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Förord
Sommaren 2011 startade inventering av rikkärr för att följa upp deras tillstånd i
Skåne. De senaste åren har rikkärren varit i fokus och 2009 gjordes en kartläggning av Skånes rikkärr. Rikkärr är kalkrika våtmarker, i Skåne oftast små i areal,
med värdefulla växter (många orkidéer) och djur (flera sällsynta snäckor). I Skåne
är alla rikkärr beroende av skötsel för att finnas kvar. De flesta betas av kor, får
eller hästar men några sköts genom slåtter med hjälp av lie eller motsvarande
skärande redskap.
Tillståndet för rikkärr precis som för andra våtmarker är osäkert. Många har försvunnit genom dikning, plantering, igenväxning etc. Kvarvarande rikkärr är ytterst
värdefulla för att vi ska kunna bevara vår biologiska mångfald. Detta projekt omfattar flera län och gemensam utvärdering av resultatet kommer så småningom att
ske. Inventeringen visar på att de skånska rikkärren varierar en hel del i sin karaktär och att hävden kan behöva förbättras för en del. Fortsatt inventering kommer
genomföras de kommande åren för att veta hur det går med våra rikkärr. Rapporten lämnar också kommentarer om hur inventeringen genomförts och hur den metodmässigt eventuellt kan förbättras. Tillsammans med annat underlag kan den
ligga till grund för eventuella justeringar i hur man inventerar rikkärren i framtiden.
Inventeringen har bekostats med medel från Naturvårdsverket för regional miljöövervakning och uppföljning inom skyddade områden. Författaren ansvarar själv
för rapportens innehåll. Rapporten är en del i den regionala miljöövervakningen
och uppföljning inom skyddade områden med syfte att mäta tillståndet i miljön.
På så sätt ger inventeringen underlag för bedömning för hur vi når miljökvalitetsmålen myllrande våtmarker och ett rikt växt– och djurliv.

Malmö december 2011, Ola Gustafsson, chef för miljö- och vattenstrategiska enheten och Kristian Nilsson samordnare för den regionala miljöövervakningen.
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Sammanfattning
Som ett led i regional miljöövervakning av rikkärr och uppföljning av rikkärr i
skyddade områden, genomfördes under sommaren 2011 inventeringar enligt fastställd metodik i 8 utvalda rikkärr. För ett av rikkärren gjordes bedömningen att det
bör utgå som naturtyp rikkärr. Ytterligare ett rikkärrsobjekt inventerades endast
översiktligt.
Totalt inventerades rikkärren för 246 småytor à 50 × 50 cm och 35 storytor à 5 × 5
m. Parametrar som skattades under inventeringen var vegetationshöjd, täckningsgrad av torv, spjutmossa och brunmossor i småytorna samt träd- och buskskikt i
storytorna. I småytorna noterades även rikkärrsindikatorer av mossor och kärlväxter samt högvuxna, negativa kärlväxter. För alla inventerade rikkärr togs översiktsfoton och gjordes bedömningar av rikkärrens bevarandestatus.
Resultaten för de enskilda rikkärren presenteras i detalj och visar på varierande,
alltifrån otillräcklig till gynnsam, bevarandestatus. Inom miljöövervakningen inventerades 7 rikkärrsobjekt och 92 småytor. Den genomsnittliga vegetationshöjden i småytorna var 28,2 cm och många ytor var tydligt påverkade av högvuxna,
negativa arter som blåtåtel, kärrfräken och vass. Även de negativa indikatorerna
täckningsgrad av spjutmossa och täckningsgrad av bar torv skattades till i genomsnitt 9 % resp. 15 %. Som positiva indikatorer användes täckningsgrad av brunmossor, vilken i genomsnitt var 18 %, samt förekomsten av indikatorarter för rikkärr, där antalet arter varierade mellan 0 och 7 st per småyta ( = 1,7).
Inom uppföljningen i skyddade områden inventerades 3 rikkärrsobjekt för 192
småytor. Resultaten från dessa småytor är mycket snarlika resultaten från miljöövervakningen, med de genomsnittliga värdena 27,8 cm för vegetationshöjd och
9 % resp. 8 % för täckningsgrad av spjutmossa respektive av bar torv. För de positiva indikatorerna var täckningsgraden av brunmossor i genomsnitt 21 % och antalet rikkärrsindikatorer varierade mellan 0 och 5 st per småyta ( = 1,6). Både
inom miljöövervakningen och inom uppföljningen noterades att variationen i de
skattade parametrarna var mycket hög.
Trots det stora antalet inventerade småytor hittas endast ett tydligt samband mellan antalet indikatorarter per småyta och andelen av dessa ytor med hög täckningsgrad av brunmossa (p << 0,001***). Ett svagare samband noterades även
mellan antalet indikatorarter och andelen ytor med hög täckningsgrad av torv
(p < 0,05*). Orsakerna till de skattade parametrarnas stora variation och till de
svaga sambanden mellan de olika parametrarna diskuteras i detalj och i relation
till den använda inventeringsmetodiken.
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Inledning
Som ett led i den regionala miljöövervakningen av rikkärr, samt i den regionala
uppföljningen av rikkärr i skyddade områden, genomfördes sommaren 2011 inventeringar inom ett urval av rikkärrsobjekt i Skåne län. Inventeringen utfördes av
Ekoscandica Naturguide AB och skedde på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län,
inom ramen för de nationella miljöövervaknings- och uppföljningsprogrammen
för naturtypen rikkärr (7230). Inventeringen är även ett led i de konkreta åtgärder på
regional och lokal nivå, som åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr föreslår
för att rikkärren så småningom ska få en gynnsam bevarandestatus (Sundberg 2006).
Den använda undersökningsmetodiken i projektet samordnas på nationell nivå av
Naturvårdsverket. Av denna anledning föregicks inventeringen av deltagande i
Naturvårdsverkets fältkurs i miljöövervakning och uppföljning av rikkärr i Krokom, Jämtland (27-29 juni 2011). Under kursen diskuterades och jämfördes de två
fältmetodikerna för miljöövervakning resp. för uppföljning i skyddade områden.
Kursen omfattade även konkreta fältövningar samt omfattande expertgenomgång
av de mossarter med förväxlingsrisker som utgör indikatorarter för naturtyperna
rikkärr och källmiljöer.

