
reg. (varav 10 i SV 
Sverige) + obj. m 
diken. 

Bef. VMI-
material. IRF-
tolkning i obj. 
utan VMI (A03) 

IRF-tolkning 
(A03)  

>vart 18:e år. NI 
utlöser UF 
stamantal + 
typiska arter + 
areal  i alla obj. I 
länet  

Utbredning av höljor och mjukmattor bibehålls 
eller ökar och utgör >X% av ytan i samtliga 
redovisningsenheter.   Ja/nej , ha 

UF alla obj. i K reg. 
samt i 20 obj. i B 
reg. (varav 10 i SV 
Sverige) + obj. m 
diken. 

IRF-tolkning 
(A03)  

IRF-tolkning 
(A03)  Tills GYBS råder 

Strukturer och funktioner 

>90% av objekten och den registrerade arealen 
har en ostörd hydrologi 

I objektet finns inga 
diken med avvattnande 
effekt  Ja/nej , ha, 

BI och UF av objekt 
med diken.  

IRF/topografisk 
karta 

Fältbesiktning av 
restaurerat dike 

Efter  
restaurerings-
åtgärder 
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Biogeografiska mål för strukturer och funktioner 
uppfylls i habitatet utanför de utpekade objekten.   Ja/nej  

UF av habitatet 
inom NILS 
befintliga 
provytenät.   

IRF (A03) och 
fältarbete (E03) Vart 5:e år.   

Förekomsten av typiska kärlväxt- och mossarter 
bibehålls eller ökar i objekten på biogeografisk 
nivå.    

Ja/nej , frekvens 
% av resp. art. 

UF i alla obj. i K 
reg., + i  20 obj. i B 
reg. (varav 10 i SV 
Sverige) + obj. m 
diken.  - 

PY med 0,28 m 
radie (E03) vid 
förtätning av NILS 
modifierad. >6:e år 

Förekomsten av typiska kärlväxt- och mossarter 
bibehålls eller ökar i habitatet utanför de 
utpekade objekten.   

Ja/nej , frekvens 
% av resp. art. 

UF i habitatet inom 
NILS PY. - 

PY med 0,28 m 
radie (E03). >5:e år 

Typiska arter 

Typiska fågelarter bibehålles eller ökar i habitatet 
i och utanför objekten och objektvisa mål för 
arterna uppfylls i >90% av undersökta objekten.   

Ant. häckande 
par och frekvens 
(%) av resp. art 

UF i obj. i NILS, 
förtätat m objekt 
med värdefull fauna 
/SPA-omr. - 

Häckfågeltaxering 
(N78) + Punkt - 
linjetaxering 
(B02) >6:e år 

Fotnot       
(1) Trädskiktet är alltid <30%       
(2) Antalet stammar är alltid <3000X/ha i objekt.       
        
Förkortningar i matrisen: PY – Provyta  UF – Uppföljning    
 B reg. – Boreal biogeografisk region obj. – Natura 2000-objekt  VMI – Våtmarksinventeringen   
 BI Basinventering NI – Negativ indikation      
 IRF – Infraröd flygbildstolkning K reg. – Kontinental biogeografisk region     
          

 Målet följs upp både inom och utanför de utpekade objekten.        

 Målet följs upp i ett stickprov av objekten. Vid negativ indikation följs målet upp i samtliga objekt.    



 Bilaga 3 

Fältprotokoll Natura 2000 Högmossar (7110) 
 
OBJEKT/DELOBJEKT (komplettering basinventering) 
 
Län Kommun Kartblad  
 
Objekt nr. Objektnamn   
 
Koord. (RT90; mittpunkt): N, O; m ö.h. 
 
Datum  Inventerare    
 
 
Areal (ha)  
 
Diken? Dikesdjup (dm) Avvattnande effekt  

Dikessträckning (RT90) N, O – N, O 
 
Dike återställt år  
 
Vegetationstyper/typ av högmosse    
 
Karaktärsarter (abundans)     
      
      
      
       
 
Förekomst av blåtåtel (RT90; mängd, yta)   
     
 
Kommentarer:      
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CIRKELPROVYTOR 10 M OCH EV. PERMANENTA TRANSEKTER:  
 
Län Objekt Datum  
 
Cirkelprovytor 10 m Provyta 1 Provyta 2 Provyta 3  
Centrum (RT90, 7 siffror) x: 
 y: 

    

Referenspunkter, centrum 
(typ, avstånd, riktning) 
 
 
 
 
 

    

Fotografi mot N (bild nr.)     
Fotografi mot O (bild nr.)     
Fotografi mot S (bild nr.)     
Fotografi mot V (bild nr.)     
Stamtäthet (Alt. 1 eller 2)     
1) Granne 1, avstånd (m)     
Granne 2     
Granne 3     
2) Antal stammar; tall     
Antal stammar; glasbjörk     
Antal stammar;     
Transekter Transekt 1 Transekt 2 Transekt 3  
Början (RT90, 7 siffror) x: 
 y: 

    

Slut (RT90, 7 siffror) x: 
 y: 

    

Längd (m)     
Riktning (från början)     
Fasta markeringar, typ 
 

    

Referenspunkter början (typ, 
avstånd, riktning) 
 
 
 

    

Referenspunkter början (typ, 
avstånd, riktning) 
 
 
 

    

Fotografi början (bild nr.)     
Fotografi slut (bild nr.)     
Kommentarer?     
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SMÅPROVYTOR:  Län Objekt Datum  
 

Småprovyta nr.           
Cirkelprovyta, 10 m nr.           
Vegetationshöjd (cm)  1:           
 2:           
 3:           
 4:           
 5:           
Täckningsgrad vitmossa (%)           
Typiska arter, frekvens (1-4) 
Andromeda polifolia           
Carex limosa           
Drosera anglica           
D. rotundifolia           
Eriophorum vaginatum           
Rhyncospora alba           
R. fusca           
Scheuchzeria palustris           
Trichophorum cespitosum           
Sphagnum austinii           
S. balticum           
S. cuspidatum           
S. fuscum           
S. magellanicum           
S. majus           
S. rubellum           
S. tenellum           
Småprovyta nr.           
Transekt nr.           
Vegetationshöjd (cm)  1:           
 2:           
 3:           
 4:           
 5:           
Täckningsgrad vitmossa (%)           
Typiska arter, frekvens (1-4)           
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 SMÅPROVYTOR:  Län Objekt Datum  
 

Småprovyta nr.           
Cirkelprovyta, 10 m nr.           
Vegetationshöjd (cm)  1:           
 2:           
 3:           
 4:           
 5:           
Täckningsgrad vitmossa (%)           
Typiska arter, frekvens (1-4) 
Andromeda polifolia           
Carex limosa           
Drosera anglica           
D. rotundifolia           
Eriophorum vaginatum           
Rhyncospora alba           
R. fusca           
Scheuchzeria palustris           
Trichophorum cespitosum           
Sphagnum austinii           
S. balticum           
S. cuspidatum           
S. fuscum           
S. magellanicum           
S. majus           
S. rubellum           
S. tenellum           
Småprovyta nr.           
Transekt nr.           
Vegetationshöjd (cm)  1:           
 2:           
 3:           
 4:           
 5:           
Täckningsgrad vitmossa (%)           
Typiska arter, frekvens (1-4)           
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 SMÅPROVYTOR:  Län Objekt Datum  
 

Småprovyta nr.           
Cirkelprovyta, 10 m nr.           
Vegetationshöjd (cm)  1:           
 2:           
 3:           
 4:           
 5:           
Täckningsgrad vitmossa (%)           
Typiska arter, frekvens (1-4) 
Andromeda polifolia           
Carex limosa           
Drosera anglica           
D. rotundifolia           
Eriophorum vaginatum           
Rhyncospora alba           
R. fusca           
Scheuchzeria palustris           
Trichophorum cespitosum           
Sphagnum austinii           
S. balticum           
S. cuspidatum           
S. fuscum           
S. magellanicum           
S. majus           
S. rubellum           
S. tenellum           
Småprovyta nr.           
Transekt nr.           
Vegetationshöjd (cm)  1:           
 2:           
 3:           
 4:           
 5:           
Täckningsgrad vitmossa (%)           
Typiska arter, frekvens (1-4)           
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Introduktion 
 
I denna fältmanual går jag igenom nödvändiga moment och beslutade parametrar som ska ingå i 
uppföljningen och (där så behövs) basinventeringen av rikkärr (7230) inom Natura 2000-nätver-
ket i Sverige. Manualen är tänkt som en noggrann instruktion, så att även inventerare med liten 
tidigare fälterfarenhet ska kunna göra en bra uppföljning med hög reproducerbarhet. Liknande 
manualer har också tagits fram för naturtyperna 7220 (källor med tuffbildning) och 7160 (mine-
ralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ), vilka till stor del är att betrakta som rikkärr. 
Manualen baseras på mina egna erfarenheter av uppföljning av rikkärr, det förslag till övervak-
ningsprogram av rikkärr som jag gjort åt Naturvårdsverket (Sundberg 2003), fastslagna metoder i 
slutrapporten för Natura 2000-uppföljningen (Abenius m.fl. 2004) samt i Nationell Inventering 
av Landskapet i Sverige (NILS; Esseen m.fl. 2003). Inför uppföljning av rikkärr, se även de 
habitatsvisa parametrarna och metoderna för Natura 2000 (Abenius m.fl. 2004)! Målet är att en 
inventerare, efter några dagars ”inkörning”, ska kunna göra uppföljning i ett objekt under en 
arbetsdag (max åtta timmar i fält). Antalet transekter (aldrig färre än två) och rutor (aldrig färre 
än 20) som följs upp kan därmed anpassas efter tidstillgången. Tanken är att metoderna och 
manualen ska justeras och förbättras efter att de har testats i större skala under sommaren 2004. 

För de flesta objekt finns data från våtmarksinventeringen (VMI) och andra riktade inven-
teringar över habitatets utbredning och areal i olika objekt, varför dessa räcker som underlag för 
basinventeringen och ingen ytterligare basinventering i fält behövs. Däremot i objekt där upp-
gifter saknas, och i dikningspåverkade objekt ska även basinventeringsdata registreras i fält. 
Detta sker då lämpligen vid samma tillfälle som en första noggrann uppföljning görs och perma-
nenta transekter etableras i fält. Rödlistade arter och arter i bilaga 2 i EU:s habitatdirektiv följs 
upp med floraövervakning (Elf 2001, jfr. Abenius m. fl. 2004). 
 

Redovisningsenheter 
Rikkärren delas upp i tre undergrupper: 1) öppna hävdade rikkärr, 2) öppna ohävdade rikkärr, 3) 
trädklädda och videbevuxna rikkärr. Uppföljning och bedömning av bevarandestatus i samtliga 
mer eller mindre öppna rikkärr i södra Sverige (hela Götaland och Svealand samt Gästrikland) 
samt i hävdade objekt i boreal och alpin zon i Norrland görs utifrån objektsvis uppsatta mål för 
areal, strukturer och funktioner, och typiska arter. Trädklädda rikkärr i hela den boreala och 
ohävdade öppna rikkärr i Norrland följs upp i ett stickprov av habitatet. I Norrland sker detta 
med en förtätning av NILS’ ordinarie rutnät. Den geografiska skillnaden i uppföljningsintensitet 
motiveras av att rikkärren i södra Sverige har en mindre sammanlagd yta, att de påverkats mer 
negativt av dikningar och deposition av luftburna föroreningar, samt att de är mer präglade av 
seklers hävd. Uppföljningen av undergruppen trädklädda rikkärr är inte fastlagd, utan bör testas i 
fält för urval av parametrar och typiska arter, med utgångspunkt från denna manual. Trädklädda 
rikkärr får ha högst 70% krontäckning, annars räknas de som sumpskog. 
 

Uppföljningsfrekvens 
De flesta av parametrarna som beskrivs i manualen ska följas upp vid en första noggrann upp-
följning i södra Sverige och i alla hävdade objekt, och sedan vart 12:e (hävdade objekt) eller 18:e 
år (ohävdade objekt) i objekt med gynnsam bevarandestatus (GYBS). Endast parametrarna vege-
tationshöjd och negativa indikatorer ska följas upp vart 6:e år i dessa objekt. Däremot om ett 
objekt uppvisar icke gynnsam bevarandestatus (IGYBS), en ökning av negativa indikatorer eller 
vegetationshöjd, eller är negativt påverkat av diken, ska uppföljning av samtliga parametrar 
göras vart 6:e år, tills GYBS åter råder i objektet efter utförda åtgärder. Parametrar som följs upp 
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med flygbildstolkning följs upp vart 18:e år. Ohävdade rikkärr i Norrland som följs upp genom 
förtätad NILS kommer att följas upp vart femte år. Urvalet av dessa objekt kommer att slås fast 
först när samtliga NILS-rutor har inventerats klart en första gång år 2007. 

Praktiska förberedelser 

Val av läge för permanenta transekter 
En preliminär bestämning av transekternas lägen bör göras på ortofotokarta, innan fältundersök-
ningarna börjar, för att undvika alltför subjektiv utläggning. Med hjälp av ortofotokarta, ev. 
infraröda flygbilder och äldre ekonomiska kartor kan man se var troliga fastmattor är belägna 
och var förändringar verkar ha skett i kärrens struktur, vilket styr transekternas lägen. Transek-
terna bör ligga väl utspridda över kärret, men deras lägen kan i andra hand styras av lättillgäng-
lighet (för att spara tid i fält). Ortofotokartor skrivs ut med angivande av skala och avstånd och 
tas med ut i fält. 

Utrustning 
• Rymlig ryggsäck att bära utrustningen i, gärna med ram och midjebälte för bättre stadga. 

• Digitalkamera 
• Laseravståndsmätare för mätning av avstånd, t.ex. till träd. Jag rekommenderar DME 600 som har det 

bästa näravståndet av lasermätarna på marknaden och säljs av SAB Elteknik AB i Ljusdal, tel. 
0651-71 18 01. Den mäter i avståndsintervallet 3,6-600 m med ± 1% noggrannhet, och finns i två 
utföranden: XL (mäter endast avstånd) kostar 4200 SEK medan LH (mäter både horisontellt 
avstånd, vertikal höjd och vinkel) kostar 7791 SEK. Hemsida: http://www.sabp.se/prod07.htm 

• Extra batterier; 9V till lasermätaren 
• GPS, för koordinatsättning av objekt och transekter 
• Syftkompass, 360° 
• Trästolpar, 45 x 45 mm lärk eller furu (oimpregnerat men rötbeständigt virke), 1,3 m långa, 4-6 per 

objekt. Cirkapris per stolpe, avkapad och spetsad: lärk 26 SEK, kärnfura 18 SEK. 
• Armeringsjärn, 10 mm, 1m långa, 4-6 per objekt; ca 11:50 SEK per avkapat järn. 
• Slägga, att slå ned stolparna med 
• Hammare och spik, för att slå in en spik i stolpen i transektens början, för fästning av mätlina som 

garant för att transekten börjar vid 0,00 m. 
• Arbetshandskar 
• Mätlina 2 st à 50 m; för att få rätt position för provytor 
• Markeringspinnar, bra att ha och för att markera ev. storruta för räkning av stammar vid höga tätheter 
• Tumstock 2 m, för mätning av dikesdjup, avstånd till närbelägna buskar och träd, etc. 
• Rutram, innermått 0,5 x 0,5 m i metall eller trä med två korsande linor fästade mitt på ramens långsidor 
• Rutram med innermått 0,1 x 0,1 m, till hjälp vid uppskattning av täckningsgrad hos dominanta arter, 

negativa indikatorer och förna 
• Luftmadrass/sittunderlag för att skydda knän och vegetation (särskilt i mjukmattor) 
• Gummistövlar, gärna vadarstövlar eller –byxor i blöta miljöer 
• Protokoll/handdator: Meningen är att uppföljningen ska göras med handdator, men innan allt är klart 

kommer datainsamlingen att göras på vanliga protokoll. Protokollen kopieras lämpligen upp på 
särskild plastfilm i A4-format för att kunna användas även vid regn, då skrift med ”äkta” 
träblyertspenna inte rinner ut. Xerox gör en sådan film (Xerox, Never Tear, Opaque film, P/N 
003R96094) som kostar runt 200 SEK för 100 ark. 

• Miniräknare 
• Blyertspennor och pennvässare (undvik stiftpennor vid skrift på plastfilm vid regn) 
• Floror; för kärlväxter: Krok & Almquist (2001), Mossberg & Stenberg (2003); för mossor: Hallingbäck 

& Holmåsen (1985), ev. Hedenäs (1993). Observera att namngivningen för många pleurokarpa 

http://www.sabp.se/prod07.htm
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bladmossor är väsentligt ändrad jämfört med Hallingbäck & Holmåsen (1985) –  för aktuella 
vetenskapliga och svenska namn se Söderström & Hedenäs (1998). 

• Handlupp, (10)-20x förstoring 
• Kartor, över objekten (ortofoto) och terrängkarta 1:50 000 
• Aktuella artlistor (från VMI och andra inventeringar) över varje objekt, till hjälp och för komplettering 

av befintliga uppgifter till basinventeringen 

Basinventering i fält 

Areal 
Areal och gränsdragningar av rikkärr görs utifrån befintliga inventeringar (bl.a. VMI), flygbilder 
och kartor. I vissa fall måste kompletterande gränser för 7230 dras i fält med GPS, för att få fram 
riktiga arealuppgifter. Även andra beskrivande data, som ev. lutningsgrad och -riktning anges. 
Arealen följs sedan upp med hjälp av flygbildstolkning vart 18:e år. 
 

Diken 
Vid fältbesök registreras dikesdjup med tumstock (i dm) och avvattnande effekt uppskattas vid 
basinventering. Även närbelägna skogsbilvägar (med tillhörande diken) inkluderas. Som tum-
regel kan den avvattnande effekten bedömas utifrån dikenas läge i förhållande till kärret och 
topografin (Fig. 1), i kombination med dikesdjup och storlek på objektet: 1) svag lokal påverkan 
då diken ligger i nedre kanten av objektet, 2) stark lokal eller 3) svag generell påverkan då diken 
ligger i kanten av objektet längs med sluttningen eller uppströms ett objekt, 4) stark generell 
påverkan då diken skär av vattentillflödet och är orienterade tvärs emot sluttningen i objektets 
övre del, eller är dragna rätt genom objektet längs med sluttningen. Tumregeln är giltig främst i 
sluttande kärr, och kan vara svårare att skatta i nästan plana (topogena) objekt med en lutning av 
<0,5 m på 100 m. 

Avvattnande effekt uppskattas bäst genom att jämföra flygbilder eller ekonomiska kartor 
(med underliggande flygbild) från olika decennier, där effekten ofta syns tydligt. Observera att 
även diken och skogsbilvägar som ligger något hundratal meter uppströms kan ha en svag gene-
rell (3) påverkan på ett objekt, varför även sådana diken ska eftersökas upp till 100 m uppströms 
vid sluttande rikkärr (i sandig mineraljord upp till 200 m). Diken som ej syns på kartor och flyg-
bilder koordinatsätts med GPS. Diken följs upp tills deras trösklar har åtgärdats. 

Fig. 1.  Schematisk skiss över hur olika diken påverkar hydrologin, beroende på deras dragning i förhållande till 
kärret och topografin. 1 = svag lokal påverkan, 2 = stark lokal påverkan, 3 = svag generell påverkan, 4 = stark 
generell påverkan. Pilarna och höjdkurvorna indikerar objektets lutning och grundvattnets flödesriktning. 

4

42 / 3 2 / 3

1
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Karaktärsarter, typiska arter och annexarter 
Att notera förekomst och abundans av karaktärs-, annex-, rödlistade- och typiska arter på en grov 
skala i ett objekt som helhet är ett viktigt moment under basinventeringen: 1) enstaka, 2) spar-
sam, 3) vanlig, 4) dominant. Befintliga data hämtas ur VMI och andra inventeringar, men i vissa 
objekt krävs fältbesök. Vid uppföljningen bör artlistan kompletteras. Detta moment är inte menat 
att ta extra tid (om objektet har inventerats tidigare), utan görs under transport i ett objekt och 
med hjälp av data insamlade i de permanenta transekterna. 
 
Tabell 1. Översikt av fältparametrar och –mått i rikkärr. BI = basinventering, UF = uppföljning. Vissa parametrar 
inventeras eller följs upp bara vid behov eller efter åtgärder (x). 
Parameter Var? Mått BI UF 
Areal Generellt i objektet  (x)  
Pågående hävd — 1/0 — ״, slåtter/bete, intensitet x x 
Diken — 1/0 — ״, avvattnande effekt x (x) 
Karaktärs- och annexarter — 1/0 — ״, mängd (x)  
Foton från fasta punkter Permanenta transekter  x x 
Avvikande strukturer — ״ — Sträcka, typ av struktur  x 
Igenväxning, buskar och träd — ״ — Tre närmaste grannar/alla i 100 m2-rutor  x 
Vegetationshöjd — ״ —, provytor Höjd 50% täckning av gräsmarkslinjal  x 
Förna — ״ — ,— ״ — Mängd (täckning)  x 
Dominanta arter — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  (x) 
Negativa indikatorer — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  x 
Bar torv/bleke — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  x 
Typiska arter — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens  x 
 

Uppföljning i fält 

Pågående hävd 
Denna parameter finns det oftast uppgifter om i Jordbruksverkets register. Om hävd finns eller 
inte och typ av hävd (slåtter eller bete, fungerande stängsel) noteras, samt hävdens intensitet 
bedöms: 1) för svag, 2) lämplig, eller 3) för intensiv. För intensiv beteshävd kan yttra sig i 
omfattande trampskador på vegetationen, med följd att stora ytor täcks av mer eller mindre bar 
torv eller mineraljord mellan tuvorna. 
 

 
Fig. 2. Schematisk presentation av hur utläggning av tre permanenta transekter kan se ut i ett rikkärrsobjekt med ett 
dike, en liten sjö (vågmönster) och ett bestånd med höga tuvor och träd (diagonalt schackmönster). Streckade större 
kvadrater visar positionen för 10 x 10 m-rutor vid höga stamtätheter av träd och buskar. Pilarna indikerar objektets 
lutning och flödesriktning för grundvattnet. 

N
dike
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Etablering av permanenta transekter 
Tre (eller två) permanenta transekter om 20-50 m var med totalt (20-)30 rutor etableras korsvis i 
representativa delar av rikkärret (Fig. 2). Längden på transekterna bör vara 50 m (spänd mätlina), 
men i små eller mycket heterogena objekt, kan transekter om 20 eller 30 m användas. Fördelen 
med långa transekter är att de ger en större representativ täckning i ett objekt, medan kortare 
transekter innebär en något högre precision vid återlokalisering av de semipermanenta provytor-
na. I stora objekt med flera hydrologiskt separerade delobjekt bör fler transekter etableras. 
Delobjekt bedöms som hydrologiskt separerade vid förekomst av vattendelare eller stora 
mellanliggande fastmarkspartier (>100 m). 

Transekternas längd och orientering (360°-kompass) anges med utgångspunkt från tran-
sektens början. Den stolpe som ligger mest åt väster är transektens början (Fig. 3). Om transek-
ten går i exakt nord-sydlig riktning blir början i norr; möjliga riktningar för transekterna är där-
med 1-180°. Transekterna numreras i den ordning de etableras. 