Metod
Inventeringsobjekt och metodikval
Inför inventeringsuppdraget hade 10 rikkärrsobjekt, med en areal mellan 0,1 och
3,1 hektar, valts ut. Som underlag för vilka rikkärr som finns i Skåne användes
inventeringen Skånes rikkärr (Bager & Persson 2009). Fyra av rikkärren inventerades som en del i uppföljningen inom skyddade områden och de övriga sex som
en del i den regionala miljöövervakningen. Urvalet av objekt för miljöövervakning slumpades ut enligt manualen för övervakning av rikkärr. För rikkärren inom
skyddade områden gjordes urvalet subjektivt. Tre av rikkärren ingår i Life+projektet ”Life to ad(d)mire” och valdes därför. Det fjärde objektet (Bäckhalladalen) valdes ut då man genomfört bränning i rikkärret nyligen. Inventeringarna
genomfördes i enlighet med Naturvårdsverkets manual för uppföljning av myrar i
skyddade områden (Götbrink & Haglund 2010) samt fältinstruktioner för miljöövervakning av rikkärr (Götbrink 2011). Under Naturvårdsverkets fältkurs i miljöövervakning och uppföljning av rikkärr hade även ett antal smärre korrigeringar
gjorts i de två metoderna för uppföljning respektive miljöövervakning, för att göra
metoderna mer jämförbara. Alla sådana anpassningar beaktades under inventeringsarbetet.
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De fyra rikkärr som ligger inom naturskyddade områden utgörs av Bäckhalladalen
i Bäckhalladalens naturreservat, Simrishamns kommun, Dagstorps mosse i Dagstorps mosse naturreservat, Kävlinge kommun, Skoggårds ängar i HäckebergaSkoggård naturreservat, Lunds kommun, respektive Åraslövs mosse i Åraslövs
mosse naturreservat, Hässleholms kommun. I dessa områden gjordes inventeringen som uppföljning i skyddade områden med minst 50 smårutor (50 × 50 cm). För
minst 10 av dessa smårutor följdes dessutom metodiken för miljöövervakning.
De övriga sex rikkärren saknar särskilt naturskydd och utgörs av BaskemöllaTjörnedalagården i Simrishamns kommun, Beden i Skurups kommun, Rygården i
Sjöbo kommun, Tällinganäbbet i Svedala kommun, Välleröds kärr i Sjöbo kommun resp. Äskebjär i Kristianstads kommun. I dessa områden gjordes inventeringen som miljöövervakning med minst 10 smårutor (50 × 50 cm).
Inventeringsarbetet genomfördes från juli till början av augusti under sommaren
2011. De olika inventeringsobjekten besöktes inte i någon bestämd ordning utan
efter det aktuella väderläget i Skåne under inventeringsdagen. Objekt med slåtter
som hävdregim prioriterades emellertid att inventeras tidigt, för att kunna genomföras före slåttern.