Transekterna läggs i första hand ut i den del av den hydromorfologiska gradienten som är 
känsligast för hydrologisk förändring (jfr. Hurford & Perry 2000). Detta innebär att de bör läggas 
ut över relativt lågvuxna fastmattor, helst bara med låga, brunmossdominerande tuvor, men gär-
na nära kanten mot partier med höga tuvor. Fastmattor och låga tuvor eller tuvbaser är sannolikt 
de delar av den mikrotopografiska gradienten som är artrikast men som också är känsligast för 
förändringar mot IGYBS (genom bildning och expansion av tuvor och etablering av vitmossor, 
buskar och träd efter grundvattensänkning eller upphörd hävd). Uttorkning av en mjukmatta kan 
leda till att den blir en fastmatta med ett ökat antal typiska arter som följd, vilket därmed blir 
missvisande. För att få ett mått på negativa förändringar i mjukmattor (om uppföljningen inte 
kan göras i fastmattor), kan vi inte bara använda antalet typiska arter utan vi måste då titta på 
förändringen hos specifika mjukmattearter (t ex korvskorpionmossa, stor skedmossa, tuffmossor, 
tagelsäv eller kärrspira). Om höga tuvor med vit- eller skogsmossor (där typiska arter saknas 
helt) inte kan undvikas i transekten, bör gränserna för dessa mätas in på cm när (t.ex. hög tuva 
3,82-5,54 m). 

 
 

 
Fig. 3.  Principskiss som illustrerar transekternas (T1 resp. T2) början och slut, rutornas lägen och numrering i 
förhållande till mätlinan vid olika orientering av transekten, resp. hur rutorna stratifieras (flyttas) vid ev. förekomst 
av höga tuvor, vatten eller lösbottnar i transekten. Transekternas början (där numreringen av rutorna börjar eller tar 
vid) är alltid i den ände av transekten som ligger mest åt väster. Rutorna läggs alltid på den norra sidan av mätlinan. 
Om transekten går i exakt nord-sydlig riktning börjar transekten i norr (och rutorna läggs på den östra sidan). 
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Om det förekommer diken som påverkar objektets hydrologi negativt, är det viktigt att en 

av transekterna läggs parallellt (nedströms) med diket på 5-10 meters avstånd från närmaste 
dikeskanten (Fig. 2), bortom en ev. dikesvall. Med hjälp av transekten kan vi få ett kvitto på (de 
positiva) effekterna av igenläggningen av diket. I detta fall är det viktigt att ha totalt minst 30 
rutor i tre transekter i objektet. 

Början och slutet av transekterna markeras väl med fasta markeringar som går att hitta igen 
efter upp till 18 år, helst både en trästolpe (sticker upp 0,5 m ovan marken) och ett armeringsjärn 
som sticks ned intill stolpens baksida i förhållande till transekten (sticker upp 0,2 m). Markering-
arna kompletteras med noggranna GPS-koordinater och, om möjligt, med två-tre fasta mätpunk-
ter (stenblock eller stora träd eller andra landmärken; se Esseen m fl 2003) med angivande av 
kompassriktning och avstånd (med hjälp av lasermåttet). Transekternas GPS-koordinater läggs 
sedan in som ett eget GIS-skikt för kartproduktion över varje objekt. 

Etablering av semipermanenta provytor i transekterna 
Inom varje transekt läggs 0,5 x 0,5 m2-rutorna i första hand ut systematiskt. (var femte meter i 50 
m-transekter; 0, 5, 10,..., 45 m), tio per transekt. Rutorna stratifieras vid det första uppföljnings-
tillfället så att de inte hamnar på höga tuvor, fastmark, i vegetationsfria lösbottnar eller i öppet 
vatten, genom att flyttas till närmast belägna parti med 0,5 m rikkärrsindikatorer (låg tuva, fast- 
eller mjukmatta) längs mätlinan (Fig. 3). Den nya positionen noteras på cm när (t.ex. 5,54 m) i 
protokollet. Positionen för varje provyta blir permanent längs mätlinan. På grund av att mätlinan 
inte kan läggas ut exakt lika (rakt) vid varje mättillfälle blir ytorna ”semipermanenta”, där rutor i 
mitten av transekten kommer att avvika mest (maximal differens på ett par decimeter med spänd 
mätlina). Provytorna läggs alltid längs norra sidan av måttbandet (alternativt östra om transekten 
går i precis nord-sydlig riktning). Mätlinan är likaledes spänd mellan de norra (eller ostliga) 
sidorna av transektstolparna. Om rutans position är t.ex. 15 m, läggs ramens insida mellan 15 och 
15,5 m längs måttbandet, och vid stratifiering till t.ex. 5,54 m ligger ramens insida mellan 5,54 
och 6,04 m. Samtliga rutor i ett objekt numreras löpande (t.ex. Transekt 1: 1-10; Transekt 2: 11-
20; Transekt 3: 21-30). 
 

Kartering av avvikande strukturer i transekterna 
Om mätlinan hamnar över höga tuvor, fastmark, källor, källbäckar och annat öppet vatten, vege-
tationsfria lösbottnar eller bar bleke (vilket ju föranleder en initial flyttning av provytors lägen, 
se ovan!), ska deras position noteras (t.ex. hög tuva 1,86-5,54 m; fastmark 18,80-24,62 m; öppet 
vatten 39,90-41,20 m). Detta blir ett värdefullt instrument att följa upp strukturernas tvådimen-
sionella rumsliga förändring med tiden. Som definition på nedre gräns för höga tuvor är där rik-
kärrsindikatorer (åtminstone bland mossorna) saknas, och ersätts av skogsmossor (väggmossa, 
husmossa, kvastmossor), rostvitmossa och ris. 
 

Mätning och karaktärisering av öppna källor och källbäckar 
Om det förekommer öppna källor eller källbäckar ska alla dessa, upp till max fem stycken, i ett 
objekt mätas in och karaktäriseras. Genom att försöka inkludera dem i transekterna, blir det lät-
tare att återfinna dem. Om inte upp till fem stycken kan inkluderas i transekterna (när det finns 
fler) ska ytterligare öppna källor följas upp utanför transekterna (urval genom slumpning) och 
positionsbestämmas med GPS. Syftet med uppföljningen är att denna struktur är viktig för vissa 
organismer, t.ex. för den sårbara källnaten på Gotland och kransalger. Definitionen på en öppen 
källa är att den inte täcks av mossor, men kan täckas av kransalger eller av ett glest fältskikt 
(max 25% täckning) av kärlväxter. De variabler som ska mätas i varje öppen källa är a) position 
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längs transekten (t.ex. 6,57-7,86 m) alt. koordinater enligt RT90, b) maximal längd och största 
bredd i 90° vinkel mot maximala längden, mätt ned till närmaste cm med tumstock eller mätlina, 
c) växter i den öppna källan och deras täckningsgrad; t.ex. kransalger 30%. I källbäckar mäts en-
dast bredden där mätlinan korsar bäcken och förekomst av växter i bäcken, 1 m uppströms och 1 
m nedströms mätlinekorsningen/GPS-punkten. Observera att källor och källbäckar med kalktuff, 
tuffmossor, källmossor och svartknoppsmossa förs till habitatet 7220 (källor med tuffbildning)! 

Fotografering från fasta punkter 
Detta blir ett viktigt komplement till fjärranalysen och uppföljningen i de semipermanenta prov-
ytorna, för att dokumentera förändringar av vegetation, strukturer och landskap. Fotografierna 
tas i början och slutet längs de fasta transekterna med 28 mm digitalkamera, minst 1,5 m över 
marken Vid förekomst av öppna källor, ska varje enskild öppen källa som följs upp dokumen-
teras med ett fotografi som tas i källans maximala längdriktning, i den södra sektorn (ger gene-
rellt  bäst medljus). Fotograferingspunkten bör ligga fyra meter bakom transekternas permanent-
markeringar resp. från källans kant. Bilderna tas direkt efter transekterna har etablerats med fasta 
markeringar, innan analys av provytorna börjar, och personer och utrustning ska ej finnas med. 
Bilderna bör tas så att struktur och höjd på ev. omgivande skog (och alltså en del av himlen) 
kommer med. Första bilden av transekten ska tas från starthållet, medan andra bilden tas från slu-
tet av transekten. Kolla alltid i monitorn att bilden är lyckad. Radera bilden om så inte är fallet 
och en ta ny bild. Metoden används redan av NILS (Esseen m.fl. 2003). Bilderna bör så fort som 
möjligt laddas ned till en hårddisk. 

 

Metoder för mängduppskattningar i transekternas provytor 
 

Gräsmarkslinjal 
Vegetationshöjden följs med gräsmarkslinjal (Ekstam & Forshed 1996). Den nivå där 50% av 
skivan skyms av vegetationen (alltså ej högsta höjd) är den höjd som noteras. Detta mått avläses 
på ca 5 m avstånd sittande på huk med ögonen ca 1 m ovan marken. 

Frekvens i fyra delrutor 
För att få ett snabbt mängdmått hos de vegetationsparametrar vi följer upp, registreras i hur mån-
ga av rutramens fyra delrutor en art eller bar torv/bleke förekommer (frekvens = 1-4) när man 
tittar på rutan rakt uppifrån. Detta ger oss ett snabbt instrument att detektera förändringar på en 
kvantitativ skala, även på objektsnivå. För att få en rättvisande frekvens hos typiska mossarter 
krävs ofta att hela rutan ”skannas” noga, genom att försiktigt böja undan blad av kärlväxter. Hos 
kärlväxter räknas en art som förekommande i en ruta eller delruta endast om den är rotad där (ej 
om den hänger in utifrån). 

Täckningsgrad 
Mäts som procent i provytan för dominanta arter, negativa indikatorer, bar torv och bleke, samt 
förna. Här ska den faktiska, strikta täckningsgraden sedd rakt uppifrån skattas i procent av hela 
provytan: om täckningen skattas till 22% ska detta anges i protokollet. Strikt täckningsgrad inne-
bär att mellanrum mellan strån eller blad inte räknas (se Esseen m.fl. 2003). För att få ett så bra 
mått som möjligt är det bra att ha en 1x1-dm rutram, motsvarande 4% av provytans yta, till hjälp. 
Tänk på att en delruta av provytan motsvarar 25%, vilket är den nedre gränsen för att notera 
dominanta arter. Observera att den sammanlagda täckningsgraden i en provyta med flera arter 
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mycket väl kan överstiga 100%, då de olika arternas blad ofta överlappar. I början är det viktigt 
att ta litet extra tid på sig för att få ett bra mått, när metoden väl är inkörd går det ganska snabbt. 
För att testa och öva upp din förmåga att uppskatta täckningsgrad, se sid. 192-194 i Ekstam & 
Forshed (1996) och sid. 2:6-2:8 i Esseen m.fl. (2003). Det är generellt svårast att skatta täck-
ningsgraden hos arter med långa, smala blad, t.ex. gräs och halvgräs. En kärlväxtartart kan ha 
täckning i en ruta utan att ha någon frekvens, genom att hänga in över rutan utifrån. 
 

Antal strån 
Används endast för den negativa indikatorn bladvass, där antalet strån som är rotade i provytan 
räknas (eller skattas vid tätheter över 50 strån i rutan). 
 

Parametrar i eller från transekternas provytor 

Träd- och buskskikt (stamtäthet) 
Täthet av levande vedartade träd eller buskar som är högre än 50 cm (= knähöjd) mäts vid låga 
stamtätheter enligt avstånd till de tre ”närmaste grannarna” (tre närmaste träden eller buskarna) 
med laseravståndsmätaren (Alexandersson & Wallin 2003). Måttet tas från mitten av varje prov-
ytas sida längs mätlinan om det finns träd/buskar inom 200 m i objektet. Arter som sällan blir 
högre än 1 m, t.ex. pors, skvattram och krypvide inkluderas inte. Måttet anges i m ned till när-
maste dm (t.ex. 3,4 m; 6,9 m; 13,8 m) med syftning mot trädets/ buskens stam eller rothals. Detta 
mått reflekterar etablering och överlevnad hos vedartade växter, medan fjärranalysen är en bättre 
metod för att skatta (förändrad) yttäckning hos desamma. 

Om stamtätheten är nära eller högre än 1000 stammar per ha (alltså en stam per 10 m2, 
motsvarande ett sammanlagt avstånd till de tre närmaste grannarna av 10 m eller mindre i varje 
provyta i en transekt), ska samtliga träd och buskar (≥ 0,5 m höga) räknas i en storruta om 10 x 
10 m (jfr. Gunnarsson 2003). Storrutan förläggs utmed transektens sydsida (västsida vid tran-
sektorientering 180°), med ett hörn i stolpen i transektens början och ett vid 10 m längs mätlinan 
(Fig. 2). 
 

Vegetationshöjd 
Vegetationshöjden följs upp i alla objekt, och mäts med gräsmarkslinjalen, fästad längs mittsnö-
ret i varje provyta, parallellt med mätlinan. Vegetationshöjden är viktigast att följa upp i hävdade 
objekt, så dess tillämpning i ohävdade objekt får utvärderas när den testats i större skala under 
2004. 
 

Förna 
Mängden fjolårsförna sammanfattar på ett effektivt sätt täckningsgraden och vegetationshöjden 
vid förra växtsäsongens slut. För att uppskatta mängden förna är en visuell uppskattning av 
täckningsgraden den effektivaste metoden, om än subjektiv (se Esseen 2003). I princip är all yta 
som inte täcks av mossor, marktäckande kärlväxter (t.ex. lummer), bar torv/bleke eller av upp-
stickande strån täckt av förna (under det gröna). I rikkärr är det ovanligt att förnan blir så tjock 
att det är meningsfullt att uppskatta tjockleken hos förnan. Denna parameters användbarhet bör 
utvärderas efter fältsäsongen 2004. 
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Dominanta arter 
Som dominanter räknas arter som har en täckningsgrad ≥ 25%. Om ingen art har minst 25% 
täckning bör den vanligaste kärlväxt- respektive mossarten registreras. Dominanta arter kan vara 
viktiga att följa upp för att få reda på om en minskning av typiska arter kan bero på att en domi-
nant art har ökat, minskat eller ersatts av en annan. Dominanta arter kan vara desamma som vissa 
typiska arter eller negativa indikatorer. Uppföljningen av dominanta arter är frivillig, och noteras 
som frekvens i delrutor och täckningsgrad. 

Negativa indikatorer 
För att kunna förstå orsakerna till en eventuell minskning av antalet typiska arter eller av någon 
specifik art, är det viktigt att också följa upp negativa indikatorer, som ofta ökar vid en försäm-
ring av habitatet. Fyra kärlväxtarter och två mosstaxa följs upp nationellt i de semipermanenta 
provytorna (Tabell 2). Som komplement kan även andra arter läggas till regionalt, t.ex. pors, 
bergrör eller bunkestarr som ökar vid ohävd och igenväxning 

Den viktigaste arten att följa upp är sannolikt blåtåtel, en art som nästan alltid finns spar-
samt i rikkärr men som ökar till följd av flera faktorer (Tabell 2). Erfarenheter visar att arten har 
en tydligt negativ påverkan på frekvensen av typiska arter först vid en täckning av ca 30% i en-
skilda rutor eller delrutor, då även dess förnamängd blir stor (Sundberg 2004). 

Vitmossor (Sphagnum) är ofta ett naturligt inslag i rikkärrens vegetation, särskilt i medel-
rikkärr, där några arter har sin huvudsakliga förekomst i södra Sverige, t.ex. lockvitmossa (S.  
contortum), purpurvitmossa (S. warnstorfii) och knoppvitmossa (S. teres). Hursomhelst indikerar 
en ökning av vitmossor en pågående försämring av rikkärrsmiljön, vare sig den beror på naturlig 
succession, antropogen försurning, upphörd hävd eller t.o.m. dikning (Tabell 2). 

För att följa upp negativa indikatorer bör vi notera förekomst/icke förekomst, frekvens i 
delrutor och täckningsgrad. Uppföljning av bladvass sker genom att också räkna/skatta antalet 
strån i rutorna. 
 
Tabell 2. Negativa indikatorer som följs upp i de permanenta provytorna. 1/0 = förekomst/icke förekomst 
 

Taxon Indikation Uppföljningsvariabler 

Ag Ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Bladvass Ökad näring, ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning, antal strån 

Blåtåtel Ökad näring, torrare förhållanden , ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Älgört  Ökad näring, ohävd, skugga 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Spjutmossa Ökad näring, igenväxning 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Vitmossor Succession, lägre pH, ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Bar torv/bleke 
Många kärlväxt- och mossarter gynnas av förekomst av bart substrat, vilket skapas av bl a tram-
pande betesdjur eller stående/rinnande vatten. Vid intensivt tramp kan i stället ytan av bart sub-
strat bli för stor vilket kan indikera behov av ändrad skötsel. Denna parameter mäts genom fre-
kvens i delrutor och att uppskatta täckningsgraden. 

Typiska arter 
Typiska arters förekomst i fält används som det avgörande kvittot på att det råder GYBS i de en-
skilda objekten och inom habitatet på biogeografisk nivå. En typisk art bör vara relativt frekvent 
i sitt habitat, relativt lätt att känna igen med en mindre utbildningsinsats och vara en bra indikator 
på GYBS i sitt habitat (Ekologigruppen AB 2003). Antalet typiska arter som krävs för GYBS 
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bestäms för varje objekt, beroende på den stora variationen mellan olika rikkärrstyper och regi-
oner (se Sundberg 2004). Meningen är att antalet typiska arter inom objekten ska vara stabil eller 
öka mellan mättillfällen, medan enskilda arters status följs upp på biogeografisk nivå eller inom 
en region. Sker en minskning av antalet typiska arter ska de övriga parametrarna inom uppfölj-
ningen kunna indikera orsaken och nödvändiga åtgärder för att återställa GYBS. Mängdmått för 
typiska arter är endast frekvens i provytans fyra delrutor.  

Vid uppföljningen i en provyta, kan det vara bra att först notera vilka typiska arter som är 
närvarande (med ett litet kryss i protokollet), och därefter räkna deras frekvens, som antecknas. 

Förslaget över typiska arter som ska följas upp nationellt i rikkärr (Appendix 1-3) innehål-
ler många taxa (t.ex. 20 kärlväxt- och 12 mosstaxa i södra Sverige) , och är framtaget med tanke 
på att det ska fungera över hela spektret av pH och i en gradient från vegetationstäckta lösbottnar 
över mjukmattor och fastmattor till låga tuvor i hela landet. Typiska arter i rikkärr innehåller 
många mossarter, då de ofta reagerar snabbast på förändringar och är de bästa indikatorerna på 
gynnsam hydrologi, pH, näringsstatus och förnamängd, samtidigt som de finns över större delen 
av landet. Artlistan innehåller flera arter som finns även i intermediära kärr i Norrland, men des-
sa arter är viktiga att följa upp då många, mer krävande rikkärrsarter saknas i medelrikkärren. 
Mossorna inkluderar några arter som finns i nära nog varje rikkärr med GYBS (generalister), 
medan flera andra arter (specialister) är ovanligare och kanske indikerar specifika förhållanden 
som vi inte känner till. Tanken är att ytterligare arter som anses viktiga att följa upp i enskilda 
län ska kunna läggas till, exempelvis gullspira i Jämtland. De typiska arterna (Appendix 1-3) är 
fastslagna av Naturvårdsverket i maj 2004, men kan komma att ändras i takt med att vi får mer 
kunskap om deras indikatorvärden. 

I förslaget är Dactylorhiza-orkidéerna hopslagna till ett taxon och näbbstarr-komplexet till 
ett taxon. De enskilda arterna är på många håll relativt lätta att separera (t ex ängsnycklar och 
sumpnycklar respektive knagglestarr och näbbstarr), men kan i andra områden vara mycket svåra 
p g a att de hybridiserar eller varierar mycket. Sammanslagningen bör inte ha någon effekt på 
dessa taxas indikatorvärde i Natura 2000-uppföljningen. Späd och röd skorpionmossa (Scor-
pidium cossonii och S. revolvens) har likaledes slagits ihop till ett taxon, p.g.a. att de är mycket 
svåra att separera i fält. 
 

Inventeringstid och tidsbudget  
 
Lämpliga första datum för uppföljning i rikkärr är 15 juni i Götaland, 22 juni i Svealand och 1 
juli i Norrland, varefter inventering kan ske fram till mitten av september. Vid uppföljning tidi-
gare än första datum är många starr- och orkidéarter outvecklade och svåra att identifiera, medan 
uppföljning efter 15 september leder till att vissa arter, t.ex. tätört, har vissnat. Ett objekt följs 
alltid upp vid samma datum ± sju dagar, för att undvika att arters fenologi påverkar skillnaderna 
mellan uppföljningstillfällena. Om ett objekt första gången följs upp 3 juli, ska påföljande upp-
följningar ske inom perioden 26 juni-10 juli. 

Målet med uppföljningen är att en van inventerare ska hinna med ett objekt under en nor-
mal arbetsdag, givet 20-30 rutor. Fälttester visar att uppföljning av parametrarna i 0,5 x 0,5 m2-
rutorna tar ca tio minuter per ruta (leta typiska arter sex min, deras frekvens i delrutor två min, 
övriga parametrar två min). Tidsåtgången blir större än i fattigare myrar och betesmarker, främst 
p.g.a. att eftersök av små mossor är tidskrävande. Det är möjligt att etableringen av de perma-
nenta transekterna och ev. basinventering gör att en arbetsdag inte kommer att räcka till i många 
objekt, så en utvärdering bör göras efter fältsäsongen 2004. 
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Utbildning av inventerare 
 
En förutsättning för att uppföljningen i rikkärr ska fungera bra är att de som gör jobbet i fält är 
kunniga. Grundkunskaper som behövs är god bestämningsförmåga av kärlväxter och mossor, där 
floristikkurser eller motsvarande erfarenhet är ett krav. Detta bör kompletteras med en metod- 
och bestämningskurs (för enbart rikkärr minst två dagar, för myrar generellt kanske fem dagar). 
 

Preliminär bedömning av bevarandestatus 
 
Medelantalet typiska arter i provytor i rikkärr varierade mellan 3,5 och 7,1 i fyra rikkärr med 
GYBS och mellan 0,1 och 1,1 i fem dikade objekt med IGYBS (Sundberg 2004). Ett rimligt trös-
kelvärde för bedömning av om GYBS råder bör i medelrikkärr ligga omkring två typiska arter 
per provyta (en mossart och en kärlväxtart) men minst 2,5 arter (en mossart, 1,5 kärlväxtart) i 
extremrikkärr. Dessa siffror är dock vanskliga, då dikade källkärr kan ha betydligt fler typiska 
arter än odikade medelrikkärr. Tröskelvärdet för antalet typiska arter bör därmed vara objekts-
specifikt i rikkärren. För statistisk bedömning av om GYBS råder i ett objekt (om detta inte är 
uppenbart utifrån data), se Sundberg (2004). 

För bedömning om GYBS råder, baserat på vegetationshöjden, kan en vegetationshöjd på 
högst 5 cm (lågstarr) eller 7 cm (högstarr) tolereras i hävdade objekt (jfr. Ekstam & Forshed 
1996). Dessa värden bör utvärderas efter att metoden har testats i rikkärr under 2004. 
 

Snabbuppföljning 
 
Vid minst ett tillfälle vart sjätte år ska uppföljning av negativa indikatorer och vegetationshöjd 
(med gräsmarkslinjal) göras på minst tre platser i varje objekt (fler platser i objekt större än 10 
ha). I hävdade objekt görs detta subjektivt i de delar av området som förväntas vara dåligt avbe-
tade. I ohävdade objekt görs detta i de permanenta transekterna där vi ju kommer att ha basdata 
för jämförelse. Om negativ indikation påvisas (samt minst vart 12:e år), ska vegetationshöjden 
mätas i ett tillräckligt stort antal utslumpade ytor, så att objektsvis uppsatta mål kan mätas med 
statistisk signifikans. Om negativ indikation då kvarstår ska orsaken till försämringen åtgärdas. 
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Appendix 1. Typiska arter i södra Sverige 
 
Typiska arter som ska följas upp i 7230 (rikkärr) i södra Sverige (Götaland, Svealand och Gästrikland). ? = möjligen 
olämplig art p g a svårfunnen eller mindre bra indikator, x = finns även i intermediära kärr i Norrland. Listan är 
fastslagen av Naturvårdsverket i maj 2004. 
 

 Vetenskapligt namn Svenskt namn Indikation 
 

Kärlväxter 
  

 Bartsia alpina svarthö Gtl, Ög; Hävdgynnad, källpåverkan, extremrikkärr 
 Carex capillaris hårstarr Extremrikkärr, hävdgynnad 
 Carex hostiana ängsstarr Hävdgynnad (?) 
 Carex lepidocarpa/jemtlandica/   

flava/bergrotii/oederi 
näbbstarrkomplexet Alla arter indikerar rikare kärrmiljöer, kan separeras 

om artbestämning säker 
 Dactylorrhiza incarnata coll./ 

traunsteinerii/majalis 
ängsnyckelkomplexet Rikkärr, kan separeras om artbestämning säker 

 Dactylorrhiza cruenta blodnycklar Extremrikkärr (se ovanstående taxon!) 
 Eleocharis quinqueflora tagelsäv Rikkärr, blöta förhållanden, störningsgynnad 
 Epipactis palustris kärrknipprot Extremrikkärr 
 Eriophorum latifolium gräsull Rikkärr, måttlig-god hävd, störningsgynnad 
 Gymnadenia conopsea brudsporre Extremrikkärr 
 Herminium monorchis honungsblomster Hävdgynnad 
 Liparis loeselii gulyxne Blöta extremrikkärr, gungflyn 
? Ophrys insectifera flugblomster Extremrikkärr 
x Parnassia palustris slåtterblomma Hävd- och störningsgynnad 
 Pedicularis palustris kärrspira Hävd- och störningsgynnad 
x Pinguicula vulgaris tätört Hävd- och störningsgynnad 
 Primula farinosa majviva Extremrikkärr, god hävdnivå, störning 
 Schoenus ferrugineus axag Extremrikkärr, missgynnas av hävd 
 Taraxacum crocinum saffransmaskros Gtl, Öl, Sm, Srm, Uppl; främst kalkfuktängar 
x Trichophorum alpinum snip (ullsäv) Rikkärr, fuktigt-blött 
x Selaginella selaginoides dvärglummer Rikkärr, fuktigt-blött 
 

Mossor 
  

?x Aneura pinguis fetbålmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Calliergon giganteum stor skedmossa Rikkärr, blött, något näringsgynnad 
x Cinclidium stygium myruddmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Rikkärr, blöta förhållanden, ev. källpåverkan 
 Lophozia rutheana praktflikmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
x Meesia triquetra trekantig svanmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Moerchia hibernica kärrmörkia Rikkärr, fuktigt-blött 
x Paludella squarrosa piprensarmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Pseudocalliergon trifarium maskgulmossa Rikkärr, blöta förhållanden 
 Scorpidium cossonii/(revolvens) späd/(röd) skorpionmossa Rikkärr, fuktiga-blöta förhållanden (fast- mjukmattor) 
x Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa Rikkärr, mjukmattor, lösbottnar 
x Tomentypnum nitens gyllenmossa Rikkärr, missgynnad av slåtter, låga tuvor 
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Appendix 2. Typiska arter i Norrland nedom fjällen 
 
Förslag över typiska arter att följa upp i 7230 (rikkärr) i Norrland utom Gästrikland nedom fjällen. ? = möjligen 
olämplig art p g a svårfunnen eller mindre bra indikator, x = finns även i fattigare kärr i främst Norrland 
(intermediära kärr). Förslaget är fastslaget av Naturvårdsverket i maj 2004. 
 
 Vetenskapligt namn Svenskt namn Indikation 
 

Kärlväxter 
  

 Carex capitata huvudstarr Extremrikkärr 
 Carex capillaris hårstarr Extremrikkärr, hävdgynnad 
 Carex jemtlandica/lepidocarpa/ 

flava/bergrotii/oederi 
näbbstarrkomplexet Alla arter indikerar rikare kärrmiljöer, kan separeras 

om artbestämning är säker 
 Dactylorrhiza incarnata coll./ 

traunsteinerii/majalis 
ängsnyckelkomplexet Rikkärr, kan separeras om artbestämning är säker 

 Eleocharis quinqueflora tagelsäv Rikkärr, blöta förhållanden, störningsgynnad 
 Eriophorum latifolium gräsull Rikkärr, måttlig-god hävd, störningsgynnad 
 Gymnadenia conopsea brudsporre Extremrikkärr 
? Ophrys insectifera flugblomster Extremrikkärr 
x Pinguicula vulgaris tätört Hävd- och störningsgynnad 
 Schoenus ferrugineus axag Extremrikkärr, missgynnas av hävd 
x Tofieldia pusilla björnbrodd God hävdnivå 
 

Mossor 
  

 Calliergon giganteum stor skedmossa Rikkärr, blött, något näringsgynnad 
x Cinclidium stygium myruddmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Hamatocaulis vernicosus Käppkrokmossa Rikkärr, blöta förhållanden 
 Lophozia rutheana praktflikmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
x Meesia triquetra trekantig svanmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Moerchia hibernica kärrmörkia Rikkärr, fuktigt-blött 
x Paludella squarrosa piprensarmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Pseudocalliergon trifarium maskgulmossa Rikkärr, blöta förhållanden 
 Scorpidium cossonii/(revolvens) späd/(röd) skorpionmossa Rikkärr, fast-mjukmattor 
x Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa Rikkärr, mjukmattor-lösbotten 
x Tomentypnum nitens gyllenmossa Rikkärr, missgynnad av slåtter, låga tuvor 
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Appendix 3. Typiska arter i alpin zon i fjällen 
 
Förslag över typiska arter att följa upp i 7230 (rikkärr) i alpin zon i fjällen. ? = möjligen olämplig art p g a 
svårfunnen eller mindre bra indikator, x = finns även i fattigare kärr i främst Norrland (intermediära kärr). Förslaget 
är fastslaget av Naturvårdsverket i maj 2004. 
 
 Vetenskapligt namn Svenskt namn Indikation 
 

Kärlväxter 
  

 Carex capitata huvudstarr Extremrikkärr 
 Carex capillaris hårstarr Extremrikkärr, hävdgynnad 
 Carex jemtlandica/lepidocarpa/ 

flava/bergrotii/oederi 
näbbstarrkomplexet Alla arter indikerar rikare kärrmiljöer, kan separeras 

om artbestämning är säker 
 Carex saxatilis glansstarr Extremrikkärr, blöta förhållanden 
 Dactylorrhiza incarnata coll./ 

traunsteinerii/majalis 
ängsnyckelkomplexet Rikkärr, kan separeras om artbestämning är säker 

 Eleocharis quinqueflora tagelsäv Rikkärr, blöta förhållanden, störningsgynnad 
 Eriophorum latifolium gräsull Rikkärr, måttlig-god hävd, störningsgynnad 
 Gymnadenia conopsea brudsporre Extremrikkärr 
x Pinguicula vulgaris tätört Hävd- och störningsgynnad 
 Schoenus ferrugineus axag Extremrikkärr, missgynnas av hävd 
x Tofieldia pusilla björnbrodd God hävdnivå 
 

Mossor 
  

 Amblyodon dealbatus långhalsmossa Rikkärr, störningsgynnad 
 Calliergon giganteum stor skedmossa Rikkärr, blött, något näringsgynnad 
x Cinclidium stygium myruddmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Cinclidium subrotundum trubbuddmossa Mycket blöta rikkärr 
 Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Rikkärr, blöta förhållanden 
 Lophozia rutheana praktflikmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
x Meesia triquetra trekantig svanmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Meesia uliginosa svanmossa Rikkärr 
x Paludella squarrosa piprensarmossa Rikkärr, fuktigt-blött 
 Pseudocalliergon trifarium maskgulmossa Rikkärr, blöta förhållanden 
 Pseudocalliergon turgescens korvgulmossa Rikkärr i mellan- och högalpin zon 
 Scorpidium cossonii/(revolvens) späd/(röd) skorpionmossa Rikkärr, fast-mjukmattor 
x Scorpidium scorpioides korvskorpionmossa Rikkärr, mjukmattor-lösbotten 
 Tayloria lingulata kärrtrumpetmossa Rikkärr, mindre blöta partier 
x Tomentypnum nitens gyllenmossa Rikkärr, missgynnad av slåtter, låga tuvor 
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Appendix 3. Målmatris 7230  
Bevarandemål, basinventering och uppföljning på biogeografisk nivå i Kontinental region, Göta- och Svealandsdelen av Boreal region, samt hävdade objekt 
  Bevarandemål Indikator Mått BI/UF Metoder BI Metoder UF Frekvens UF 

Arealen inom den samlade populationen av 
habitatet och dess undergrupper inom N2000-
objekten bibehålles eller ökar   

Ha för resp. 
undergrupp 

BI och UF i alla 
obj. 

Befintlig VMI 
vid behov 
kompletterad 
med IRF (N in 
prep.) + fält GPS 
(N83). 

Fält VMI +GPS 
(N83). 

Var 18:e år eller 
vid haveri 
stamtäthet 

Areal 

Arealen öppna, respektive trädbevuxna odikade 
rikkärr utanför N2000-objekten bibehålles eller 
ökar.   

Ha för resp. 
undergrupp 

Miljömålsuppföljn
. i och utanför 
objekt. 

Befintlig VMI 
(N83) IRF (NILS/N83) ? 

I >90 % av objekten och arealen i undergrupp 
öppna rikkär uppfylls objektsvis uppsatta mål 
relaterade till hydromorfologiska strukturer (5).    

Ja/nej (ha) 1), %, 
cm. 

BI och UF i alla 
obj. 

IRF (N in prep. + 
A03) 

IRF (A03) + 
Semipermanenta 
PY stratifierade 
utmed linjer 
(S03) 

Hävdade och 
dikade obj. 
>50% vart 6:e år. 
Ohävdade obj. 
>33 % vart 6X:e 
år 

I >90 % av objekten och arealen i undergrupp 
öppna rikkär uppfylls objektsvis uppsatta mål 
relaterade till täckningsgrad för dominerande 
eller högvuxna kärlväxtarter 

Täta (>50% täckning) 
bestånd av de negativa 
indikatorarter 
>100Xkvm/ha 
förekommer ej 

Ja/nej, (1) ha, cm 
och %. 
Indikatorer: ja/nej 

BI och UF i alla 
obj. Vass: IRF (A03)-

Indikator: fri 
sökning. I obj. 
med NI PY enl. 
S03 

Indikator: >vart 
6:e år. NI utlöser 
UF negativa + 
typiska arter i PY 

Objekten som hävdas är välhävdade vid 
vegetationsperiodens slut, vilket innebär att 
objektvisa mål som definierar "väl hävdat (2)" ska 
nås i minst 95% av objekten och den registrerade 
arealen. 

Täta (>50% täckning) 
bestånd av de negativa 
indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört  
>20Xkvm/ha förekommer 
ej 

Ja/nej (1) ha, cm.   
Indikatorer: ja/nej 

BI och UF i alla 
obj. 

Hävdhistorisk 
analys + 
Förekommande 
skötsel och hävd.

Indikator: fri 
sökning. 
Gräslinjal i icke 
permanenta PY 
(E96).  

>vart 6:e år. NI 
utlöser UF 
negativa + 
typiska arter i PY 

Strukturer och funktioner 

Minst 90% av objekten uppfylls objektsvis 
uppsatta mål relaterade till träd- och 
buskskiktstäckning (3). 

Vedartad 
igenväxningsvegetation 
förekommer ej 

Ja/nej (1) ha, 
Täckningsgrad % 
+ stamtäthet/ha 

BI i alla objekt, 
UF i 30 objekt i B 
region inkl NILS-
ytor, + samtliga i 
K region. 

Hävdhistorisk 
analys+ UF 

IRF (A03) + 
buskikt fält - 
närmsta granne 
(A03:1) + foto 

IRF: >33 % vart 
6:e år. Fältkon-
troll: 50% vart 
6:e år hävdade 
obj och 
ohävdade 33% 
vart 6:e år. 
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Minst 95 % av den registrerade arealen har en 
ostörd hydrologi. 

Efter år 2030 saknas diken 
med avvattnade effekt i 
X% av objekten  Ja/nej (1) ha,  

UF och BI av 
objekt med före-
komst av diken.  

IRF/topografisk 
karta 

Fältbesiktning av 
restaurerat dike 

Efter 
restaurering.  Typiska arter 

Frekvensen av typiska kärlväxtarter och mossor 
bibehålls eller ökar på biogeografisk nivå och 
objektvisa uppställda mål rörande förekomst och 
antal typiska arter per provyta i fastmattorna 
uppfylls i minst 90% av objekten och arealen.   

Ja/nej (1) ha, 
Förekomst % av 
resp. art. Typisk 
art/yta %. 

BI och UF i alla 
obj. - 

Provytor utmed 
permanent 
transekt (S03) + 
(L01) 

Hävdade obj. 
>50% vart 6:e år. 
Ohävdade obj. 
>33 % vart 6:e år 

Fotnot (kontinental region, Göta- och Svealandsdelen av boreal region, samt hävdade objekt)    
(1) Ja/nej (ha) – Måttet nej innebär i den biogeografiska utvärderingen att objektets hela areal (i hektar) räknas som icke gynnsamt om mål inte uppfylls.  
(2) Med väl avbetad menas som regel att vegetationshöjden i genomsnitt är högst 5X cm på fuktiga marker och högst 7X cm på våta marker  
(3) Hävdade rikkärr skall som regel vara fria från vedartad igenväxningsvegetation. Täckning av träd och buskskikt skall alltid vara <30% i öppna rikkärr.  
(4) Med negativa indikatorarter menas blåtåtel, vass, eller älgört        
(5) Mål bör formuleras så att täckningsgrad av ristuvor, samt vegetationshöjd ej ökar, samt att fastmattor och mjukmattor bibehålls eller ökar.    
        

7230 Bevarandemål, basinventering och uppföljning i ohävdade objekt i Boreal region – egentliga Norrland, samt Alpin region  
  Bevarandemål Indikator Mått BI/UF Metoder BI Metoder UF Frekvens UF 

Areal i objekt Arealen inom den samlade populationen av 
habitatet och dess undergrupper inom N2000-
objekten bibehålles eller ökar 

Arealen rikkärr och dess 
undergrupper bibehålls i 
NILS provytor och i alpin 
region avviker inte 
arealberäkningen >10% 
jämfört med NILS värden. 

Ha för resp. 
undergrupp 

BI och UF i obj. 
som ingår i NILS. 

B reg: Bef. VMI. 
Vid behov IRF 
(NILS/N03) + 
fält GPS (N83).    
A reg: veg.karta 
+ geologisk karta 
+ jämförelser 
med NILS.  

IRF (NILS) + 
fält VMI +GPS 
(N83). 

NILS vart 5:e år. 
Alla obj vart 
24:e år. Vid NI 
indikator BI i 
regionen. Vid NI 
mål UF i 
regionen. 

Landskap 

Arealen öppna, respektive trädbevuxna odikade 
rikkärr utanför N2000-objekten bibehålles eller 
ökar.   

Ha för resp. 
undergrupp 

Miljömålsuppföljn
. i och utanför 
objekt. 

Befintlig VMI 
(N83) 

VMI-metod 
(N83) Ej definierat. 

Strukturer och 
funktioner 

På >90 % av habitatet bibehålls eller ökar 
täckningrad av de hydromorfologiska 
strukturerna, strängar, lösbottenflarkar, 
mjukmattegolv, flarkgölar och gölar. Andelen 
ristuvor får ej öka.   Ja/nej (ha) 1), % 

UF i stickprov av 
habitatet i och 
utanför objekt – 
förtätad NILS + 
samtliga obj m 
diken.    

IRF (A03) samt 
permanent  
NILS-PY (E03). 

>5:e år. NI 
utlöser UF på 
objektsnivå. 
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Täckning av träd- och buskskikt är stabilt eller 
minskar i undergrupp öppna rikkär.   

Täckningsgrad % 
+ 
buskstamtäthet/h
a 

UF i stickprov av 
habitatet i och 
utanför objekt – 
förtätad NILS + 
samtliga obj. m 
diken.  - 

IRF och 
fältkontroll i 
permanent NILS-
PY (A03+E03) 
objektsvis UF 
S03 

>5:e år. NI 
utlöser UF på 
objektsnivå .  

Minst 95 % av den registrerade arealen har en 
ostörd hydrologi 

Efter år 2030 saknas diken 
med avvattnade effekt i 
X% av objekten  Ja/nej (ha) 1). 

UF och BI av 
objekt med 
förekomst av 
diken.  

Bef. VMI vid 
behov 
kompletterad m 
IRF/topografisk 
karta 

Fältbesiktning av 
restaurerat dike 

Efter utförd 
restaureringsåtg. 
Dikesförekomst 
utlöser UF 
objektnivå.  Typiska arter Förekomsten och täckningsgrad av typiska moss-

och kärlväxtarter bibehålls eller ökar på 
biogeografisk nivå.   

% av py med 
förekomst för 
resp. art + täck-
ningsgrad % 

UF i stickprov av 
habitatet i och 
utanför objekt – 
förtätad NILS, + 
samtliga obj. m 
diken.  - 

NILS PY med 
0,28 m radie. Ev. 
utökning till 
eftersök i PY 
med 10m radie 
(E03). Objektsvis 
UF S03 

>5:e år. NI 
utlöser UF på 
objektsnivå i 
region. 

Fotnot (ohävdade objekt i boreal region – egentliga Norrland, samt alpin region)     
(1) Ja/nej (ha) – Måttet nej innebär i den biogeografiska utvärderingen att objektets hela areal (i hektar) räknas som icke gynnsamt om mål inte uppfylls.  
(2) Trädskiktet är <30% i undergruppen öppna rikkärr      
        
Förkortningar i matrisen       
 BI Basinventering PY – Provyta  
 IRF – Infraröd flygbildstolkning A reg. – Alpin region  NI – Negativ indikation   
 Obj..– Natura 2000-objekt  B reg. – Boreal region      
 UF – Uppföljning K reg. – Kontinental region     
          

Målet följs upp både inom och utanför de utpekade objekten.        

Målet följs upp i ett stickprov av objekten. Vid negativ indikation följs målet upp i samtliga objekt.      

Bevarandemålet följs upp i samtliga objekt         
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Fältprotokoll Natura 2000 Rikkärr (7230) 
 
OBJEKT/DELOBJEKT (komplettering basinventering) 
 
Län Kommun Kartblad  
 
Objekt nr. Objektnamn   
 
Koord. (RT90; mittpunkt): N, O; m ö.h. 
 
Datum  Inventerare    
 
 
Areal (ha) Lutning (riktning; styrka)  
 
Hävd? Hävdintensitet (1-3)   
 
Diken? Dikesdjup (dm) Avvattnande effekt  

Dikessträckning (RT90) N, O – N, O 
 
Dike återställt år  
 
Vegetationstyper/typ av rikkärr    
 
Karaktärsarter (abundans)    
     
     
     
     
      
 
Typiska-, rödlistade- och annexarter   
     
     
     
      
 
Kommentarer:     
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PERMANENTA TRANSEKTER: Län Objekt Datum  
 
 Transekt 1 Transekt 2 Transekt 3  
Början (RT90, 7 siffror) x: 
  y: 

    

Slut (RT90, 7 siffror)  x: 
  y: 

    

Början (RT90, 7 siffror)     
Slut (RT90, 7 siffror)     
Längd (m)     
Riktning (från början)     
Fasta markeringar, typ 
 

    

Referenspunkter början 
(typ, avstånd, riktning) 
 
 
 
 
  

    

Referenspunkter slut (typ, 
avstånd, riktning) 
 
 
 
 
 

    

Fotografi början (bild nr)     
Fotografi slut (bild nr.)     
Avvikande strukturer i tran-
sekten; höga tuvor/ källor/ 
källbäckar/öppet vatten/ 
vegetationsfria lösbottnar; 
bar bleke (x1-x2 m) 
 
 

    

Antal stammar i storruta, 
10 x 10 m (≥1000 per ha) 

    

Kommentarer? 
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ÖPPNA KÄLLOR/KÄLLBÄCKAR: Län Objekt Datum  
 

Källa nr.      
Transekt nr.      
Position (Alt. 1 eller 2) 

1) längs transekten (x1-x2 m)      

2) koordinater (RT90) x: 

 y: 

     

Storlek 

Maximal längd (x,xx m)      

Största bredd, 90° längd (m)      

Fotografi (bild nr)      

Växtarter i öppen källa/källbäck, täckning (%) 
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt
 Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning 
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning 
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning 
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens (1-4) 
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Introduktion 
 
I denna fältmanual gås nödvändiga moment och beslutade parametrar igenom som ska ingå i 
uppföljningen och i basinventeringen av källor med tuffbildning (7220) inom Natura 2000-
nätverket i Sverige. Kalktuffkällorna är ett prioriterat EU-habitat med extremt liten utbredning 
som utgör 114 ha i Sverige, varav 74,6 ha i 34 objekt är utpekade inom Natura 2000-nätverket. 
Arealen är dock sannolikt underskattad, då en del rikkärr med kalktuffkällor har förts till 7230; 
kan en miljö klassas som 7220, baserat på förekomst av kalktuff och karaktärsarter för habitatet, 
ska detta väljas framför andra myrhabitat enligt Naturvårdsverkets ”Vägledning för bevarandeåt-
gärder i Natura 2000-områden”. Å andra sidan är arealen som utgörs av de diskreta, välavgrän-
sade källorna avsevärt mindre. Habitatet 7220 är ofta en mosaikartad rikkärrsmiljö med diskreta 
öppna eller vegetationstäckta källor, källbäckar, diffusa källflöden, ”vanlig” rikkärrsvegetation i 
mjukmattor, fastmattor och låga tuvor, samt höga ristuvor, varför uppföljningen bör täcka upp 
samtliga dessa habitat. Själva källorna karaktäriseras av mycket näringsfattiga (främst på växt-
tillgängligt fosfat), mineralrika och kalla miljöer med flera miljöspecifika arter, främst tuffmos-
sor (Palustriella spp., Cratoneuron filicinum), kalkkällmossa (Philonotis calcarea) och svartk-
noppsmossa (Catoscopium nigritum). Annars finns här många av de ”vanliga” rikkärrens arter 
(se Sundberg 2003). Habitatet präglas ofta av den störning som vattnets och isens rörelser ger 
upphov till. 

Manualen är tänkt som en noggrann instruktion, så att även inventerare med liten tidigare 
fälterfarenhet ska kunna göra en bra uppföljning med hög reproducerbarhet. Liknande manualer 
har också tagits fram för naturtyperna 7230 (rikkärr) och 7160 (mineralrika källor och källkärr av 
fennoskandisk typ). Manualen baseras på egna erfarenheter av uppföljning av rikkärr, det förslag 
till övervakningsprogram av rikkärr som gjorts åt Naturvårdsverket (Sundberg 2003), fastslagna 
metoder i slutrapporten för Natura 2000-uppföljningen (Abenius m.fl. 2004) samt i Nationell 
Inventering av Landskapet i Sverige (NILS; Esseen m.fl. 2003). Inför uppföljning av källor med 
tuffbildning, se även de habitatsvisa parametrarna och metoderna för Natura 2000 (Abenius m.fl. 
2004; Appendix 1)! Målet är att en inventerare, efter några dagars ”inkörning”, ska kunna göra 
uppföljning i ett objekt under en arbetsdag (max åtta timmar i fält). Antalet transekter (aldrig fär-
re än två) och rutor (aldrig färre än 20) som följs upp kan därmed anpassas efter tidstillgången. 
Då uppföljning av 7220 inte har testats i fält har en mängd uppföljningsparametrar tagits med 
som förslag. Tanken är att metoderna och manualen ska justeras och förbättras (ev. bantas ned) 
efter att de har testats under sommaren 2004, inte minst då 7220 är ett knepigt habitat som varie-
rar mycket i storlek vilket försvårar utformningen av ett enkelt och enhetligt uppföljningssystem. 