Förberedelser och fältmetodik
Inför fältarbetet tillhandahöll Länsstyrelsen områdesbeskrivningar och kartor över
rikkärren, samt kartor och koordinater för alla provytor. Småytorna placerades
som ett jämt fördelat stickprov i ett slumpvis framtaget rutnät, i enlighet med angiven metodik (Götbrink & Haglund 2010; Götbrink 2011). För varje inventeringsobjekt anpassades rutnätet så att ett visst överskott av småytor erhölls i händelse av att provytor måste strykas i fält. Före fältbesöken kontaktades även privata markägare varvid dessa informerades om projektets målsättning och upplägg.
Ett av de utvalda rikkärren kunde inte inventeras eftersom markägaren bedömde
att den valda metodiken skulle innebära störning för betesdjuren.
Även arbetet i fält följde de angivna manualerna för uppföljning och miljöövervakning (Götbrink & Haglund 2010; Götbrink 2011). De enskilda rikkärren bedömdes först översiktligt och kontrollerades så att deras avgränsning stämde med
tillhandahållen karta. För rikkärret Baskemölla-Tjörnedalagården i Simrishamns
kommun bedömdes att inventering i småytor inte var meningsfull, eftersom dess
verkliga yta var betydligt mindre än 0,1 ha enligt ursprunglig avgränsning. Rikkärret bedömdes emellertid ändå översiktligt eftersom platsen ändå besöktes.
För varje rikkärrsobjekt togs ett antal översiktliga fotografier med angivande av
koordinat och riktning. För rikkärren som helhet bedömdes även typ, topografi,

7

eventuella naturvärdeselement, aktuell negativ påverkan, utförda naturvårdsåtgärder och aktuell hävdstatus.
Efter den översiktliga bedömningen av objektet inventerades de koordinatsatta
provytorna i rikkärret. I enlighet med inventeringsmetoden ströks vid ett flertal
tillfällen småytor (50 × 50 cm), och i några fall även storytor (5 × 5 m), då dessa
hamnat utanför rikkärrets avgränsning eller på annat sätt inte utgjorde rikkärrsbiotop. Ytorna ströks emellertid inte om de bedömdes utgöra en naturligt avvikande
biotop i rikkärret, med potential att återgå till rikkärr om t ex de hydrologiska förutsättningarna eller betesregimen i framtiden skulle ändras.

Uppmätta parametrar
Navigering i fält och koordinatsättning av småytor genomfördes med hjälp av
GPS (eTrex Vista HCx, Garmin). Navigering till småyta skedde genom att mata in
angiven koordinat, gå mot ytan tills ca 10 m återstod och därefter ta ur siktlinje
och mäta in de sista metrarna med stålmåttband. En markering placerades därefter
för småytans sydvästra hörn varvid en ny GPS-koordinat togs ut för småytans
faktiska position.
För varje småyta bedömdes vegetationshöjd med hjälp av en vegetationsmängdmätare med cm-graderad stång och kvadratisk, 30 × 30 cm (430 g) skjutbar platta
(Haglöf, Långsele). Vegetationsmängdmätaren placerades i småytans mitt där
vegetationshöjden avlästes. Vid vegetationshöjd ≥ 14 cm noterades förekomsten
av så kallade negativa arter, dvs arter som normalt inte hör hemma i rikkärret men
som bidrog till den höga vegetationen. Även rikkärrsarter som bidrog till den höga
vegetationen noterades. I förekommande fall antecknades även tuvighet; när tuvig
mark i rikkärret tydligt påverkade mätningen av vegetationshöjden.
Vid inventering av täckningsgrad i småytorna användes en rutram med gummitråd
(50 × 50 cm, 16 rutor). I förekommande fall bedömdes täckningsgraden i procent
för vitmossor, spjutmossa (> 2 %), brunmossor samt bar torv, i enlighet med metodikmanualen. Inte i något fall behövde täckningsgraden för bleke eller för
skogsarter och ris bedömas. Inom rutramen för småytan noterades även typiska
rikkärrsarter av kärlväxter och mossor. Samtliga indikatorarter för rikkärr noterades enl. Sundberg (2007), vilket inkluderar de nationella arter som upptas i inventeringsmanualen (Götbrink 2011). För varje besökt rikkärr noterades även rikkärrsarter efterhand som de iakttogs, särskilt av rödlistade arter (Gärdenfors
2010), även om de inte ingick i någon småyta.
För de småytor som ingår i miljöövervakningen tillkommer några moment i inventeringsmetodiken. Dessa småytor fastmarkerades med hjälp av specialtillverkade stålprofiler med utvikt, platt ovansida (Bröderna Nilssons Plåtslageri, Mar-
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karyd). Profilerna trycktes ner i småytornas sydvästra hörn för att kunna eftersökas med metalldetektor vid framtida omdrev. Profilerna trycktes ned väl under
markytan med den platta ytan uppåt för att undvika risker för eventuella betesdjur.
För varje småyta som ingår i miljöövervakningen togs även två fotografier för att
underlätta lokalisering av ytorna vid framtida omdrev. Det ena fotot togs mot
nordost, från ca 2 m rakt sydväst om småytans fastmarkering, med småytan synlig
i fotots nederkant. Det andra fotot togs rakt uppifrån med småytans rutram som
bildutfyllnad.
Inom miljöövervakningen genomfördes även bedömning av täckningsgrad av
träd- och buskskikt vid fem småytor per objekt enligt inventeringsmanualen (Götbrink 2011). En storyta på 5 × 5 m mättes in med hjälp av ett teleskopspö (med 5metersmarkering) så att dess sydvästra hörn sammanfaller med småytans sydvästhörn. Inom storytan genomfördes ellipsmätning (största längd × största bredd) av
alla buskage över 0,25 cm2, varvid även dominerande art noterades. För mindre
buskage noterades antal med en värdesiffra.
Metoden för miljöövervakning är anpassad att ge övergripande bild av bevarandestatusen hos hela beståndet av rikkärr (Götbrink 2011). Eftersom endast något fler
än 10 småytor inventerades per objekt medger metoden inte att några långtgående
slutsatser kan dras kring de enskilda kärrens bevarandestatus. Vid besöken av de
olika objekten gjordes emellertid vissa kompletterande bedömningar och noteringar för att kunna dra slutsatser om de enskilda kärrens bevarandestatus.