För de flesta objekt finns data från våtmarksinventeringen (VMI) och andra riktade inven-
teringar över habitatets utbredning och areal samt förekomst av arter i olika objekt, vilka fun-
gerar som underlag för basinventeringen och ibland behövs ingen ytterligare basinventering i 
fält. I samtliga dikningspåverkade objekt ska basinventeringsdata registreras i fält. Detta sker då 
lämpligen vid samma tillfälle som en första noggrann uppföljning görs och permanenta transek-
ter etableras i fält. Rödlistade arter och arter i bilaga 2 i EU:s habitatdirektiv följs upp med flora-
övervakning (Elf 2001, jfr. Abenius m. fl. 2004). 
 

Redovisningsenheter och uppföljningsfrekvens 
De flesta av parametrarna som beskrivs i manualen (inklusive arealen) ska följas upp vid en 
initial noggrann uppföljning, och sedan vart 6:e (hävdade objekt) eller 12:e år (ohävdade objekt) 
i samtliga objekt i landet nedom fjällen (i alpin region är deras förekomst idag närmast okänd). 
Ohävdade objekt som uppvisar icke gynnsam bevarandestatus (IGYBS), en ökning av negativa 
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indikatorer eller vegetationshöjd, eller är negativt påverkat av diken, ska också följas upp vart 
6:e år, tills GYBS åter råder i objektet efter utförda åtgärder. 

Praktiska förberedelser 
 

Val av läge för permanenta transekter 
En preliminär bestämning av transekternas lägen bör göras på ortofotokarta, innan fältundersök-
ningarna börjar, för att undvika alltför subjektiv utläggning. Med hjälp av ortofotokarta, ev. in-
fraröda flygbilder och äldre ekonomiska kartor kan man ibland se var öppna källor är belägna. 
Transekternas lägen styrs i första hand av förekomst av källor, men bör i större objekt om möjligt 
läggas väl utspridda så att de ger en så god representativitet som möjligt av ett objekt. Ortofoto-
kartor skrivs ut med angivande av skala och avstånd och tas med ut i fält. 

Utrustning 
• Rymlig ryggsäck att bära utrustningen i, gärna med ram och midjebälte för bättre stadga. 
• Digitalkamera 
• Laseravståndsmätare för mätning av avstånd, t.ex. till träd. Jag rekommenderar DME 600 som har det 

bästa näravståndet av lasermätarna på marknaden och säljs av SAB Elteknik AB i Ljusdal, tel. 
0651-71 18 01. Den mäter i avståndsintervallet 3,6-600 m med ± 1% noggrannhet, och finns i två 
utföranden: XL (mäter endast avstånd) kostar 4200 SEK medan LH (mäter både horisontellt 
avstånd, vertikal höjd och vinkel) kostar 7791 SEK. Hemsida: http://www.sabp.se/prod07.htm 

• Extra batterier; 9V till lasermätaren 
• GPS, för koordinatsättning av objekt och transekter 
• Syftkompass, 360° 
• Trästolpar, 45 x 45 mm lärk eller furu (oimpregnerat men rötbeständigt virke), 1,3 m långa, 2 per 

transekt. Cirkapris per stolpe, avkapad och spetsad: lärk 26 SEK, kärnfura 18 SEK. 
• Armeringsjärn, 10 mm, 1m långa, 2 per transekt; ca 11:50 SEK per avkapat järn. 
• Slägga, att slå ned stolparna med 
• Hammare och spik, för att slå in en spik i stolpen i transektens början, för fästning av mätlina som 

garant för att transekten börjar vid 0,00 m. 
• Arbetshandskar 
• Mätlina 2 st à 50 m; för att få rätt position för provytor 
• Markeringspinnar, bra att ha och för att markera ev. storruta för räkning av stammar vid höga tätheter 
• Tumstock 2 m, för mätning av dikesdjup, avstånd till närbelägna buskar och träd, etc. 
• Rutram, innermått 0,5 x 0,5 m i metall eller trä med två korsande linor fästade mitt på ramens långsidor 
• Rutram med innermått 0,1 x 0,1 m, till hjälp vid uppskattning av täckningsgrad hos dominanta arter, 

negativa indikatorer och förna 
• Luftmadrass/sittunderlag för att skydda knän och vegetation (särskilt i mjukmattor) 
• Gummistövlar, gärna vadarstövlar eller –byxor i blöta miljöer 
• Protokoll/handdator: Meningen är att uppföljningen ska göras med handdator, men innan allt är klart 

kommer datainsamlingen att göras på vanliga protokoll. Protokollen kopieras lämpligen upp på 
särskild plastfilm i A4-format för att kunna användas även vid regn, då skrift med ”äkta” 
träblyertspenna inte rinner ut. Xerox gör en sådan film (Xerox, Never Tear, Opaque film, P/N 
003R96094) som kostar runt 200 SEK för 100 ark. 

• Miniräknare 
• Blyertspennor och pennvässare (undvik stiftpennor vid skrift på plastfilm vid regn) 
• Floror; för kärlväxter: Krok & Almquist (2001), Mossberg & Stenberg (2003); för mossor: Hallingbäck 

& Holmåsen (1985), ev. Hedenäs (1993). Observera att namngivningen för många pleurokarpa 
bladmossor är väsentligt ändrad jämfört med Hallingbäck & Holmåsen (1985) –  för aktuella 
vetenskapliga och svenska namn se Söderström & Hedenäs (1998). 

• Handlupp, (10)-20x förstoring 

http://www.sabp.se/prod07.htm
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• Kartor, över objekten (ortofoto) och terrängkarta 1:50 000 
• Aktuella artlistor (från VMI och andra inventeringar) över varje objekt, till hjälp och för komplettering 

av befintliga uppgifter till basinventeringen 

 

Basinventering i fält 

Areal 
Areal och gränsdragningar för källor med tuffbildning görs i fält med GPS eller, i små objekt (< 
0,1 ha), med mätlina för att få fram riktiga arealuppgifter. Även andra beskrivande data, som ev. 
lutningsgrad och -riktning anges. Arealen definieras av förekomst av kalktuff och de karaktäris-
tiska arterna (Tabell 3) och följs sedan upp i fält minst vart 12:e år. 
 

Diken 
För att kunna bevara källmiljöerna är det mycket viktigt att det hydrologiska systemet inte störs. 
Vid fältbesök registreras dikesdjup med tumstock (i dm) och avvattnande effekt uppskattas vid 
basinventeringen. Även närbelägna skogsbilvägar (med tillhörande diken) inkluderas. Som tum-
regel kan den avvattnande effekten bedömas utifrån dikenas läge i förhållande till källorna och 
topografin (Fig. 1), i kombination med dikesdjup och objektets storlek: 1) svag lokal påverkan då 
diken ligger i nedre kanten av objektet, 2) stark lokal eller 3) svag generell påverkan då diken 
ligger i objektets kant längs med sluttningen, 4) stark generell påverkan då diken skär av 
vattentillflödet och är orienterade tvärs emot sluttningen i objektets övre del, eller är dragna rätt 
genom objektet längs med sluttningen. Tumregeln är giltig främst i sluttande källor, och kan vara 
svårare att skatta i nästan plana objekt (artesiska källor) med en lutning av <0,5 m på 100 m. 

Avvattnande effekt uppskattas bäst genom att jämföra flygbilder eller ekonomiska kartor 
(med underliggande flygbild) från olika decennier, där effekten ofta syns tydligt. Observera att 
även diken och skogsbilvägar som ligger något hundratal meter uppströms kan ha en svag gene-
rell (3) påverkan på ett objekt, varför även sådana diken ska eftersökas upp till 100 m uppströms 
(i sandig mineraljord upp till 200 m). Diken som ej syns på kartor och flygbilder koordinatsätts 
med GPS. Diken följs upp tills de har åtgärdats genom återställande av tröskeln. 

Fig. 1.  Schematisk skiss över hur olika diken påverkar hydrologin, beroende på deras dragning i förhållande till 
källorna och topografin. 1 = svag lokal påverkan, 2 = stark lokal påverkan, 3 = svag generell påverkan, 4 = stark 
generell påverkan. Pilarna och höjdkurvorna indikerar objektets lutning och grundvattnets flödesriktning. 
 

4

42 / 3 2 / 3

1
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Karaktärsarter, typiska arter och annexarter 
Att notera förekomst och abundans av karaktärs-, annex-, rödlistade- och typiska arter på en grov 
skala i ett objekt som helhet är ett viktigt moment under basinventeringen: 1) enstaka, 2) spar-
sam, 3) vanlig, 4) dominant. Befintliga data hämtas ur VMI och andra inventeringar, men i vissa 
objekt krävs fältbesök. Vid uppföljningen bör artlistan kompletteras. Detta moment är inte menat 
att ta extra tid (om objektet har inventerats tidigare), utan görs under transport i ett objekt och 
med hjälp av data insamlade i de permanenta transekterna. 
 
Tabell 1. Översikt av fältparametrar och –mått i källor med tuffbildning. BI = basinventering, UF = uppföljning. 
Vissa parametrar inventeras eller följs upp bara vid behov eller efter åtgärder (x). 
Parameter Var? Mått BI UF 
Areal Generellt i objektet Med GPS eller mätlina x x 
Pågående hävd — 1/0 — ״, slåtter/bete, intensitet x x 
Diken — 1/0 — ״, avvattnande effekt x (x) 
Karaktärs- och annexarter — 1/0 — ״, mängd (x)  
Foton från fasta punkter Transekter, källor  x x 
Fördelning av 7220 i objektet — ״ — Sträckor (x1-x2, x3-x4,...)  x 
Utsträckning av öppna källor — ״ — Position, längd, bredd 90°, typiska arter  x 
Igenväxning, buskar och träd — ״ — Tre närmaste grannar/alla i 100 m2-rutor  x 
Vegetationshöjd — ״ —, provytor Höjd 50% täckning av gräsmarkslinjal  x 
Dominanta arter — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  (x) 
Negativa indikatorer — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  x 
Bar torv/bleke — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  x 
Typiska arter — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens  x 

Uppföljning i fält 

Areal 
Areal och gränsdragningar för källor med tuffbildning görs i fält med GPS eller, i små objekt (< 
0,1 ha), med mätlina för att få fram riktiga arealuppgifter. Gränsen kommer ofta att visa den yttre 
gränsen av 7220, då habitatet är mosaikartat. Arealen definieras av förekomst av kalktuff och de 
för 7220 karaktäristiska arterna (Tabell 3) och följs upp i fält minst vart 12:e år. 
 

 
Fig. 2. Schematisk presentation av hur utläggning av tre permanenta transekter kan se ut i ett område med källor 
med tuffbildning (7220), som avgränsats med GPS (streckad linje) gentemot omgivande rikkärrsvegetation (7230). I 
kärret finns ett dike som påverkar källorna negativt och som har krympt källornas ursprungliga utbredning. Igenläg-
gningen av diket följs upp med en transekt. Mörka områden visar öppna källor och en källbäck, vars lägen styr 
placeringen av två transekter, vari korsande källor och källbäck dokumenteras noga. Streckade större kvadrater visar 
positionen för 10 x 10 m-rutor vid höga stamtätheter av träd och buskar. Pilarna indikerar objektets lutning och 
flödesriktning för grundvattnet. 

N dike
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Pågående hävd 
Denna parameter finns det oftast uppgifter om i Jordbruksverkets register. Om hävd finns 

eller inte och typ av hävd (slåtter eller bete, fungerande stängsel) noteras, samt hävdens intensitet 
bedöms: 1) för svag, 2) lämplig, eller 3) för intensiv. För intensiv beteshävd kan yttra sig i 
omfattande trampskador på vegetation och källor, med följd att stora ytor täcks av mer eller 
mindre bar torv eller mineraljord. 

Etablering av permanenta transekter 
Tre (eller två) permanenta transekter om 20-50 m var med totalt (20-)30 rutor etableras korsvis i 
representativa delar av källområdet (Fig. 2). Om möjligt läggs transekterna ut så att de korsar 
minst fem diskreta källor, och innehåller så mycket av kalktuff och de karaktäristiska arterna 
som möjligt. Längden på transekterna bör vara 50 m (spänd mätlina), men i små eller mycket he-
terogena objekt, kan transekter om 20 eller 30 m användas. Fördelen med långa transekter är att 
de ger en större representativ täckning i ett objekt, medan kortare transekter innebär en något hö-
gre precision vid återlokalisering av de semipermanenta provytorna. I stora objekt med flera hyd-
rologiskt separerade delobjekt bör fler transekter etableras. Delobjekt bedöms som hydrologiskt 
separerade vid förekomst av vattendelare eller stora mellanliggande fastmarkspartier (>100 m). 

Uppföljningen av källor med tuffbildning kan vara svår att få helt enhetlig, då många 
objekt är för små för att tillåta etablering av mer än ett fåtal rutor i en kort transekt. I dessa fall 
får man notera avvikelsen och försöka se till att åtminstone tio semipermanenta provrutor kan 
etableras. Andra permanentmarkeringar än transekternas stolpar och armeringsjärn bör undvikas. 

Transekternas längd och orientering (360°-kompass) anges med utgångspunkt från tran-
sektens början. Den stolpe som ligger mest åt väster är transektens början (Fig. 3). Om transek-
ten går i exakt nord-sydlig riktning blir början i norr; möjliga riktningar för transekterna är där-
med 1-180°. Transekterna numreras i den ordning de etableras. 

Om det förekommer diken som påverkar objektets hydrologi negativt, är det viktigt att en 
av transekterna läggs parallellt (nedströms) med diket på 5-10 meters avstånd från närmaste 
dikeskanten (Fig. 2), bortom en ev. dikesvall. Med hjälp av transekten kan vi få ett kvitto på (de 
positiva) effekterna av igenläggningen av diket. I detta fall är det viktigt att, om möjligt, ha totalt 
minst 30 rutor i tre transekter i objektet. 
 

 
Fig. 3.  Principskiss som illustrerar transekternas (T1 resp. T2) början och slut, rutornas lägen och numrering i för-
hållande till mätlinan vid olika orientering av transekten, resp. hur rutorna stratifieras (flyttas) vid ev. förekomst av 
öppet vatten eller okaraktäristisk vegetation. Transekternas början (där numreringen av rutorna börjar eller tar vid) 
är alltid i den ände av transekten som ligger mest åt väster. Rutorna läggs alltid på den norra sidan av mätlinan. Om 
transekten går i exakt nord-sydlig riktning börjar transekten i norr (och rutorna läggs på den östra sidan). 
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Början och slutet av transekterna markeras väl med fasta markeringar som går att hitta igen 

efter upp till 18 år, helst både en trästolpe (sticker upp 0,5 m ovan marken) och ett armeringsjärn 
som sticks ned intill stolpens baksida i förhållande till transekten (sticker upp 0,2 m). Markering-
arna kompletteras med noggranna GPS-koordinater och två-tre fasta mätpunkter (stenblock eller 
stora träd eller andra landmärken; se Esseen m fl 2003) med angivande av kompassriktning och 
avstånd (med hjälp av lasermåttet). Transekternas GPS-koordinater läggs sedan in som ett eget 
GIS-skikt för kartproduktion över varje objekt. 

Etablering av semipermanenta provytor i transekterna 
Inom varje transekt läggs 0,5 x 0,5 m2-rutorna i första hand ut systematiskt. (var femte meter i 50 
m-transekter; 0, 5, 10,..., 45 m), tio per transekt. Rutorna stratifieras vid det första uppföljnings-
tillfället så att de inte hamnar i öppet vatten och alltid hamnar i partier innehållande karaktäristi-
ska arter (Fig. 3). Den nya positionen noteras på cm när (t.ex. 5,54 m) i protokollet. Positionen 
för varje provyta blir permanent längs mätlinan. På grund av att mätlinan inte kan läggas ut exakt 
lika (rakt) vid varje mättillfälle blir ytorna ”semipermanenta”, där rutor i mitten av transekten 
kommer att avvika mest (maximal differens på ett par decimeter med spänd mätlina). Provytorna 
läggs alltid längs norra sidan av mätlinan (alternativt östra om transekten går i precis nord-sydlig 
riktning). Mätlinan är likaledes spänd mellan de norra (eller ostliga) sidorna av transektstolparna. 
Om rutans position är t.ex. 15 m, läggs ramens insida mellan 15 och 15,5 m längs måttbandet, 
och vid stratifiering till t.ex. 5,54 m ligger ramens insida mellan 5,54 och 6,04 m. Samtliga rutor 
i ett objekt numreras löpande (t.ex. Transekt 1: 1-10; Transekt 2: 11-20; Transekt 3: 21-30). 
 

Fördelning av kalktuff och karaktäristiska arter i transekterna 
Det strikta habitatet 7220 förekommer ofta mer eller mindre fläckvis i ett objekt, uppblandat med 
tuvor och fläckar (i fast- och mjukmattor) med ”vanlig” rikkärrsvegetation. Därför bör fördel-
ningen av kalktuff och de karaktäristiska mossarterna följas upp särskilt, genom att mäta deras 
förekomst under mätlinan i varje transekt på cm när, t.ex. 2,32-4,01 m, 5,54-6,57 m, etc. Vid 
blandning av karaktärsarterna och andra mossor, dras gränsen där de karaktäristiska arterna eller 
kalktuffen täcker ned till 25% (nedre gränsen för ”dominans”) av ytan som transekten skär över. 
Detta blir ett värdefullt instrument att följa upp den tvådimensionella fördelningen över tiden. 
 

Mätning och karaktärisering av öppna källor och källbäckar 
Samtliga öppna källor eller källbäckar, upp till max fem stycken, i ett objekt ska mätas in och 
karaktäriseras. Genom att försöka inkludera dem i transekterna, blir det lättare att återfinna dem. 
Om inte upp till fem stycken kan inkluderas i transekterna (när det finns fler) ska ytterligare 
öppna källor följas upp utanför transekterna (urval genom slumpning) och positionsbestämmas 
med GPS. Syftet med uppföljningen är att denna struktur är viktig för vissa organismer, t.ex. för 
den sårbara källnaten på Gotland och kransalger. Definitionen på en öppen källa är att den inte 
täcks av mossor, men kan täckas av kransalger eller av ett glest fältskikt (max 25% täckning) av 
kärlväxter. De variabler som ska mätas i varje öppen källa är a) position längs transekten (t.ex. 
6,57-7,86 m) alt. koordinater enligt RT90, b) maximal längd och största bredd i 90° vinkel mot 
maximala längden, mätt ned till närmaste cm med tumstock eller mätlina, c) växter i den öppna 
källan och deras täckningsgrad; t.ex. kransalger 30%, d) typiska och andra dominanta arter/taxa 
längs kanten av källan och deras abundans på en grov skala; t.ex. källmossor sparsamma (2), 
klotuffmossa vanlig (3), späd skorpionmossa dominant (4), svarthö enstaka (1). I källbäckar mäts 
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endast bredden där mätlinan korsar bäcken och förekomst av växter i och längs med bäcken 1 m 
uppströms och 1 m nedströms mätlinekorsningen. 
 

Fotografering från fasta punkter 
Detta blir ett viktigt komplement till fjärranalysen och uppföljningen i de semipermanenta prov-
ytorna, för att dokumentera förändringar av vegetation, strukturer och landskap. Ett fotografi tas 
vardera i början och slutet längs de fasta transekterna med 28 mm digitalkamera, minst 1,5 m 
över marken. Likaså ska varje enskild öppen källa som följs upp dokumenteras med ett fotografi 
som tas i källans maximala längdriktning, i den södra sektorn (ger generellt  bäst medljus). Foto-
graferingspunkten bör ligga fyra meter bakom transekternas permanentmarkeringar resp. från 
källans kant. Bilderna tas direkt efter transekterna har etablerats med fasta markeringar, innan 
analys av provytorna börjar, och personer och utrustning ska ej finnas med. Bilderna bör tas så 
att struktur och höjd på ev. omgivande skog (och alltså en del av himlen) kommer med. Första 
bilden av transekten ska tas från starthållet, medan andra bilden tas från slutet av transekten. 
Kolla alltid i monitorn att bilden är lyckad. Radera bilden om så inte är fallet och en ta ny bild. 
Metoden används redan av NILS (Esseen m.fl. 2003). Bilderna bör så fort som möjligt laddas 
ned till en hårddisk. 

 

Metoder för mängduppskattningar i transekternas provytor 

Gräsmarkslinjal 
Vegetationshöjden följs med gräsmarkslinjal (Ekstam & Forshed 1996). Den nivå där 50% av 
skivan skyms av vegetationen (alltså ej högsta höjd) är den höjd som noteras. Detta mått avläses 
på ca 5 m avstånd sittande på huk med ögonen ca 1 m ovan marken. 

Frekvens i fyra delrutor 
För att få ett snabbt mängdmått hos de vegetationsparametrar vi följer upp, registreras i hur mån-
ga av rutramens fyra delrutor en art eller bar torv/bleke förekommer (frekvens = 1-4) när man 
tittar på rutan rakt uppifrån. Detta ger oss ett snabbt instrument att detektera förändringar på en 
kvantitativ skala, även på objektsnivå. För att få en rättvisande frekvens hos typiska mossarter 
krävs ofta att hela rutan ”skannas” noga, genom att försiktigt böja undan blad av kärlväxter. Hos 
kärlväxter räknas en art som förekommande i en ruta eller delruta endast om den är rotad där (ej 
om den hänger in utifrån). 

Täckningsgrad 
Mäts som procent i provytan för dominanta arter, negativa indikatorer, bar torv och bleke, samt 
förna. Här ska den faktiska, strikta täckningsgraden sedd rakt uppifrån skattas i procent av hela 
provytan: om täckningen skattas till 22% ska detta anges i protokollet. Strikt täckningsgrad inne-
bär att mellanrum mellan strån eller blad inte räknas (se Esseen m.fl. 2003). För att få ett så bra 
mått som möjligt är det bra att ha en 1x1-dm rutram, motsvarande 4% av provytans yta, till hjälp. 
Tänk på att en delruta av provytan motsvarar 25%, vilket är den nedre gränsen för att notera 
dominanta arter. Observera att den sammanlagda täckningsgraden i en provyta med flera arter 
mycket väl kan överstiga 100%, då de olika arternas blad ofta överlappar. I början är det viktigt 
att ta litet extra tid på sig för att få ett bra mått, när metoden väl är inkörd går det ganska snabbt. 
För att testa och öva upp din förmåga att uppskatta täckningsgrad, se sid. 192-194 i Ekstam & 
Forshed (1996) och sid. 2:6-2:8 i Esseen m.fl. (2003). Det är generellt svårast att skatta täck-



Fältmanual källor med tuffbildning (7220)      Bilaga 5 

10 
 

ningsgraden hos arter med långa, smala blad, t.ex. gräs och halvgräs. En kärlväxtartart kan ha 
täckning i en ruta utan att ha någon frekvens, genom att hänga in över rutan utifrån. 
 

Antal strån 
Används endast för den negativa indikatorn bladvass, där antalet strån som är rotade i provytan 
räknas (eller skattas vid tätheter över 50 strån i rutan). 
 

Parametrar i eller från transekternas provytor 

Träd- och buskskikt (stamtäthet) 
Täthet av levande vedartade träd eller buskar som är högre än 50 cm (= knähöjd) mäts vid låga 
stamtätheter enligt avstånd till de tre ”närmaste grannarna” (tre närmaste träden eller buskarna) 
med laseravståndsmätaren (Alexandersson & Wallin 2003). Måttet tas från mitten av varje prov-
ytas sida längs mätlinan om det finns träd/buskar inom 200 m i objektet. Arter som sällan blir 
högre än 1 m, t.ex. pors, skvattram och krypvide inkluderas inte. Måttet anges i m ned till när-
maste dm (t.ex. 3,4 m; 6,9 m; 13,8 m) med syftning mot trädets/ buskens stam eller rothals. Detta 
mått reflekterar etablering och överlevnad hos vedartade växter, medan fjärranalysen är en bättre 
metod för att skatta (förändrad) yttäckning hos desamma i större objekt. 

Vid hög täthet 
Om stamtätheten är nära eller högre än 1000 stammar per ha (alltså en stam per 10 m2, mot-
svarande ett sammanlagt avstånd till de tre närmaste grannarna av 10 m eller mindre i varje 
provyta i en transekt), ska samtliga träd och buskar (≥ 0,5 m höga) räknas i en storruta om 10 x 
10 m (jfr. Gunnarsson 2003). Storrutan förläggs utmed transektens sydsida (västsida vid tran-
sektorientering 180°), med ett hörn i stolpen i transektens början och ett vid 10 m längs mätlinan 
(Fig. 2). 

I små objekt 
I objekt som är mindre än 500 m2 (motsvarande en yta om 20 x 25 m) ska den procentuella 
täckningsgraden av träd och buskar (se ovan vilka arter som utesluts) i objektet uppskattas. Här 
använder vi oss av diffus täckningsgrad (se Esseen m.fl. 2003), vilket innebär att all yta inom ett 
träds eller en buskes periferi, sedd rakt uppifrån, har 100% täckning och ev. mellanrum mellan 
grenar och blad bortses ifrån (i motsats till när man mäter strikt täckningsgrad). Anledningen till 
att vi följer denna parameter i fält enbart i små objekt är att den mäts bra med fjärranalys i större 
objekt. 

Vegetationshöjd 
Vegetationshöjden följs upp i alla objekt, och mäts med gräsmarkslinjalen, fästad längs mittsnö-
ret i varje provyta, parallellt med mätlinan. Vegetationshöjden är viktigast att följa upp i hävdade 
objekt, så dess tillämpning i ohävdade objekt får utvärderas när den testats i större skala under 
2004. 

Förna 
Mängden fjolårsförna sammanfattar på ett effektivt sätt täckningsgraden och vegetationshöjden 
vid förra växtsäsongens slut. För att uppskatta mängden förna är en visuell uppskattning av 
täckningsgraden den effektivaste metoden, om än subjektiv (se Esseen 2003). I princip är all yta 
som inte täcks av mossor, marktäckande kärlväxter (t.ex. lummer), bar torv/bleke eller av upp-
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stickande strån täckt av förna (under det gröna). I källor är det ovanligt att förnan blir så tjock att 
det är meningsfullt att uppskatta tjockleken hos förnan. Denna parameters användbarhet bör 
utvärderas efter fältsäsongen 2004. 

Dominanta arter 
Som dominanter räknas arter som har en täckningsgrad ≥ 25%. Om ingen art har minst 25% 
täckning bör den vanligaste kärlväxt- respektive mossarten registreras. Dominanta arter kan vara 
viktiga att följa upp för att få reda på om en minskning av typiska arter kan bero på att en domi-
nant art har ökat, minskat eller ersatts av en annan. Dominanta arter kan vara desamma som vissa 
typiska arter eller negativa indikatorer. Uppföljningen av dominanta arter är frivillig, och noteras 
som frekvens i delrutor och täckningsgrad. 

Negativa indikatorer 
För att kunna förstå orsakerna till en eventuell minskning av antalet typiska arter eller av någon 
specifik art, är det viktigt att också följa upp negativa indikatorer, som ofta ökar vid en försäm-
ring av habitatet. Fyra kärlväxtarter och två mosstaxa följs upp nationellt i de semipermanenta 
provytorna (Tabell 2). Som komplement kan även andra arter läggas till regionalt, t.ex. pors, 
bergrör eller bunkestarr som ökar vid ohävd och igenväxning 

Den viktigaste arten att följa upp är sannolikt blåtåtel, en art som nästan alltid finns spar-
samt i rikkärr men som ökar till följd av flera faktorer (Tabell 2). Erfarenheter visar att arten har 
en tydligt negativ påverkan på frekvensen av typiska arter först vid en täckning av ca 30% i en-
skilda rutor eller delrutor, då även dess förnamängd blir stor (Sundberg 2004). 

Vitmossor (Sphagnum) är sällan ett naturligt inslag i kalkkällornas vegetation. Hursom-
helst indikerar ev. ökning av vitmossor en pågående försämring av källmiljön, vare sig den beror 
på naturlig succession, antropogen försurning, upphörd hävd eller t.o.m. dikning (Tabell 2). 

För att följa upp negativa indikatorer bör vi notera förekomst/icke förekomst, frekvens i 
delrutor och täckningsgrad. Uppföljning av bladvass sker genom att också räkna/skatta antalet 
strån i rutorna. 
 
Tabell 2. Negativa indikatorer som följs upp i de permanenta provytorna. 1/0 = förekomst/icke förekomst 
 

Taxon Indikation Uppföljningsvariabler 

Ag Ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Bladvass Ökad näring, ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning, antal strån 

Blåtåtel Ökad näring, torrare förhållanden , ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Älgört  Ökad näring, ohävd, skugga 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Spjutmossa Ökad näring, igenväxning 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Vitmossor Succession, lägre pH, ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Bar torv/bleke 
Många kärlväxt- och mossarter gynnas av förekomst av bart substrat, vilket skapas av bl a tram-
pande betesdjur eller stående/rinnande vatten. Vid intensivt tramp kan i stället ytan av bart sub-
strat bli för stor vilket kan indikera behov av ändrad skötsel. Denna parameter mäts genom 
frekvens i delrutor och att uppskatta täckningsgraden. 
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Typiska arter 
Typiska arters förekomst i fält används som det avgörande kvittot på att det råder GYBS i de en-
skilda objekten och inom habitatet på biogeografisk nivå. En typisk art bör vara relativt frekvent 
i sitt habitat, relativt lätt att känna igen med en mindre utbildningsinsats och vara en bra indikator 
på GYBS i sitt habitat (Ekologigruppen AB 2003). Antalet typiska arter som krävs för GYBS 
bestäms för varje objekt, beroende på den stora variationen mellan olika källor och regioner (se 
Sundberg 2004). Meningen är att antalet typiska arter inom objekten ska vara stabil eller öka 
mellan mättillfällen, medan enskilda arters status följs upp på biogeografisk nivå eller inom en 
region. Sker en minskning av antalet typiska arter ska de övriga parametrarna inom uppfölj-
ningen kunna indikera orsaken och nödvändiga åtgärder för att återställa GYBS. Mängdmått för 
typiska arter är endast frekvens i provytans fyra delrutor.  

Vid uppföljningen i en provyta, kan det vara bra att först notera vilka typiska arter som är 
närvarande (med ett litet kryss i protokollet), och därefter räkna deras frekvens, som antecknas. 

Förslaget över typiska arter som ska följas upp nationellt i kalktuffkällor (Tabell 3) inne-
håller 10 kärlväxtarter, 5 mosstaxa och ett algtaxon (kransalger), och är framtaget med tanke på 
att det ska fungera över hela spektret av pH och i en gradient från vegetationstäckta lösbottnar 
över mjukmattor och fastmattor till låga tuvor i hela landet. Mossorna är viktiga att följa upp då 
de ofta reagerar snabbast på förändringar och är de bästa indikatorerna på gynnsam hydrologi, 
pH, näringsstatus och förnamängd, samtidigt som de finns över större delen av landet. Tanken är 
att ytterligare arter som anses viktiga att följa upp i enskilda län ska kunna läggas till, exempelvis 
källnate (Gotland). De typiska arterna (Tabell 3) är fastslagna av Naturvårdsverket i maj 2004, 
men kan komma att ändras i takt med att vi får mer kunskap om deras indikatorvärden. 

 
Tabell 3. Förslag på typiska arter/taxa att följa upp inom Natura 2000-habitatet 7220 (källor med tuffbildning). x = 
goda karaktärsarter (avgränsningsarter) för 7220 gentemot andra myrhabitat, särskilt 7230. * Endast kalkkällmossa 
(Philonotis calcarea) skiljer 7220 från 7160. Listan är fastslagen av Naturvårdsverket i maj 2004, med undantag av 
kransalgerna som har lagts till som extra förslag. 
 Vetenskapligt namn Svenskt namn Region Indikation 
 

Kärlväxter 
   

 Bartsia alpina svarthö Gotland, Östergötland Hävd, kalk, källpåverkan 
 Carex microglochin borststarr Boreal, fjällnära Källpåverkan, kalk 
 Epipactis palustris kärrknipprot Södra Sverige Extremrikkärr 
 Euphrasia salisburgensis 

var. schoenicola 
brun ögontröst Gotland Källpåverkade extremrikkärr 

 Juncus castaneus bruntåg Boreal, fjällnära Hävdgynnad, kalk, källpåverkan 
 Juncus triglumis lapptåg Boreal, fjällnära Hävdgynnad, kalk 
 Ophrys insectifera flugblomster Skåne-Jämtland Extremrikkärr 
 Pinguicula vulgaris tätört Hela landet Störning 
 Saxifraga aizoides gullbräcka Boreal, alpin Slåttergynnad, kalk 
 Tofieldia calyculata kärrlilja Gotland Källpåverkade extremrikkärr 
 

Mossor 
   

x Catoscopium nigritum svartknoppsmossa Främst boreal, alpin Källpåverkan, störning 
x Cratoneuron filicinum källtuffmossa Hela landet Källpåverkan, blöta förhållanden 
x Palustriella falcata klotuffmossa Hela landet Källpåverkan, blöta förh., hävdgynnad 
x Palustriella commutata/ 

P. decipiens 
kam-/nordtuff-
mossa 

Hela landet Källpåverkan, blöta förhållanden, 
hävdgynnade 

(x) Philonotis sp.* källmossor Hela landet Källpåverkan, blöta förhållanden 
 Alger    
 Chara/Nitella/Tolypella sp. kransalger Hela landet Blöta källor, lösbottnar 
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I förslaget är Palustriella commutata (sydlig art) och P. decipiens (nordlig art) hopslagna till ett 
taxon då de är mycket svåra att separera i fält och har överlappande utbredningsområden i södra 
Sverige. Av samma anledning slås källmossorna (Philonotis spp.) ihop till ett taxon (kan förstås 
tas upp artvis om separation är möjlig). Kransalgerna separeras inte, p.g.a. identifikations-
problem, utan följs upp som grupp. 
 

Inventeringstid och tidsbudget  
 
Lämpliga första datum för uppföljning i källor med tuffbildning är 15 juni i Götaland, 22 juni i 
Svealand och 1 juli i Norrland, varefter inventering kan ske fram till mitten av september. Vid 
uppföljning tidigare än första datum är många arter outvecklade och svåra att identifiera, medan 
uppföljning efter 15 september leder till att vissa arter, t.ex. tätört, har vissnat. Ett objekt följs 
alltid upp vid samma datum ± sju dagar, för att undvika att arters fenologi påverkar skillnaderna 
mellan uppföljningstillfällena. Om ett objekt första gången följs upp 3 juli, ska påföljande upp-
följningar ske inom perioden 26 juni-10 juli. 

Målet med uppföljningen är att en van inventerare ska hinna med ett objekt under en nor-
mal arbetsdag, givet 20-30 rutor. Fälttester i rikkärr visar att uppföljning av parametrarna i 0,5 x 
0,5 m2-rutorna tar ca tio minuter per ruta (leta typiska arter sex min, deras frekvens i delrutor två 
min, övriga parametrar två min). Tidsåtgången blir större än i fattigare myrar och betesmarker, 
främst p.g.a. att eftersök av små mossor är tidskrävande. Det är möjligt att etableringen av de 
permanenta transekterna och ev. basinventering gör att en arbetsdag inte kommer att räcka till i 
många objekt, så en utvärdering bör göras efter mer omfattande fälttester. 
 

Utbildning av inventerare 
 
En förutsättning för att uppföljningen i källor ska fungera bra är att de som gör jobbet i fält är 
kunniga. Grundkunskaper som behövs är god bestämningsförmåga av kärlväxter och mossor, där 
floristikkurser eller motsvarande erfarenhet är ett krav. Detta bör kompletteras med en metod- 
och bestämningskurs (för enbart rika kärr minst två dagar, för myrar generellt kanske fem dagar). 
 

Preliminär bedömning av bevarandestatus 
 
Tröskelvärdet för antalet typiska arter bör vara objektsspecifikt i källor med tuffbildning. För 
statistisk bedömning av om GYBS råder i ett objekt (om detta inte är uppenbart utifrån data), se 
Sundberg (2004). 

För bedömning om GYBS råder, baserat på vegetationshöjden, kan en vegetationshöjd på 
högst 5 cm (lågstarr) eller 7 cm (högstarr) tolereras i hävdade objekt (jfr. Ekstam & Forshed 
1996). Dessa värden bör utvärderas efter att metoden har testats i källmiljöerna. 
 

Snabbuppföljning 
 
Vid minst ett tillfälle vart sjätte år ska uppföljning av negativa indikatorer och vegetationshöjd 
(med gräsmarkslinjal) göras på minst tre platser i varje objekt (fler platser i objekt större än 10 
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ha). I hävdade objekt görs detta subjektivt i de delar av området som förväntas vara dåligt avbe-
tade. I ohävdade objekt görs detta i de permanenta transekterna där vi ju kommer att ha basdata 
för jämförelse. Om negativ indikation påvisas (samt minst vart 12:e år), ska vegetationshöjden 
mätas i ett tillräckligt stort antal utslumpade ytor, så att objektsvis uppsatta mål kan mätas med 
statistisk signifikans. Om negativ indikation då kvarstår ska orsaken till försämringen åtgärdas. 
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Appendix 1. Målmatris 7220. Bevarandemål, basinventering och uppföljning på biogeografisk nivå 
  Bevarandemål Indikator Mått BI/UF Metoder BI Metoder UF Frekvens UF 

Areal Arealen av habitatet inom N2000-objekten 
bibehålles eller ökar   Hektar 

BI och UF i alla 
obj. 

Befintlig VMI 
kompletterad 
med IRF (M03) 
+ fält GPS och 
måttband (N83).

Fält GPS + måttband 
(N83).  

Vart 6:e år i 
hävdade obj. 
och ohävdade 
50% vart 6:e år. 

Träd- och buskskiktstäckning minskar på 
biogeografisk nivå och i minst 90% av objekten 
uppfylls objektsvis uppsatta mål (3). 

Vedartad 
igenväxningsvegetation 
förekommer ej i hävdade 
objekt. 

Ja/nej (1) ha, 
Täckningsgrad 
% + stamtät-
het/ha 

BI  och UF i alla 
objekt. 

Hävdhistorisk 
analys + UF 

Täckningsgradsskattning 
+ närmsta granne (E03 + 
A03:1) + foto 

Fältkontroll: 
vart 6:e år 
hävdade i obj. 
och i ohävdade 
50% vart 6:e år. 

Objekten som hävdas är välhävdade vid 
vegetationsperiodens slut, vilket innebär att 
objektvisa mål som definierar "väl hävdat (2)" 
ska nås i minst 95% av objekten och den 
registrerade arealen. 

Täta (>50% täckning) 
bestånd av de negativa 
indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört  
>3Xkvm/ha förekommer 
ej 

Ja/nej (1) ha, cm. 
Indikatorer: 
ja/nej 

UF i alla hävdade 
obj.   

Indikator: fri sökning. 
Gräslinjal i icke 
permanenta PY (E96).  

>vart 6:e år. NI 
utlöser UF 
negativa + 
typiska arter i 
PY 

Strukturer och funktioner 

Minst 95 % av den registrerade arealen har en 
ostörd hydrologi. 

Efter år 2015 saknas 
diken med avvattnande 
effekt i objekten  Ja/nej (1) ha,  

UF och BI av 
objekt med 
förekomst av 
diken.  

IRF/topografisk 
karta + vid 
behov 
fältkontroll. 

Fältbesiktning av 
restaurerat dike 

Efter 
restaurering.  Typiska 

arter

Frekvensen av typiska kärlväxtarter och mossor 
bibehålls eller ökar på biogeografisk nivå och 
objektvisa uppställda mål uppfylls i minst 90% 
av objekten och arealen.   

Ja/nej (1) ha, 
Förekomst % av 
resp. art. Typisk 
art/yta %. UF i alla objekt. - 

Provytor utmed 
permanent transekt 
(S03) + väkteri  (L01) 

Hävdade obj 
>vart 6:e år. O-
hävdade obj 
>50% vart 6:e.  

Fotnot       
(1) Ja/nej (ha) – Måttet nej innebär i den biogeografiska utvärderingen att objektets hela areal (i hektar) räknas som icke gynnsamt om mål inte uppfylls.  
(2) Med väl avbetad menas som regel att vegetationshöjden i genomsnitt är högst 5X cm på fuktiga marker och högst 7X cm på våta marker  
(3) Hävdade källor skall som regel vara fria från vedartad igenväxningsvegetation. Täckning av träd och buskskikt skall alltid vara <30%.  
(4) Med negativa indikatorarter menas blåtåtel, vass, eller älgört        
        

Förkortningar i matrisen: PY – Provyta      
 BI – Basinventering A reg. – Alpin region  
 IRF – Infraröd flygbildstolkning B reg. – Boreal region  NI – Negativ indikation   
 Obj. – Natura 2000-objekt  K reg. – Kontinental region UF – Uppföljning      

Målet följs upp i ett stickprov av objekten. Vid negativ indikation följs målet upp i samtliga objekt.      

Bevarandemålet följs upp i samtliga objekt         
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Fältprotokoll N2000: Källor med tuffbildning (7220) 
 
OBJEKT/DELOBJEKT (komplettering basinventering) 
 
Län Kommun Kartblad  
 
Objekt nr. Objektnamn   
 
Koord. (RT90; mittpunkt): N, O; m ö.h. 
 
Datum  Inventerare    
 
 
Areal (ha) Lutning (riktning; styrka)  
 
Hävd? Hävdintensitet (1-3)   
 
Diken? Dikesdjup (dm) Avvattnande effekt  

Dikessträckning (RT90) N, O – N, O 
 
Dike återställt år  
 
Vegetationstyper      
 
Karaktärsarter (abundans)    
     
     
     
     
      
 
Typiska-, rödlistade- och annexarter   
     
     
     
      
 
Kommentarer:     
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PERMANENTA TRANSEKTER: Län Objekt Datum  
 Transekt 1 Transekt 2 Transekt 3  
Början (RT90, 7 siffror) x: 
  y: 

    

Slut (RT90, 7 siffror)  x: 
  y: 

    

Längd (m) 
    

Riktning (från början) 
    

Fasta markeringar, typ 
 

    

Referenspunkter början 
(typ, avstånd, riktning) 
 
 
 
 
  

    

Referenspunkter slut (typ, 
avstånd, riktning) 
 
 
 
 
 

    

Fotografi början (bild nr)     
Fotografi slut (bild nr.)     
Kalktuff och karaktäristiska 
arter i transekt, sträcka (x1-
x2, x3-x4 m) 
 
 

    

Antal stammar i storruta 10 
x 10 m (≥1000 per ha) 

    

Täckningsgrad (%) träd- och 
buskskikt i små objekt 
<500m2 

    

Kommentarer 
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ÖPPNA KÄLLOR/KÄLLBÄCKAR: Län Objekt Datum  
 

Källa nr.      
Transekt nr.      
Position (Alt. 1 eller 2) 

1) längs transekten (x1-x2 m)      

2) koordinater (RT90) x: 

 y: 

     

Storlek 

Maximal längd (x,xx m)      

Största bredd, 90° längd (m)      

Fotografi (bild nr)      

Växtarter i öppen källa/källbäck, täckning (%) 

      
      
      
      
Typiska och dominanta arter/taxa längs kanten av källan/källbäcken, abundans 
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning           
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
Epipactis palustris           
Ophrys insectifera           
Pinguicula vulgaris           
Saxifraga aizoides           
           
           
           
Catoscopium nigritum           
Cratoneuron filicinum           
Palustriella falcata           
P. commutata/P. decipiens           
Philonotis sp.           
           
           
Chara/Nitella/Tolypella sp.           
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning           
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
Epipactis palustris           
Ophrys insectifera           
Pinguicula vulgaris           
Saxifraga aizoides           
           
           
           
Catoscopium nigritum           
Cratoneuron filicinum           
Palustriella falcata           
P. commutata/P. decipiens           
Philonotis sp.           
           
           
Chara/Nitella/Tolypella sp.           
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning           
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
Epipactis palustris           
Ophrys insectifera           
Pinguicula vulgaris           
Saxifraga aizoides           
           
           
           
Catoscopium nigritum           
Cratoneuron filicinum           
Palustriella falcata           
P. commutata/P. decipiens           
Philonotis sp.           
           
           
Chara/Nitella/Tolypella sp.           
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Introduktion 
 
I denna fältmanual gås moment och parametrar igenom som ska ingå i uppföljningen och basin-
venteringen av mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160) inom Natura 2000-
nätverket i Sverige. Mineralrika källor och källkärr är ett EU-habitat med mycket liten utbredning, 
där 2 200 ha i 84 objekt är utpekade inom Natura 2000 i Sverige, med tyngdpunkten i norra 
Sverige. Habitatet 7160 är ofta mosaikartat, med diskreta öppna eller vegetationstäckta källor, 
källbäckar, diffusa källflöden, och ”vanlig” kärrvegetation. Habitatet 7160 inkluderar källor och 
källkärr som kan karaktäriseras som fattiga till rika med avseende på vattnets halt av lösta mineral, 
där de rikare typerna främst har höga halter av järn, s.k. järnockrakällkärr. Källorna karaktäriseras 
av jämn och låg temperatur, näringsfattiga till svagt eutrofa förhållanden, och hyser flera mer eller 
mindre miljöspecifika arter. I de fattigare typerna dominerar bl.a. klyvbladsvitmossa, källmossor, 
bandbryum och Scapania-arter, medan de rikare järnockrakällkärren hyser sällsynta arter som myr-
bräcka, kärrsumparv, myrstarr, käppkrokmossa och en karaktäristisk form av lerkrokmossa. 

Manualen är gjord så att uppföljningen får en hög reproducerbarhet. Liknande manualer har 
också tagits fram för naturtyperna 7230 (rikkärr) och 7220 (källor med tuffbildning). Manualen 
baseras på förslaget till övervakningsprogram av rikkärr som gjorts åt Naturvårdsverket (Sundberg 
2003), fastslagna metoder i slutrapporten för Natura 2000-uppföljningen (Abenius m.fl. 2004) samt 
i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS; Esseen m.fl. 2003). Inför uppföljning av 
mineralrika källor och källkärr, se även de habitatsvisa parametrarna och metoderna för Natura 
2000 (Appendix 1)! Målet är att en inventerare, efter några dagars ”inkörning”, ska kunna göra 
uppföljning i ett objekt under en arbetsdag (max åtta timmar i fält). Antalet transekter och rutor 
som följs upp kan därmed anpassas efter tidstillgången. Då uppföljning av 7160 inte har testats i 
fält har en mängd uppföljningsparametrar tagits med som förslag. Metoderna bör justeras (ev. 
bantas ned) efter att de har testats i fält i större skala. 

För de flesta objekt finns data från våtmarksinventeringen (VMI) och andra riktade inven-
teringar över habitatets utbredning och areal samt förekomst av arter i olika objekt, vilka fungerar 
som underlag för basinventeringen. I samtliga dikningspåverkade objekt ska basinventeringsdata 
registreras i fält. Detta sker då lämpligen vid samma tillfälle som en första noggrann uppföljning 
görs och permanenta transekter etableras i fält. Rödlistade arter och arter i bilaga 2 i EU:s 
habitatdirektiv följs upp med floraövervakning (Elf 2001, jfr. Abenius m. fl. 2004). 
 

Redovisningsenheter och uppföljningsfrekvens 
Mineralrika källor och källkär följs upp olika i södra (Götaland, Svealand och Gästrikland) och 
norra Sverige. Uppföljning och bedömning av bevarandestatus i samtliga mineralrika källor och 
källkärr i södra Sverige görs utifrån objektsvis uppsatta mål för areal, strukturer och funktioner, 
och typiska arter. I Norrland sker uppföljningen i ett slumpvis utvalt stickprov av habitatet (minst 
10 objekt vardera i boreal och alpin zon) med hjälp av en förtätning av NILS’ ordinarie rutnät. Den 
geografiska skillnaden i uppföljningsintensitet motiveras av att källorna i södra Sverige har mindre 
sammanlagd yta, att de påverkats mer negativt av dikningar och deposition av luftburna 
föroreningar, samt att de är mer präglade av seklers hävd.  

De flesta av parametrarna som beskrivs i manualen ska följas upp vid en första noggrann 
uppföljning i södra Sverige och i alla hävdade objekt, och sedan vart 12:e (hävdade objekt) eller 
18:e år (ohävdade objekt) i objekt med gynnsam bevarandestatus (GYBS). Endast parametrarna 
vegetationshöjd och negativa indikatorer ska följas upp vart 6:e år i hävdade objekt. Däremot om 
ett objekt uppvisar icke gynnsam bevarandestatus (IGYBS), en ökning av negativa indikatorer eller 
vegetationshöjd, eller är negativt påverkat av diken, ska uppföljning av samtliga parametrar göras 
vart 6:e år, tills GYBS åter råder i objektet efter utförda åtgärder. Objekt som följs upp med 
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förtätad NILS i norra Sverige kommer att följas upp vart femte år. Urvalet av dessa objekt kommer 
att slås fast först när samtliga NILS-rutor har inventerats klart en första gång år 2007. 
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Praktiska förberedelser 
 

Val av läge för permanenta transekter 
En preliminär bestämning av transekternas lägen bör göras på ortofotokarta, innan fältundersök-
ningarna börjar, för att undvika alltför subjektiv utläggning. Med hjälp av ortofotokarta, ev. infra-
röda flygbilder och äldre ekonomiska kartor kan man ibland se var öppna källor är belägna. Tran-
sekternas lägen styrs i första hand av förekomst av källor, men bör i större objekt om möjligt läggas 
väl utspridda så att de ger en så god representativitet som möjligt av ett objekt. Ortofotokartor 
skrivs ut med angivande av skala och avstånd och tas med ut i fält. 

 

Utrustning 
• Rymlig ryggsäck att bära utrustningen i, gärna med ram och midjebälte för bättre stadga. 
• Digitalkamera 
• Laseravståndsmätare för mätning av avstånd, t.ex. till träd. Jag rekommenderar DME 600 som har det 

bästa näravståndet av lasermätarna på marknaden och säljs av SAB Elteknik AB i Ljusdal, tel. 0651-
71 18 01. Den mäter i avståndsintervallet 3,6-600 m med ± 1% noggrannhet, och finns i två 
utföranden: XL (mäter endast avstånd) kostar 4200 SEK medan LH (mäter både horisontellt avstånd, 
vertikal höjd och vinkel) kostar 7791 SEK. Hemsida: http://www.sabp.se/prod07.htm 

• Extra batterier; 9V till lasermätaren 
• GPS, för koordinatsättning av objekt och transekter 
• Syftkompass, 360° 
• Trästolpar, 45 x 45 mm lärk eller furu (oimpregnerat men rötbeständigt virke), 1,3 m långa, 2 per transekt. 

Cirkapris per stolpe, avkapad och spetsad: lärk 26 SEK, kärnfura 18 SEK. 
• Armeringsjärn, 10 mm, 1m långa, 2 per transekt; ca 11:50 SEK per avkapat järn. 
• Slägga, att slå ned stolparna med 
• Hammare och spik, för att slå in en spik i stolpen i transektens början, för fästning av mätlina som garant 

för att transekten börjar vid 0,00 m. 
• Arbetshandskar 
• Mätlina 2 st à 50 m; för att få rätt position för provytor 
• Markeringspinnar, bra att ha och för att markera ev. storruta för räkning av stammar vid höga tätheter 
• Tumstock 2 m, för mätning av dikesdjup, avstånd till närbelägna buskar och träd, etc. 
• Rutram, innermått 0,5 x 0,5 m i metall eller trä med två korsande linor fästade mitt på ramens långsidor 
• Rutram med innermått 0,1 x 0,1 m, till hjälp vid uppskattning av täckningsgrad hos dominanta arter, 

negativa indikatorer och förna 
• Luftmadrass/sittunderlag för att skydda knän och vegetation (särskilt i mjukmattor) 
• Gummistövlar, gärna vadarstövlar eller –byxor i blöta miljöer 
• Protokoll/handdator: Meningen är att uppföljningen ska göras med handdator, men innan allt är klart 

kommer datainsamlingen att göras på vanliga protokoll. Protokollen kopieras lämpligen upp på 
särskild plastfilm i A4-format för att kunna användas även vid regn, då skrift med ”äkta” 
träblyertspenna inte rinner ut. Xerox gör en sådan film (Xerox, Never Tear, Opaque film, P/N 
003R96094) som kostar runt 200 SEK för 100 ark. 

• Miniräknare 
• Blyertspennor och pennvässare (undvik stiftpennor vid skrift på plastfilm vid regn) 
• Floror; för kärlväxter: Krok & Almquist (2001), Mossberg & Stenberg (2003); för mossor: Hallingbäck & 

Holmåsen (1985), ev. Hedenäs (1993). Observera att namngivningen för många pleurokarpa 
bladmossor är väsentligt ändrad jämfört med Hallingbäck & Holmåsen (1985) –  för aktuella 
vetenskapliga och svenska namn se Söderström & Hedenäs (1998). 

• Handlupp, (10)-20x förstoring 
• Kartor, över objekten (ortofoto) och terrängkarta 1:50 000 

http://www.sabp.se/prod07.htm
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• Aktuella artlistor (från VMI och andra inventeringar) över varje objekt, till hjälp och för komplettering av 
befintliga uppgifter till basinventeringen 

 

Basinventering i fält 

Areal 
Areal och gränsdragningar för mineralrika källor och källkärr görs i fält med GPS eller, i små 
objekt (< 0,1 ha), med mätlina för att få fram riktiga arealuppgifter. Även andra beskrivande data, 
som ev. lutningsgrad och -riktning anges. Arealen definieras av förekomst av diskreta källor och de 
karaktäristiska gränsdragningsarter (Tabell 3). 

Diken 
För att kunna bevara källmiljöerna är det mycket viktigt att det hydrologiska systemet inte störs. 
Vid fältbesök registreras dikesdjup med tumstock (i dm) och avvattnande effekt uppskattas vid 
basinventeringen. Även närbelägna skogsbilvägar (med tillhörande diken) inkluderas. Som tum-
regel kan den avvattnande effekten bedömas utifrån dikenas läge i förhållande till källorna och 
topografin (Fig. 1), i kombination med dikesdjup och objektets storlek: 1) svag lokal påverkan då 
diken ligger i nedre kanten av objektet, 2) stark lokal eller 3) svag generell påverkan då diken 
ligger i objektets kant längs med sluttningen, 4) stark generell påverkan då diken skär av 
vattentillflödet och är orienterade tvärs emot sluttningen i objektets övre del, eller är dragna rätt 
genom objektet längs med sluttningen. Tumregeln är giltig främst i sluttande källor, och kan vara 
svårare att skatta i nästan plana objekt (artesiska källor) med en lutning av <0,5 m på 100 m. 

Avvattnande effekt uppskattas bäst genom att jämföra flygbilder eller ekonomiska kartor 
(med underliggande flygbild) från olika decennier, där effekten ofta syns tydligt. Observera att 
även diken och skogsbilvägar som ligger något hundratal meter uppströms kan ha en svag generell 
(3) påverkan på ett objekt, varför även sådana diken ska eftersökas upp till 100 m uppströms (i 
sandig mineraljord upp till 200 m). Diken som ej syns på kartor och flygbilder koordinatsätts med 
GPS. Diken följs upp tills de har åtgärdats genom återställande av tröskeln. 

Fig. 1.  Schematisk skiss över hur olika diken påverkar hydrologin, beroende på deras dragning i förhållande till 
källorna och topografin. 1 = svag lokal påverkan, 2 = stark lokal påverkan, 3 = svag generell påverkan, 4 = stark 
generell påverkan. Pilarna och höjdkurvorna indikerar objektets lutning och grundvattnets flödesriktning. 
 

4

42 / 3 2 / 3

1
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Karaktärsarter, typiska arter och annexarter 
Att notera förekomst och abundans av karaktärs-, annex-, rödlistade- och typiska arter på en grov 
skala i ett objekt som helhet är ett viktigt moment under basinventeringen: 1) enstaka, 2) sparsam, 
3) vanlig, 4) dominant. Befintliga data hämtas ur VMI och andra inventeringar, men i vissa objekt 
krävs fältbesök. Vid uppföljningen bör artlistan kompletteras. Detta moment är inte menat att ta 
extra tid (om objektet har inventerats tidigare), utan görs under transport i ett objekt och med hjälp 
av data insamlade i de permanenta transekterna. 
 
Tabell 1. Översikt av fältparametrar och –mått i källor med tuffbildning. BI = basinventering, UF = uppföljning. Vissa 
parametrar inventeras eller följs upp bara vid behov eller efter åtgärder (x). 
Parameter Var? Mått BI UF 
Areal Generellt i objektet Med GPS eller mätlina x x 
Pågående hävd — 1/0 — ״, slåtter/bete, intensitet x x 
Diken — 1/0 — ״, avvattnande effekt x (x) 
Karaktärs- och annexarter — 1/0 — ״, mängd (x)  
Foton från fasta punkter Transekter, källor  x x 
Fördelning av 7160 i objektet — ״ — Sträckor (x1-x2, x3-x4,...)  x 
Utsträckning av öppna källor — ״ — Position, längd, bredd 90°, typiska arter  x 
Igenväxning, buskar och träd — ״ — Tre närmaste grannar/alla i 100 m2-rutor  x 
Vegetationshöjd — ״ —, provytor Höjd 50% täckning av gräsmarkslinjal  x 
Dominanta arter — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  (x) 
Negativa indikatorer — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  x 
Bar torv — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens, mängd  x 
Typiska arter — 1/0 — ״ — ,— ״, frekvens  x 

Uppföljning i fält 

Areal 
Areal och gränsdragningar för mineralrika källor och källkärr i södra Sverige görs i fält med GPS 
eller, i små objekt (< 0,1 ha), med mätlina för att få fram riktiga arealuppgifter. Gränsen kommer 
ofta att visa den yttre gränsen för 7160, då habitatet är mosaikartat. Arealen definieras av förekomst 
av diskreta källor och karaktäristiska gränsdragningsarter (Tabell 3) och följs upp i fält vart 12:e år 
i hävdade och vart 18:e år i ohävdade objekt. 

 
Fig. 2. Schematisk presentation av hur utläggning av tre permanenta transekter kan se ut i ett område med mineralrika 
källor och källkärr (7160), som avgränsats med GPS (streckad linje) gentemot omgivande kärrvegetation (7140). I 
kärret finns ett dike som påverkar källorna negativt och som har krympt källornas ursprungliga utbredning. Igenlägg-
ningen av diket följs upp med en transekt. Mörka områden visar öppna källor och en källbäck, vars lägen styr 
placeringen av två transekter, vari korsande källor och källbäck dokumenteras noga. Streckade större kvadrater visar 
positionen för 10 x 10 m-rutor vid höga stamtätheter av träd och buskar. Pilarna indikerar objektets lutning och 
flödesriktning för grundvattnet. 

N dike
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Pågående hävd 
Denna parameter finns det oftast uppgifter om i Jordbruksverkets register. Om hävd finns 

eller inte och typ av hävd (slåtter eller bete, fungerande stängsel) noteras, samt hävdens intensitet 
bedöms: 1) för svag, 2) lämplig, eller 3) för intensiv. För intensiv beteshävd kan yttra sig i 
omfattande trampskador på vegetation och källor, med följd att stora ytor täcks av mer eller mindre 
bar torv eller mineraljord.Etablering av permanenta transekter 
 
Tre (eller två) permanenta transekter om 20-50 m var med totalt (20-)30 rutor etableras korsvis i 
representativa delar av källområdet (Fig. 2). Om möjligt läggs transekterna ut så att de korsar minst 
fem diskreta källor, och innehåller så mycket av de karaktäristiska arterna som möjligt. Längden på 
transekterna bör vara 50 m (spänd mätlina), men i små eller mycket heterogena objekt, kan 
transekter om 20 eller 30 m användas. Fördelen med långa transekter är att de ger en större 
representativ täckning i ett objekt, medan kortare transekter innebär en något högre precision vid 
återlokalisering av de semipermanenta provytorna. I stora objekt med flera hydrologiskt separerade 
delobjekt bör fler transekter etableras. Delobjekt bedöms som hydrologiskt separerade vid 
förekomst av vattendelare eller stora mellanliggande fastmarkspartier (>100 m). 

Uppföljningen av mineralrika källor och källkärr kan vara svår att få helt enhetlig, då många 
objekt är för små för att tillåta etablering av mer än ett fåtal rutor i en kort transekt. I dessa fall får 
man notera avvikelsen och försöka se till att åtminstone tio semipermanenta provrutor kan 
etableras. Andra permanentmarkeringar än transekternas stolpar och armeringsjärn bör undvikas. 

Transekternas längd och orientering (360°-kompass) anges med utgångspunkt från tran-
sektens början. Den stolpe som ligger mest åt väster är transektens början (Fig. 3). Om transekten 
går i exakt nord-sydlig riktning blir början i norr; möjliga riktningar för transekterna är därmed 1-
180°. Transekterna numreras i den ordning de etableras. 

Om det förekommer diken som påverkar objektets hydrologi negativt, är det viktigt att en av 
transekterna läggs parallellt (nedströms) med diket på 5-10 meters avstånd från närmaste 
dikeskanten (Fig. 2), bortom en ev. dikesvall. Med hjälp av transekten kan vi få ett kvitto på (de 
positiva) effekterna av igenläggningen av diket. I detta fall är det viktigt att, om möjligt, ha totalt 
minst 30 rutor i tre transekter i objektet. 
 

 
Fig. 3.  Principskiss som illustrerar transekternas (T1 resp. T2) början och slut, rutornas lägen och numrering i förhål-
lande till mätlinan vid olika orientering av transekten, resp. hur rutorna stratifieras (flyttas) vid ev. förekomst av öppet 
vatten eller okaraktäristisk vegetation. Transekternas början (där numreringen av rutorna börjar eller tar vid) är alltid i 
den ände av transekten som ligger mest åt väster. Rutorna läggs alltid på den norra sidan av mätlinan. Om transekten 
går i exakt nord-sydlig riktning börjar transekten i norr (och rutorna läggs på den östra sidan). 
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Början och slutet av transekterna markeras väl med fasta markeringar som går att hitta igen 
efter upp till 18 år, helst både en trästolpe (sticker upp 0,5 m ovan marken) och ett armeringsjärn 
som sticks ned intill stolpens baksida i förhållande till transekten (sticker upp 0,2 m). Markering-
arna kompletteras med noggranna GPS-koordinater och två-tre fasta mätpunkter (stenblock eller 
stora träd eller andra landmärken; se Esseen m fl 2003) med angivande av kompassriktning och 
avstånd (med hjälp av lasermåttet). Transekternas GPS-koordinater läggs sedan in som ett eget 
GIS-skikt för kartproduktion över varje objekt. 

Etablering av semipermanenta provytor i transekterna 
Inom varje transekt läggs 0,5 x 0,5 m2-rutorna i första hand ut systematiskt. (var femte meter i 50 
m-transekter; 0, 5, 10,..., 45 m), tio per transekt. Rutorna stratifieras vid det första uppföljningstill-
fället så att de inte hamnar i öppet vatten och alltid hamnar i partier innehållande karaktäristiska 
arter (Fig. 3). Den nya positionen noteras på cm när (t.ex. 5,54 m) i protokollet. Positionen för varje 
provyta blir permanent längs mätlinan. På grund av att mätlinan inte kan läggas ut exakt lika (rakt) 
vid varje mättillfälle blir ytorna ”semipermanenta”, där rutor i mitten av transekten kommer att 
avvika mest (maximal differens på ett par decimeter med spänd mätlina). Provytorna läggs alltid 
längs norra sidan av mätlinan (alternativt östra om transekten går i precis nord-sydlig riktning). 
Mätlinan är likaledes spänd mellan de norra (eller ostliga) sidorna av transektstolparna. Om rutans 
position är t.ex. 15 m, läggs ramens insida mellan 15 och 15,5 m längs måttbandet, och vid 
stratifiering till t.ex. 5,54 m ligger ramens insida mellan 5,54 och 6,04 m. Samtliga rutor i ett objekt 
numreras löpande (t.ex. Transekt 1: 1-10; Transekt 2: 11-20; Transekt 3: 21-30). 
 

Fördelning av karaktäristiska arter i transekterna 
Det strikta habitatet 7160 förekommer ofta mer eller mindre fläckvis i ett objekt, uppblandat med 
tuvor och fläckar (i fast- och mjukmattor) med ”vanlig” kärrvegetation. Därför bör fördelningen av 
de karaktäristiska mossarterna följas upp särskilt, genom att mäta deras förekomst under mätlinan i 
varje transekt på cm när, t.ex. 2,32-4,01 m, 5,54-6,57 m, etc. Vid blandning av karaktärsarterna och 
andra mossor, dras gränsen där de karaktäristiska arterna eller de öppna källorna täcker ned till 
25% (nedre gränsen för ”dominans”) av ytan som transekten skär över. Detta blir ett värdefullt 
instrument att följa upp den tvådimensionella fördelningen över tiden. 
 

Mätning och karaktärisering av öppna källor och källbäckar 
Samtliga öppna källor eller källbäckar, upp till max fem stycken, i ett objekt ska mätas in och 
karaktäriseras. Genom att försöka inkludera dem i transekterna, blir det lättare att återfinna dem. 
Om inte upp till fem stycken kan inkluderas i transekterna (när det finns fler) ska ytterligare öppna 
källor följas upp utanför transekterna (urval genom slumpning) och positionsbestämmas med GPS. 
Syftet med uppföljningen är att denna struktur är viktig för vissa organismer. Definitionen på en 
öppen källa är att den inte täcks av mossor, men kan täckas av kransalger eller av ett glest fältskikt 
(max 25% täckning) av kärlväxter. De variabler som ska mätas i varje öppen källa är a) position 
längs transekten (t.ex. 6,57-7,86 m) alt. koordinater enligt RT90, b) maximal längd och största 
bredd i 90° vinkel mot maximala längden, mätt ned till närmaste cm med tumstock eller mätlina, c) 
växter i den öppna källan och deras täckningsgrad; t.ex. kransalger 30%, d) typiska och andra 
dominanta arter/taxa längs kanten av källan och deras abundans på en grov skala; t.ex. källmossor 
sparsamma (2), käppkrokmossa vanlig (3), kärrkrokmossa dominant (4), trindstarr enstaka (1). I 
källbäckar mäts endast bredden där mätlinan korsar bäcken och förekomst av växter i och längs 
med bäcken 1 m uppströms och 1 m nedströms mätlinekorsningen. 
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Fotografering från fasta punkter 
Detta blir ett viktigt komplement till fjärranalysen och uppföljningen i de semipermanenta prov-
ytorna, för att dokumentera förändringar av vegetation, strukturer och landskap. Ett fotografi tas 
vardera i början och slutet längs de fasta transekterna med 28 mm digitalkamera, minst 1,5 m över 
marken. Likaså ska varje enskild öppen källa som följs upp dokumenteras med ett fotografi som tas 
i källans maximala längdriktning, i den södra sektorn (ger generellt  bäst medljus). Fotograferings-
punkten bör ligga fyra meter bakom transekternas permanentmarkeringar resp. från källans kant. 
Bilderna tas direkt efter transekterna har etablerats med fasta markeringar, innan analys av prov-
ytorna börjar, och personer och utrustning ska ej finnas med. Bilderna bör tas så att struktur och 
höjd på ev. omgivande skog (och alltså en del av himlen) kommer med. Första bilden av transekten 
ska tas från starthållet, medan andra bilden tas från slutet av transekten. Kolla alltid i monitorn att 
bilden är lyckad. Radera bilden om så inte är fallet och en ta ny bild. Metoden används redan av 
NILS (Esseen m.fl. 2003). Bilderna bör så fort som möjligt laddas ned till en hårddisk. 
 

Metoder för mängduppskattningar i transekternas provytor 

Gräsmarkslinjal 
Vegetationshöjden följs med gräsmarkslinjal (Ekstam & Forshed 1996). Den nivå där 50% av 
skivan skyms av vegetationen (alltså ej högsta höjd) är den höjd som noteras. Detta mått avläses på 
ca 5 m avstånd sittande på huk med ögonen ca 1 m ovan marken. 

Frekvens i fyra delrutor 
För att få ett snabbt mängdmått hos de vegetationsparametrar vi följer upp, registreras i hur många 
av rutramens fyra delrutor en art eller bar torv förekommer (frekvens = 1-4) när man tittar på rutan 
rakt uppifrån. Detta ger oss ett snabbt instrument att detektera förändringar på en kvantitativ skala, 
även på objektsnivå. För att få en rättvisande frekvens hos typiska mossarter krävs ofta att hela 
rutan ”skannas” noga, genom att försiktigt böja undan blad av kärlväxter. Hos kärlväxter räknas en 
art som förekommande i en ruta eller delruta endast om den är rotad där (ej om den hänger in 
utifrån). 

Täckningsgrad 
Mäts som procent i provytan för dominanta arter, negativa indikatorer, bar torv, samt förna. Här 
ska den faktiska, strikta täckningsgraden sedd rakt uppifrån skattas i procent av hela provytan: om 
täckningen skattas till 22% ska detta anges i protokollet. Strikt täckningsgrad innebär att 
mellanrum mellan strån eller blad inte räknas (se Esseen m.fl. 2003). För att få ett så bra mått som 
möjligt är det bra att ha en 1x1-dm rutram, motsvarande 4% av provytans yta, till hjälp. Tänk på att 
en delruta av provytan motsvarar 25%, vilket är den nedre gränsen för att notera dominanta arter. 
Observera att den sammanlagda täckningsgraden i en provyta med flera arter mycket väl kan 
överstiga 100%, då de olika arternas blad ofta överlappar. I början är det viktigt att ta litet extra tid 
på sig för att få ett bra mått, när metoden väl är inkörd går det ganska snabbt. För att testa och öva 
upp din förmåga att uppskatta täckningsgrad, se sid. 192-194 i Ekstam & Forshed (1996) och sid. 
2:6-2:8 i Esseen m.fl. (2003). Det är generellt svårast att skatta täckningsgraden hos arter med 
långa, smala blad, t.ex. gräs och halvgräs. En kärlväxtartart kan ha täckning i en ruta utan att ha 
någon frekvens, genom att hänga in över rutan utifrån. 

Antal strån 
Används endast för den negativa indikatorn bladvass, där antalet strån som är rotade i provytan 
räknas (eller skattas vid tätheter över 50 strån i rutan). 
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Parametrar i eller från transekternas provytor 
 

Träd- och buskskikt (stamtäthet) 
Täthet av levande vedartade träd eller buskar som är högre än 50 cm (= knähöjd) mäts vid låga 
stamtätheter enligt avstånd till de tre ”närmaste grannarna” (tre närmaste träden eller buskarna) 
med laseravståndsmätaren (Alexandersson & Wallin 2003). Måttet tas från mitten av varje provytas 
sida längs mätlinan om det finns träd/buskar inom 200 m i objektet. Arter som sällan blir högre än 
1 m, t.ex. pors, skvattram och krypvide inkluderas inte. Måttet anges i m ned till närmaste dm (t.ex. 
3,4 m; 6,9 m; 13,8 m) med syftning mot trädets/ buskens stam eller rothals. Detta mått reflekterar 
etablering och överlevnad hos vedartade växter, medan fjärranalysen är en bättre metod för att 
skatta (förändrad) yttäckning hos desamma i större objekt. 

Vid hög täthet 
Om stamtätheten är nära eller högre än 1000 stammar per ha (alltså en stam per 10 m2, mot-
svarande ett sammanlagt avstånd till de tre närmaste grannarna av 10 m eller mindre i varje provyta 
i en transekt), ska samtliga träd och buskar (≥ 0,5 m höga) räknas i en storruta om 10 x 10 m (jfr. 
Gunnarsson 2003). Storrutan förläggs utmed transektens sydsida (västsida vid transektorientering 
180°), med ett hörn i stolpen i transektens början och ett vid 10 m längs mätlinan (Fig. 2). 

I små objekt 
I objekt som är mindre än 500 m2 (motsvarande en yta om 20 x 25 m) ska den procentuella 
täckningsgraden av träd och buskar (se ovan vilka arter som utesluts) i objektet uppskattas. Här 
använder vi oss av diffus täckningsgrad (se Esseen m.fl. 2003), vilket innebär att all yta inom ett 
träds eller en buskes periferi, sedd rakt uppifrån, har 100% täckning och ev. mellanrum mellan 
grenar och blad bortses ifrån (i motsats till när man mäter strikt täckningsgrad). Anledningen till att 
vi följer denna parameter i fält enbart i små objekt är att den mäts bra med fjärranalys i större 
objekt. 

Vegetationshöjd 
Vegetationshöjden följs upp i alla objekt, och mäts med gräsmarkslinjalen, fästad längs mittsnöret i 
varje provyta, parallellt med mätlinan. Vegetationshöjden är viktigast att följa upp i hävdade 
objekt, så dess tillämpning i ohävdade objekt får utvärderas när den testats i större skala under 
2004. 

Förna 
Mängden fjolårsförna sammanfattar på ett effektivt sätt täckningsgraden och vegetationshöjden vid 
förra växtsäsongens slut. För att uppskatta mängden förna är en visuell uppskattning av 
täckningsgraden den effektivaste metoden, om än subjektiv (se Esseen 2003). I princip är all yta 
som inte täcks av mossor, marktäckande kärlväxter (t.ex. lummer), bar torv/bleke eller av upp-
stickande strån täckt av förna (under det gröna). I mineralrika källor och källkärr är det ovanligt att 
förnan blir så tjock att det är meningsfullt att uppskatta tjockleken hos förnan. Denna parameters 
användbarhet bör utvärderas efter fältsäsongen 2004. 
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Dominanta arter 
Som dominanter räknas arter som har en täckningsgrad ≥ 25%. Om ingen art har minst 25% täck-
ning bör den vanligaste kärlväxt- respektive mossarten registreras. Dominanta arter kan vara 
viktiga att följa upp för att få reda på om en minskning av typiska arter kan bero på att en dominant 
art har ökat, minskat eller ersatts av en annan. Dominanta arter kan vara desamma som vissa 
typiska arter eller negativa indikatorer. Uppföljningen av dominanta arter är frivillig, och noteras 
som frekvens i delrutor och täckningsgrad. 

Negativa indikatorer 
För att kunna förstå orsakerna till en eventuell minskning av antalet typiska arter eller av någon 
specifik art, är det viktigt att också följa upp negativa indikatorer, som ofta ökar vid en försämring 
av habitatet. Fyra kärlväxtarter och ett mosstaxon följs upp nationellt i de semipermanenta 
provytorna (Tabell 2). Som komplement kan även andra arter läggas till regionalt, t.ex. pors, 
bergrör eller bunkestarr som ökar vid ohävd och igenväxning 

Den viktigaste arten att följa upp är sannolikt blåtåtel, en art som nästan alltid finns sparsamt 
i kärr men som ökar till följd av flera faktorer (Tabell 2). Erfarenheter visar att arten har en tydligt 
negativ påverkan på frekvensen av typiska arter först vid en täckning av ca 30% i enskilda rutor 
eller delrutor, då även dess förnamängd blir stor (Sundberg 2004). 

Vitmossor (Sphagnum) är ofta ett naturligt inslag i källkärrens vegetation. Hursomhelst 
indikerar en ökning av vitmossor en pågående försämring av källmiljön, vare sig den beror på 
naturlig succession, antropogen försurning, upphörd hävd eller t.o.m. dikning (Tabell 2). 

För att följa upp negativa indikatorer bör vi notera förekomst/icke förekomst, frekvens i 
delrutor och täckningsgrad. Uppföljning av bladvass sker genom att också räkna/skatta antalet strån 
i rutorna. 
 
Tabell 2. Negativa indikatorer som följs upp i de permanenta provytorna. 1/0 = förekomst/icke förekomst 
 

Taxon Indikation Uppföljningsvariabler 

Ag Ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Bladvass Ökad näring, ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning, antal strån 

Blåtåtel Ökad näring, torrare förhållanden , ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Älgört  Ökad näring, ohävd, skugga 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Vitmossor Succession, lägre pH, ohävd 1/0, frekvens i delrutor, täckning 

Bar torv/bleke 
Många kärlväxt- och mossarter gynnas av förekomst av bart substrat, vilket skapas av bl a tram-
pande betesdjur eller stående/rinnande vatten. Vid intensivt tramp kan i stället ytan av bart substrat 
bli för stor vilket kan indikera behov av ändrad skötsel. Denna parameter mäts genom frekvens i 
delrutor och att uppskatta täckningsgraden. 

Typiska arter 
Typiska arters förekomst i fält används som det avgörande kvittot på att det råder GYBS i de en-
skilda objekten och inom habitatet på biogeografisk nivå. En typisk art bör vara relativt frekvent i 
sitt habitat, relativt lätt att känna igen med en mindre utbildningsinsats och vara en bra indikator på 
GYBS i sitt habitat (Ekologigruppen AB 2003). Antalet typiska arter som krävs för GYBS bestäms 
för varje objekt, beroende på den stora variationen mellan olika källor och regioner (se Sundberg 
2004). Meningen är att antalet typiska arter inom objekten ska vara stabil eller öka mellan 
mättillfällen, medan enskilda arters status följs upp på biogeografisk nivå eller inom en region. 
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Sker en minskning av antalet typiska arter ska de övriga parametrarna inom uppföljningen kunna 
indikera orsaken och nödvändiga åtgärder för att återställa GYBS. Mängdmått för typiska arter är 
endast frekvens i provytans fyra delrutor.  

Vid uppföljningen i en provyta, kan det vara bra att först notera vilka typiska arter som är 
närvarande (med ett litet kryss i protokollet), och därefter räkna deras frekvens, som antecknas. 

 
Tabell 3. Förslag på typiska arter/taxa att följa upp inom Natura 2000-habitatet 7160 (mineralrika källor och källkärr 
av fennoskandisk typ). x = goda karaktärsarter (avgränsningsarter) för 7160 gentemot andra myrhabitat, särskilt 7140. 
Listan är fastslagen av Naturvårdsverket i maj 2004, med undantag av kransalgerna som har lagts till som extra förslag. 
 
 Vetenskapligt namn Svenskt namn Region Indikation 
 

Kärlväxter 
   

 Blechnum spicant kambräken Västra Sverige, Bl.  
x Cardamine amara bäckbräsma Hela landet (ej norra 

Norrland) 
källpåverkan 

 Carex appropinquata tagelstarr Hela landet  
 Carex diandra trindstarr Hela landet  
x Chrysosplenium alternifolium gullpudra Hela landet (ej norra 

Norrland) 
källpåverkan 

x Chrysosplenium tetrandrum polargullpudra Alpin, boreal (nord-
ligaste Norrland) 

källpåverkan 

x Epilobium alsinifolium källdunört Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan 
x Epilobium hornemanni fjälldunört Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan 
x Epilobium laestadii lappdunört Boreal  (Norrland) källpåverkan 
x Montia fontana källört Hela landet källpåverkan, störning 
x Ranunculus hyperboreus jordranunkel Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan, näring 
x Ranunculus lapponicus lappranunkel Boreal (Norrland) källpåverkan 
x Saxifraga hirculus myrbräcka Boreal (främst Norrl.) källpåverkan, järnockra, hävd
 Stellaria alsine källarv Hela landet (ej norra 

Norrland) 
källpåverkan 

 Stellaria borealis norrlandsarv Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan 
x Stellaria crassifolia sumparv Boreal (Norrl.) och 

Västkusten 
Källpåverkan, järnockra (var. 
paludosa i Norrland) 

 
Mossor 

   

x Bryum weigelii bandbryum Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan 
x Dicranella palustris källkvastmossa Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan 
x Drepanocladus aduncus lerkrokmossa Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan, järnockra 
x Hamatocaulis vernicosus käppkrokmossa Hela landet källpåverkan, järnockra 
x Philonotis spp. källmossor Hela landet källpåverkan 
x Pohlia wahlenbergii bäcknicka Alpin, boreal (Norrl.) källpåverkan 
 Warnstorfia exannulata/procera kärr-/purpurkrokmossa Hela landet (källpåverkan) 
x Warnstorfia sarmentosa blodkrokmossa Hela landet (ej i SO) källpåverkan 
x Scapania uliginosa purpurskapania Alpin källpåverkan 

 
Förslaget över typiska arter som ska följas upp nationellt i mineralrika källor och källkärr 

(Tabell 3) innehåller X kärlväxtarter och X mosstaxa, och är framtaget med tanke på att det ska 
fungera över hela spektret av pH och i en gradient från vegetationstäckta lösbottnar över 
mjukmattor och fastmattor till låga tuvor i hela landet. Mossorna är viktiga att följa upp då de ofta 
reagerar snabbast på förändringar och är de bästa indikatorerna på gynnsam hydrologi, pH, närings-
status och förnamängd, samtidigt som de finns över större delen av landet. Tanken är att ytterligare 
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arter som anses viktiga att följa upp i enskilda län ska kunna läggas till. De typiska arterna (Tabell 
3) är fastslagna av Naturvårdsverket i maj 2004, men kan komma att ändras i takt med att vi får 
mer kunskap om deras indikatorvärden. 
I förslaget är Warnstorfia exannulata och W.  procera (främst nordlig art) hopslagna till ett taxon 
då de är svåra att separera i fält. Av samma anledning slås Calliergon giganteum och C. 
richardsonii, resp. källmossorna (Philonotis spp.) ihop till varsitt taxon (kan förstås tas upp artvis 
om separation är möjlig i fält). 
 

Inventeringstid och tidsbudget  
 
Lämpliga första datum för uppföljning i mineralrika källor och källkärr är 15 juni i Götaland, 22 
juni i Svealand och 1 juli i Norrland, varefter inventering kan ske fram till mitten av september. 
Vid uppföljning tidigare än första datum är många arter outvecklade och svåra att identifiera, 
medan uppföljning efter 15 september leder till att vissa arter har vissnat. Ett objekt följs alltid upp 
vid samma datum ± sju dagar, för att undvika att arters fenologi påverkar skillnaderna mellan 
uppföljningstillfällena. Om ett objekt första gången följs upp 3 juli, ska påföljande uppföljningar 
ske inom perioden 26 juni-10 juli. 

Målet med uppföljningen är att en van inventerare ska hinna med ett objekt under en normal 
arbetsdag, givet 20-30 rutor. Fälttester i rikkärr visar att uppföljning av parametrarna i 0,5 x 0,5 m2-
rutorna tar ca tio minuter per ruta (leta typiska arter sex min, deras frekvens i delrutor två min, 
övriga parametrar två min). Tidsåtgången blir större än i fattigare myrar och betesmarker, främst 
p.g.a. att eftersök av små mossor är tidskrävande. Det är möjligt att etableringen av de permanenta 
transekterna och ev. basinventering gör att en arbetsdag inte kommer att räcka till i många objekt, 
så en utvärdering bör göras efter mer omfattande fälttester. 
 

Utbildning av inventerare 
 
En förutsättning för att uppföljningen i mineralrika källor och källkärr ska fungera bra är att de som 
gör jobbet i fält är kunniga. Grundkunskaper som behövs är god bestämningsförmåga av kärlväxter 
och mossor, där floristikkurser eller motsvarande erfarenhet är ett krav. Detta bör kompletteras med 
en metod- och bestämningskurs (för enbart rika kärr minst två dagar, för myrar generellt kanske 
fem dagar). 
 

Preliminär bedömning av bevarandestatus 
 
Tröskelvärdet för antalet typiska arter bör vara objektsspecifikt i källor med tuffbildning. För 
statistisk bedömning av om GYBS råder i ett objekt (om detta inte är uppenbart utifrån data), se 
Sundberg (2004). 

För bedömning om GYBS råder, baserat på vegetationshöjden, kan en vegetationshöjd på 
högst 5 cm (lågstarr) eller 7 cm (högstarr) tolereras i hävdade objekt (jfr. Ekstam & Forshed 1996). 
Dessa värden bör utvärderas efter att metoden har testats i källmiljöer under 2004. 
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Snabbuppföljning 
 
I varje hävdat objekt ska uppföljning av negativa indikatorer och vegetationshöjd (med gräsmarks-
linjal) göras på minst tre platser (fler platser i objekt större än 10 ha) vart 6:e år. Detta görs subjek-
tivt i de delar av området som förväntas vara dåligt avbetade. Om negativ indikation påvisas (samt 
minst vart 12:e år), ska vegetationshöjden mätas i ett tillräckligt stort antal utslumpade ytor, så att 
objektsvis uppsatta mål kan mätas med statistisk signifikans. Om negativ indikation då kvarstår ska 
orsaken till försämringen åtgärdas. 
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Appendix 1. Målmatris 7160. Bevarandemål, basinventering och uppföljning på 
biogeografisk nivå 
  Bevarandemål Indikator Mått BI/UF Metoder BI Metoder UF Frekvens UF 

Areal 

Arealen av habitatet inom N2000-objekten 
bibehålles eller ökar   Hektar 

BI och UF i alla 
obj. i K och S del 
av B reg. BI och 
UF i stickprov 
inom objekten i 
N del av B reg 
och A reg. 

Befintlig VMI 
kompletterad 
med IRF (M03) 
+ fält GPS och 
måttband (N83).

Fält GPS + måttband 
(N83). N del av B reg 
och A reg: IRF. 

Vart 6:e år i 
hävdade obj. 
och ohävdade 
33% vart 6:e 
år. I N del av B 
reg och A reg: 
>vart 6:e år. 

I minst 90% av objekten i Kontinental region 
och södra delen av Boreal region (t o m 
Svealand), samt alla hävdade objekt, uppfylls 
objektsvis uppsatta mål relaterade till träd- och 
buskskiktstäckning (3). 

Vedartad 
igenväxningsvegetation 
förekommer ej i hävdade 
objekt. 

Ja/nej (1) ha, 
Täckningsgrad % 
+ stamtäthet/ha 

BI  och UF i alla 
objekt i S del av 
B reg och K reg. 
+ alla hävdade 
obj.  

Hävdhistorisk 
analys+ UF 

Täckningsgradsskattning 
+ närmsta granne (E03 + 
A03:1) + foto 

Fältkontroll: 
vart 6:e år 
hävdade i obj. 
och ohävdade 
33% vart 6:e 
år. 

Objekten som hävdas är välhävdade varje år 
vid vegetationsperiodens slut, vilket innebär att 
objektvisa mål som definierar "väl hävdat (2)" 
ska nås i minst 95% av objekten och den 
registrerade arealen. 

Täta (>50% täckning) 
bestånd av de negativa 
indikatorarterna blåtåtel, 
vass, eller älgört >3Xm2 
per ha förekommer ej 

Ja/nej (1) ha, cm.   
Indikatorer: ja/nej

UF i alla hävdade 
obj.   

Indikator: fri sökning. 
Gräslinjal i icke 
permanenta PY (E96).  

>vart 6:e år. NI 
utlöser UF ne-
gativa + 
typiska arter i 
PY 

Täckning av träd- och buskskikt är stabilt eller 
minskar i Alpin region, samt norra delen av 
Boreal region.    

Täckningsgrad % 
+ 
buskstamtäthet/ha

N del av B reg 
och A reg: UF i 
stickprov av ha-
bitatet + samtliga 
obj. m diken.  - 

IRF och fältkontroll i 
permanent NILS-PY 
(A03+E03) objektvis 
UF S03 

>5:e år. NI 
utlöser UF på 
objektnivå . 

Strukturer och funktioner 

Minst 95 % av den registrerade arealen har en 
ostörd hydrologi. 

Efter år 2030 saknas 
diken med avvattnade 
effekt i X% av objekten  Ja/nej (1) ha,  

UF och BI av 
objekt med före-
komst av diken.  

IRF/topografisk 
karta + vid be-
hov fältkontroll.

Fältbesiktning av 
restaurerat dike 

Efter 
restaurering.  Typiska arter 

Frekvensen av typiska kärlväxtarter och 
mossor bibehålls eller ökar på biogeografisk 
nivå och objektvisa mål uppfylls i minst 90% 
av objekten och arealen i södra delen av boreal 
region och kontinental region.   

Ja/nej (1) ha, 
Förekomst % av 
resp. art. Typisk 
art/yta %. 

UF i alla objekt i 
S del av B reg 
och K reg. + alla 
hävdade obj. N 
del av B reg och 
A reg: UF i 
stickprov av 
habitatet.  - 

Provytor utmed 
permanent transekt 
(S03) + (L01) 

S del av B reg 
och K reg: häv-
dade obj. >50% 
vart 6:e år. 
Ohävdade obj. 
>33 % vart 6:e 
år. N del av B 
reg och A reg: 
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>vart 6:e år.  

 
Fotnot       
(1) Ja/nej (ha) – Måttet nej innebär i den biogeografiska utvärderingen att objektets hela areal (i hektar) räknas som icke gynnsamt om mål inte uppfylls.  
(2) Med väl avbetad menas som regel att vegetationshöjden i genomsnitt är högst 5X cm på fuktiga marker och högst 7X cm på våta marker  
(3) Hävdade källor skall som regel vara fria från vedartad igenväxningsvegetation. Täckning av träd och buskskikt skall alltid vara <30%.  
(4) Med negativa indikatorarter menas blåtåtel, vass, eller älgört        
        
Förkortningar i matrisen: PY – Provyta  N - Norra    
 BI Basinventering A reg. – Alpin region  S - Södra    
 IRF – Infraröd flygbildstolkning B reg. – Boreal region  NI – Negativ indikation   
 obj. – Natura 2000-objekt  K reg. – Kontinental region UF – Uppföljning    
          

Målet följs upp i ett stickprov av objekten. Vid negativ indikation följs målet upp i samtliga objekt.      

Bevarandemålet följs upp i samtliga objekt         
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Fältprotokoll N2000: Mineralrika källor och källkärr av 
fennoskandisk typ (7160) 

 
OBJEKT/DELOBJEKT (komplettering basinventering) 
 
Län Kommun Kartblad  
 
Objekt nr. Objektnamn   
 
Koord. (RT90; mittpunkt): N, O; m ö.h. 
 
Datum  Inventerare    
 
 
Areal (ha) Lutning (riktning; styrka)  
 
Hävd? Hävdintensitet (1-3)   
 
Diken? Dikesdjup (dm) Avvattnande effekt  

Dikessträckning (RT90) N, O – N, O 
 
Dike återställt år  
 
Vegetationstyper      
 
Karaktärsarter (abundans)    
     
     
     
      
 
Typiska-, rödlistade- och annexarter   
     
     
     
     
      
 
Kommentarer:     
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PERMANENTA TRANSEKTER: Län Objekt Datum  
 Transekt 1 Transekt 2 Transekt 3  
Början (RT90, 7 siffror) x: 
  y: 

    

Slut (RT90, 7 siffror)  x: 
  y: 

    

Längd (m) 
    

Riktning (från början) 
    

Fasta markeringar, typ 
 

    

Referenspunkter början 
(typ, avstånd, riktning) 
 
 
 
 
  

    

Referenspunkter slut (typ, 
avstånd, riktning) 
 
 
 
 
 

    

Fotografi början (bild nr)     
Fotografi slut (bild nr.)     
Kalktuff och karaktäristiska 
arter i transekt, sträcka (x1-
x2, x3-x4 m) 
 
 

    

Antal stammar i storruta 10 
x 10 m (≥1000 per ha) 

    

Täckningsgrad (%) träd- och 
buskskikt i små objekt 
<500m2 

    

Kommentarer 
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ÖPPNA KÄLLOR/KÄLLBÄCKAR: Län Objekt Datum  
 

Källa nr.      
Transekt nr.      
Position (Alt. 1 eller 2) 

1) längs transekten (x1-x2 m)      

2) koordinater (RT90) x: 

 y: 

     

Storlek 

Maximal längd (x,xx m)      

Största bredd, 90° längd (m)      

Fotografi (bild nr)      

Växtarter i öppen källa/källbäck, täckning (%) 

      
      
      
      
Typiska och dominanta arter/taxa längs kanten av källan/källbäcken, abundans 
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning           
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
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 SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning           
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
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SEMIPERMANENTA PROVYTOR: Län Objekt Datum  
 

Provyta nr.           
Transekt nr.           
Avstånd transektbörjan (m)           
Träd- och buskskikt 
Granne 1, avstånd (m)           
Granne 2           
Granne 3           
Vegetationshöjd (cm)           
Förna, täckning (%)           
Dominanta arter, täckning           
           
           
           
           
           
Negativa indikatorer 
Bladvass, frekvens (1-4)           

täckning (%)           
antal strån           

Blåtåtel, frekvens (1-4)           
täckning (%)           

           
           
           
           
Bar torv/bleke, frekvens           

täckning (%)           
Typiska arter, frekvens 
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Bilaga 7. Vegetationshöjd högmosse Rådata för beräkning av genomsnittlig vegetationshöjd –  
 
Boreal region  
Enhet:cm                                         
                                         
Område Baremosse 1           Baremosse 2           Anderstorp 1           Anderstorp 2           
Småprovyta nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                              
Vegetationshöjd 30 33 26 32 35 35 24 36 30 24 28 25 25 35 30 28 33 30 35 32 25 25 32 33 29 28 35 21 27 37 34 36 38 32 8 9 3 31 37 32
  23 27 27 29 36 37 24 30 29 24 28 26 26 34 28 28 32 30 36 33 26 21 32 32 33 24 37 23 27 39 34 41 38 32 8 10 4 31 42 32
  25 26 29 30 37 32 24 32 27 27 30 27 27 36 28 29 31 31 34 29 25 24 32 34 29 22 31 23 25 39 34 40 38 32 8 12 5 31 39 35
  23 26 26 30 32 33 25 30 33 25 27 28 29 39 27 29 29 33 34 30 24 19 31 35 26 22 26 23 25 30 34 42 38 32 9 6 2 31 40 33
  24 25 25 28 33 29 23 32 35 22 28 29 28 34 26 25 29 31 33 33 23 19 32 34 28 15 28 18 27 31 34 42 35 32 8 7 2 32 37 33
Medelvärde 25 27 27 30 35 33 24 32 31 24 28 27 27 36 28 28 31 31 34 31 25 22 32 34 29 22 31 22 26 35 34 40 37 32 8 9 3 31 39 33
                                         
                                         
Område Store Mosse NP 1         Store Mosse NP 2         Store Mosse NP 3                   
Småprovyta nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           
               tall      tall                      
Vegetationshöjd 37 30 15 33 33 50 38 33 42 30 39 48 70 40 32 35 30 29 37 42 30 34 35 13 34 40 26 43 38 38           
  38 28 16 33 33 60 38 34 42 30 38 48 34 39 30 36 30 28 35 40 32 32 35 14 35 40 27 38 37 38           
  37 26 18 32 33 25 43 34 40 30 41 46 34 36 30 33 30 25 35 38 32 30 34 13 34 40 25 37 37 35           
  36 26 15 29 32 25 42 35 40 30 40 46 33 36 28 32 30 25 33 35 32 30 34 12 34 42 25 37 40 35           
  37 25 15 29 32 24 42 33 39 29 38 44 31 36 28 32 29 25 33 34 30 30 34 10 34 40 33 37 38 34           
Medelvärde 37 27 16 31 33 37 41 34 41 30 39 46 40 37 30 34 30 26 35 38 31 31 34 12 34 40 27 38 38 36           
                                         
Genomsnittlig maxhöjd på vegetationen (samtliga rutor boreal region) = 31 cm                     
Standardavvikelse 8 cm                                      
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Kontinental region 
 
Enhet: cm                               
                               
Område Fjällmossen 3           Fjällmossen 2           Fjällmossen 1           
Småprovytans nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                    
Vegetationshöjd 30 34 34 25 27 33 40 36 26 31 32 39 40 39 36 30 37 38 38 36 42 40 42 42 34 33 38 70 45 30
  31 33 33 20 25 38 41 36 26 31 32 39 36 43 34 30 35 36 38 35 39 40 38 41 33 33 36 43 40 28
  31 32 32 22 27 35 40 34 26 29 30 38 35 33 35 30 30 36 38 35 42 41 38 36 33 33 37 33 40 28
  31 31 32 24 24 34 42 34 25 30 32 37 34 32 34 30 33 36 35 35 38 39 45 35 30 33 34 30 30 28
  30 33 32 22 22 33 39 35 25 29 30 38 35 32 34 30 30 35 35 34 38 40 45 35 31 31 35 30 33 28
Medelvärde 31 33 33 23 25 35 40 35 26 30 31 38 36 36 35 30 33 36 37 35 40 40 42 38 32 33 36 41 38 28
                               
                               
Område Varshultamyren 1         Varshultamyren 2         Varshultamyren 3         
Småprovytans nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         tall             tall  tall          
Vegetationshöjd 40 30 38 36 40 34 30 136 38 32 37 35 33 33 46 47 32 37 39 420 32 207 29 36 33 36 40 31 29 37
  37 28 37 33 40 34 34 40 38 30 36 35 34 34 46 40 32 36 46 85 32 34 28 36 33 37 40 31 29 31
  38 28 37 33 40 35 34 40 36 26 40 35 33 33 44 40 33 36 51 25 32 30 27 36 28 37 39 29 29 29
  37 28 37 31 38 34 30 34 36 26 40 32 30 30 44 38 31 37 40 23 28 32 24 34 28 35 39 27 27 27
  36 27 37 31 40 34 30 35 34 26 36 32 30 30 44 37 31 35 39 25 27 29 23 35 27 34 38 27 27 27
Medelvärde 38 28 37 33 40 34 32 57 36 28 38 34 32 32 45 40 32 36 43 116 30 66 26 35 30 36 39 29 28 30
                               
Genomsnittlig maxhöjd på vegetationen (samtliga rutor kontinental region) = 36 cm           
Standardavvikelse 12 cm                             
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Svarta bananen 
Område Porsbjär 1          Porsbjär 2         Porsbjär 3         
Småprovytans nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                  
Vegetationshöjd 39 25 22 32 24 28 36 29 22 22 36 33 40 36 36 43 41 36 36 40 38 29 40 40 60 40 47 40 40 42 
  34 27 19 35 21 27 35 28 21 25 35 33 40 34 34 33 35 38 38 18 37 28 43 36 35 40 46 37 39 38 
  30 29 22 37 23 26 32 26 20 25 33 33 40 34 34 33 33 36 40 18 42 30 46 36 33 38 45 38 38 38 
  32 27 20 35 24 28 31 27 20 22 38 32 40 33 33 30 33 34 40 17 34 24 46 32 34 38 43 35 37 40 
  31 25 19 33 22 28 31 26 19 22 34 33 38 33 33 30 33 34 37 15 33 24 46 32 33 38 45 35 38 35 
Medelvärde 33 27 20 34 23 27 33 27 20 23 35 33 40 34 34 34 35 36 38 22 37 27 44 35 39 39 45 37 38 39 
                               
Område Långhultamyren 1     Långhultamyren 2     Långhultamyren 3     
Småprovytans nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                  
Vegetationshöjd 35 35 17 34 30 35 36 37 38 38 32 37 33 38 42 40 40 38 35 47 36 36 32 35 43 35 32 38 28 35 
  29 33 17 34 33 33 30 32 38 38 32 37 33 37 40 40 39 24 34 35 36 38 32 35 43 32 32 36 25 30 
  27 33 17 33 36 36 29 32 27 36 32 35 32 37 42 40 39 24 36 39 36 35 33 40 43 33 33 33 25 30 
  27 35 15 33 33 35 28 36 26 37 31 37 31 36 41 37 38 29 36 37 36 38 31 35 38 32 35 33 27 31 
  28 32 16 31 30 34 25 35 27 36 31 36 33 36 40 38 41 29 35 37 35 35 30 36 38 31 30 33 24 30 
Medelvärde 29 34 16 33 32 35 30 34 31 37 32 36 32 37 41 39 39 29 35 39 36 36 32 36 41 33 32 35 26 31 
                               
Område Store mosse färgån 1   Store mosse färgån 2   Store mosse färgån 3   
Småprovytans nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                  
Vegetationshöjd 42 38 32 27 32 31 30 28 37 48 26 30 32 38 40 33 33 35 34 40 41 38 38 38 62 32 38 40 41 44 
  40 38 32 27 30 33 32 31 42 37 27 30 33 38 39 30 32 35 28 40 41 36 37 40 34 38 35 44 41 40 
  40 40 34 27 28 30 32 31 40 38 28 28 32 35 38 30 33 35 25 39 40 36 37 40 35 36 33 43 41 42 
  38 40 36 28 30 30 31 28 45 36 28 27 33 37 37 34 32 35 30 39 39 33 38 38 36 36 33 44 40 38 
  37 36 34 28 33 30 29 28 38 37 27 28 32 35 39 34 29 35 32 39 37 35 37 39 37 32 33 42 40 41 
Medelvärde 39 38 34 27 31 31 31 29 40 39 27 29 32 37 39 32 32 35 30 39 40 36 37 39 41 35 34 43 41 41 
                               
Genomsnittlig maxhöjd på vegetationen (samtliga rutor i Svarta bananen) = 34 cm 
Standardavvikelse 6 cm      
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Bilaga 8. Typiska arter - högmosse 
 

Frekvens av typiska arter i småprovytorna: boreal region       
           
Område: Baremosse Baremosse Anderstorp St M Anderstorp St M St Mosse NP St Mosse NP St Mosse NP Medelvärde  Anderstorp St m 
Cirkelprovyta nr: 1 2 1 2 1 2 3    transekt 1 
Summan av den typiska artens frekvens i 10 småprovytor (= 40 kvartiler)    
Carex limosa 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0 
Drosera anglica 0 0 6 2 0 0 2 1,43  0 
D. rotundifolia 18 21 2 5 6 0 19 10,14  0 
Rhyncospora alba 1 40 24 40 22 0 24 21,57  0 
R. fusca 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0 
Scheuchzeria 
palustris 0 

0 0 0 0 0 0
0,00  0 

Trichophorum 
cespitosum 39 

0 1 9 20 4 15
12,57  0 

Sphagnum austinii 16 5 0 0 0 0 9 4,29  0 
S. balticum 1 2 1 0 0 9 4 2,43  0 
S. cuspidatum 4 0 12 6 14 1 12 7,00  0 
S. fuscum 0 1 0 0 4 0 1 0,86  0 
S. magellanicum 19 6 7 7 3 11 17 10,00  0 
S. majus 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0 
S. rubellum 0 26 2 13 2 29 22 13,43  0 
S. tenellum 23 32 11 10 18 7 1 14,57  0 
Sammanlagd frekv. 
typiska arter inom 
småprovytan 121 133 66 92 89 61 126 98,29  0 
           
Andromeda polifolia 9 32 28 25 39 17 27 25,29  16 
Eriophorum 
vaginatum 10 

2 16 8 18 39 21
16,29  

4 
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Frekvens av typiska arter i småprovytorna: kontinental region   
        
Område: Fjällmossen Fjällmossen Fjällmossen Varshulta Varshulta Varshulta medel 
Cirkelprovyta nr: 1 2 3 1 2 3   
Summan av den typiska artens frekvens i 10 småprovytor (= 40 kvartiler)               
Carex limosa               
Drosera anglica 0 0 0 0 0 4 0,67 
D. rotundifolia 0 3   4 1 5 2,60 
Rhyncospora alba 0 14 0 14 0 17 7,50 
R. fusca               
Scheuchzeria palustris               
Trichophorum cespitosum 0 4 5 6 0 6 3,50 
Sphagnum austinii 0 0 3 0 0 0 0,50 
S. balticum 4 0 0 3 7 9 3,83 
S. cuspidatum 5 10 2 7 4 10 6,33 
S. fuscum 4 4 0 2 1 0 1,83 
S. magellanicum 16 9 11 21 26 17 16,67 
S. majus               
S. rubellum 32 2 7 4 27 16 14,67 
S. tenellum 1 19 1 11 2 11 7,50 
Sammanlagd frekvens typiska arter inom småprovytan 62 65 29 72 68 95 65,60 
         
Eriophorum vaginatum 39 38 29 36 35 30 34,50 
Andromeda polifolia 7 30 28 32 14 34 24,17 
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Frekvens av typiska arter i småprovytorna: Svarta bananen       
            
Område:   Långhulta Långhulta Långhulta St M färgån St M färgån St M färgån Porsbjär Porsbjär Porsbjär Medel 
Cirkelprovyta nr:   1 2 3 1 2 3 1 2 3   
 Summan av den typiska artens i 10 små- 
Provytor (=40 kvartiler)                     
Carex limosa   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Drosera anglica   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
D. rotundifolia   8 2 0 23 9 4 6 10 1 7,00 
Rhyncospora alba   1 0 0 0 0 0 8 4 0 1,44 
R. fusca   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Scheuchzeria palustris   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
Trichophorum cespitosum   4 0 2 0 2 0 4 2 0 1,56 
Sphagnum austinii   0 3 0 0 4 5 0 0 0 1,33 
S. balticum   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
S. cuspidatum   0 0 0 7 7 4 7 2 0 3,00 
S. fuscum   0 4 0 0 1 2 0 2 0 1,00 
S. magellanicum   17 16 12 33 31 26 10 27 29 22,33 
S. majus   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
S. rubellum   10 15 2 2 4 9 3 16 0 6,78 
S. tenellum   0 0 1 0 0 0 3 0 1 0,56 
 Sammanlagd frekvens typiska arter inom  
småprovytan 40 40 17 65 58 50 41 63 31 45,00 
             
Eriophorum vaginatum   28 39 31 39 39 37 27 31 38 34,33 
Andromeda polifolia   15 3 7 19 15 4 13 30 5 12,33 
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Genomsnittlig täckningsgrad av vitmossa och genomsnittligt antal typiska 
arter 
    
Region Boreal Kontinental Svarta bananen 
Genomsnittligt antal typiska arter per provcirkelyta 98 65 45 
    
Region Boreal Kontinental Svarta bananen 
Genomsn. täck.grad av vitmossa 46,5 47,3 40,8 
 
 
Antal typiska arter per provcirkelyta - fuktighetsgradient 
(kantzon/mellan/mittzon) 
    
  Provytor "kant" Provytor "mellan" Provytor "mitt i"
Baremosse  133 121   
Anderstorp 66   92
St Mosse NP 61 89 126
Långhulta 17 40 40
St mosse Färgån 65 50 58
Porsbjär 31 63 41
Varshulta MYREN 68 95 72
Fjällmossen 62 29 65
SUMMA 503 487 494
MEDEL 55,9 60,9 61,7
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Bilaga 9. Tidsberäkningar - högmosse 
 
Tidsfördelning mellan de olika fältmomenten - genomsnitt för sex högmossar   
         
Område Store mosse Långhultamyren Porsbjär Färgån St m Fjällmossen Varshultamyren Medel  
Etablera provyta 30 20 40 35 30 32 31,17  
Räkna träd 0 0 0 0 15 5 3,33  
Studera småytor 60 45 45 75 60 60 57,50  
Etablera provyta 20 40 30 20 20 15 24,17  
Trädräkning 10 0 0 0 0 10 3,33  
Studera småytor 55 45 40 60 50 60 51,67  
Etablera provyta 25 25 20 30 20 15 22,50  
trädräkning 0 15 10 0 0 5 5,00  
Studera småytor 60 50 55 65 45 55 55,00  
Summa tid 260 240 240 285 240 257 253,67  
         
Summa tid under en genomsnittlig dag för etablering och undersökning av provytorna: 254 minuter eller 4h och 14 min  
 
Tidsfördelning mellan samtliga arbetsmoment - genomsnitt för sex högmossar 
Moment Genomsnitt antal minuter 
Planering 10,8 
Packning 10 
Bilfärd 197,5 
Transport till fots 108 
Etablera provytor 78 
Räkna träd 11,7 
Studera småytor 165 
Packa ihop 22,5 
Köra till provytor 12,5 
Packa upp 17,5 
Totalt under en dag 633,5 
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Bilaga 10. Täckningsgrad vitmossa - högmosse 
 
Täckningsgrad av vitmossa i småprovytorna - boreal region     
           
Område: Baremosse Baremosse Anderstorp St M Anderstorp St M St Mosse NP St Mosse NP St Mosse NP Medelvärde  Anderstorp St m 
Cirkelprovyta nr: 1 2 1 2 1 2 3    Transekt 1 
Täckningsgrad vitmossa 100 92 14 80 10 27 100    0 
  85 65 34 13 5 52 100    0 
  90 66 0 13 35 30 38    0 
  98 66 3 20 8 68 0    0 
  100 79 0 0 18 48 72    0 
  86 56 36 0 42 20 56    0 
  83 84 28 1 92 23 29    0 
  20 23 12 10 83 55 93    0 

  100 57 0 50 61 73 67    0 
  65 59 22 23 10 26 82    0 
Genomsn. täck.grad 
vitmossa 82,7 64,7 14,9 21 36,4 42,2 63,7 46,51  0 
           
           
        3     0    0 
        64     0    0 
        0     0    0 
        43     98    0 
        100     0    0 
        100     0    0 
        100     0    0 
        39     0    0 
        0     0    0 
        0     0    0 
Genomsn. täck.grad 
Öppen dy       44,9     9,8    0 
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Täckningsgrad av vitmossa i småprovytorna - kontinental region    
        
Område: Fjällmossen Fjällmossen Fjällmossen Varshulta Varshulta Varshulta medel 
Cirkelprovyta nr: 1 2 3 1 2 3   
Täckningsgrad vitmossa 100 98 52 11 68 88   
  24 20 11 65 40 0   
  40 38 4 0 53 0   
  36 98 81 79 15 69   
  73 0 0 90 72 62   
  81 57 10 65 68 72   
  30 6 12 38 100 72   
  100 3 0 68 48 38   
  41 34 7 100 100 74   
  59 94 31 39 0 7   
Genomsn. täck.grad vitmossa 58,4 44,8 20,8 55,5 56,4 48,2 47,35
 
 

Täckningsgrad av vitmossa i småprovytorna - Svarta bananen       
           
Område: Långhulta Långhulta Långhulta St M färgån St M färgån St M färgån Porsbjär Porsbjär Porsbjär Medel 
Cirkelprovyta nr: 1 2 3 1 2 3 1 2 3   
Täckningsgrad vitmossa 20 56 0 72 34 73 97 83 86   
  0 67 0 91 99 98 25 8 0   
  73 7 21 100 88 0 6 50 21   
  0 88 14 26 46 25 49 8 31   
  100 34 0 97 100 63 0 82 7   
  0 30 1 36 95 74 4 0 42   
  0 0 6 0 94 40 0 88 100   
  86 11 17 98 17 78 0 90 1   
  24 5 0 23 88 37 12 63 55   
  8 11 0 77 14 63 0 100 44   
Genomsn. täck.grad vitmossa 31,1 30,9 5,9 62 67,5 55,1 19,3 57,2 38,7 40,86
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Bilaga 11. Typiska arter rikkärr 
 
Frekvens av typiska arter i småprovytorna i naturtyp 7160, boreal region 
    
Natura 2000 område Gullakroksjöarna Dummemosse Prästeryds Ambo mosse 
Antal smårutor i 
området 9 17 20 
Bartsia alpina       
Carex capillaris       
Carex hostiana       
Carex lepidocarpa/ 
jemtlandica/flava/ 
bergrotii/oederi       
Dactylorrhiza incarnata 
coll/traunsteinerii/majalis   3 2 
Dactylorrhiza cruenta       
Eleocharis quinqueflora     15 
Epipactis palustris       
Eriophorum latifolium       
Gymnadenia conopsea       
Herminium monorchis       
Liparis loeselii       
Ophrys insectifera       
Parnassia palustris       
Pedicularis palustris       
Pinguicula vulgaris       
Primula farinosa       
Schoenus ferrugineus       
Taraxacum crocinum       
Trichophorum alpinum       
Selaginella selaginoides       
Aneura pinguis 2     
Calliergon giganteum       
Cinclidium stygium       
Hamatocaulis vernicosus       
Lophozia rutheana       
Meesia triquetra       
Moerchia hibernica       
Paludella squarrosa       
Pseudocalliergon trifarium 

      
Scorpidium 
cossonii/(revolvens) 9     
Scorpidium scorpioides       
Tomentypnum nitens 6     
Totalt frekvens typiska 
arter per område 17 3 17 
Genomsnittlig frekvens 
per småruta 17/9=1,8 3/17=0,18 17/20=1,4 
        
Andra rikkärrsarter   Utanför transekten Utanför transekten  
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Helowium blandowii 4 Sph plathyphyllum Sph squarrosum 
Dunmossa 6 (tuvsäv lite) Kärrspira 
Sph teres 6   Sph contortum 
Palustriella commutata 10   Preissia quadrata 
Sph warnstorfii 15   Carex flava gruppen 
Summa rikkärrsarter 17+39=58   Ängsstarr 
Genomsnitt rikkärrsarter 58/9=6,44   Aneura pingis 
 
 
Frekvens av typiska arter i småprovytorna i naturtyp 7230, 
kontinental region 
    
Natura 2000 område Örupskärret Åsumallet Åraslövs mosse  
Antal smårutor i området 20 20 19 
    
Summan av den typiska artens frekvens 

      
Bartsia alpina       
Carex capillaris       
Carex hostiana 3     
Carex lepidocarpa/jemtlandica/    
flava/bergrotii/oederi 7   4 
Dactylorrhiza incarnata coll./ 
traunsteinerii/majalis betat 5   
Dactylorrhiza cruenta betat     
Eleocharis quinqueflora 20   2 
Epipactis palustris betat 8 4 
Eriophorum latifolium   1   
Gymnadenia conopsea betat     
Herminium monorchis betat     
Liparis loeselii betat 1   
Ophrys insectifera betat     
Parnassia palustris 8   1 
Pedicularis palustris     5 
Pinguicula vulgaris 6     
Primula farinosa 8     
Schoenus ferrugineus 35     
Taraxacum crocinum       
Trichophorum alpinum       
Selaginella selaginoides       
Aneura pinguis 3   2 
Calliergon giganteum   13 19 
Cinclidium stygium   4   
Hamatocaulis vernicosus 8     
Lophozia rutheana       
Meesia triquetra       
Moerchia hibernica       
Paludella squarrosa       
Pseudocalliergon trifarium       
Scorpidium cossonii/(revolvens) 46 6 53 
Scorpidium scorpioides   9 8 
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Tomentypnum nitens 1   21 
Totalt frekvens typiska arter per område 

145 47 119 
Genomsnittlig frekvens per småruta 

145/20=7,25 47/20=2,35 119/19=6,26 
        
        
Summan av den typiska artens frekvens       
Campylium stellatum 58 15 39 
Totalt 145+58=200 47+15=62 119+39=158 
Genomsnitt per ruta inkl C stellatum 

200/20=10 62//20=3,1 158/19=8,3 
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Frekvens av typiska arter i småprovytorna: kontinental region  
      
Vetenskapligt namn Svenskt namn Region Indikation Gullakroksjöarna (6 

rutor) 
Melldala (20 rutor) 

Kärlväxter           
Bartsia alpina svarthö Gotland, Östergötland Hävd, kalk, källpåverkan     
Carex microglochin borststarr Boreal, fjällnära Källpåverkan, kalk     
Epipactis palustris kärrknipprot Södra Sverige Extremrikkärr 1   
Euphrasia salisburgensis var. 
schoenicola 

brun ögontröst Gotland Källpåverkade 
extremrikkärr     

Juncus castaneus bruntåg Boreal, fjällnära Hävdgynnad, kalk, 
källpåverkan     

Juncus triglumis lapptåg Boreal, fjällnära Hävdgynnad, kalk     
Ophrys insectifera flugblomster Skåne-Jämtland Extremrikkärr   3
Pinguicula vulgaris tätört Hela landet Störning 3 13
Saxifraga aizoides gullbräcka Boreal, alpin Slåttergynnad, kalk     
Tofieldia calyculata kärrlilja Gotland Källpåverkade 

extremrikkärr     
Mossor           
Catoscopium nigritum svartknoppsmossa Främst boreal, alpin Källpåverkan, störning     
Cratoneuron filicinum källtuffmossa Hela landet Källpåverkan, blöta 

förhållanden 4 71
Palustriella falcata klotuffmossa Hela landet Källpåverkan, blöta förh., 

hävdgynnad 4 16
Palustriella commutata/ 
P. decipiens 

kam-/nordtuff-
mossa 

Hela landet Källpåverkan, blöta 
förhållanden, hävdgynnade 12 2

Philonotis sp.* källmossor Hela landet Källpåverkan, blöta 
förhållanden 5   

Alger           
Chara/Nitella/Tolypella sp. kransalger Hela landet Blöta källor, lösbottnar     
Total summa frekvens       29 105
Genomsnittlig frekvens 
arter/småruta       29/6=4,83 105/20=5,25 
 



Bilaga 11 

39 
 

Typiska arter för 7160 som finns med som art i vegetationstyper i 
Norden för typerna 3.5.1 och 3.5.2  
      
      

3.5.2.1 3.5.2.2  Vetenskapligt samt svenskt 
namn Typiska arter för 
habitat 7160 

3.5.1.1. 
intermed 

3.5.1.2. 
intermed 

3.5.1.3 
intermed rik rik 

Kärlväxter      
Blechnum spicant kambräken      
Cardamine amara bäckbräsma      
Carex appropinquata tagelstarr      
Carex diandra trindstarr      
Chrysosplenium alternifolium 
gullpudra 

     

Chrysosplenium tetrandrum 
polargullpudra 

     

Epilobium alsinifolium källdunört  x   x 
Epilobium hornemanni fjälldunört 
11 

x x    

Epilobium laestadii lappdunört      
Montia fontana källört  x    
Ranunculus hyperboreus 
jordranunkel 

 x    

Ranunculus lapponicus 
lappranunkel 

     

Saxifraga hirculus myrbräcka      
Stellaria alsine källarv      
Stellaria borealis norrlandsarv      
Stellaria crassifolia sumparv      

Mossor           
Bryum weigelii bandbryum    x  
Dicranella palustris källkvastmossa      
Drepanocladus aduncus 
lerkrokmossa 

     

Hamatocaulis vernicosus 
käppkrokmossa 

     

Philonotis spp. Källmossor  x x x x x 
Pohlia wahlenbergii bäcknicka      
Warnstorfia exannulata/procera 
kärr-/purpurkrokmossa 

x   x  

Warnstorfia sarmentosa 
blodkrokmossa 

     

Scapania uliginosa purpurskapania  x x       
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