Analys av data
Insamling av data i fält skedde med enkla fältprotokoll som anpassats för att kunna notera samtliga parametrar per småyta på ett uppslag. Data fördes därefter över
till Excel, med översiktsparametrarna för de olika rikkärren och provytornas parametrar var för sig. Efter korrekturläsning genomfördes efterföljande analyser
, standirekt i Excel. För de olika parametrarna beräknades t ex medelvärden (
2
dardavvikelser (s ) och stickprovsstorlekar (N).

Resultat
Inventeringsobjekt och metodik
Totalt inventerades 246 småytor à 50 × 50 cm och 35 storytor à 5 × 5 m, fördelade
på 8 objekt. Objektet Baskemölla-Tjörnedalagården bedömdes endast översiktligt
pga sin begränsade storlek (< 0,1 ha) och objektet Äskebjär utgick efter markägarens inrådan. Bland de utvalda objekten inventerades även Skoggårds ängar för 56
småytor och 5 storytor, men kärret har inte tagits med i de efterföljande gemen-
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samma analyserna för miljöövervakning resp. uppföljning, eftersom det bör utgå
som naturtyp rikkärr (se diskussionen under Skoggårds ängar).

Figur 1. Exempel på fyra mycket varierande småytor inom miljöövervakningen.
Småytorna har hamnat i högvuxet vassparti (överst t v), i blött parti med mycket
bar torv under vattenytan (överst t h), på välbevarad rikkärrsyta med utbredd
brunmossmatta och många rikkärrsarter (nederst t v) samt i torrare rikkärrsparti
med färre brunmossor och mest kalkkrävande kärlväxter (nederst t h).
Intrycket från de enskilda provytorna varierar högst avsevärt mellan olika rikkärr
och olika partier av desamma (Fig. 1). Förutom välhävdade rikkärrspartier finns
såväl uttorkade eller vattendränkta, som trampskadade eller igenväxta, partier representerade i de analyserade provytorna. Sådana områden bedömdes utgöra en
naturlig variation i rikkärren som på sikt kan förändras till mer karakteristiska
rikkärrsavsnitt, t ex vid förändrad hydrologi eller hävd. Alla provytor som hamnat
i områden inom rikkärren som helhet togs därför med i analyserna.
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Provytor inom miljöövervakningen
Inom miljöövervakningen av rikkärr inventerades 7 rikkärrsobjekt och totalt 92
småytor och 35 storytor. Samtliga objekt klassificerades som extremrikkärr, med
minst 10 rikkärrsindikatorer i kärren som helhet. Ytterligare fem småytor ströks
under inventeringen eftersom de inte bedömdes ingå i rikkärren utan hade hamnade på fastmark, eller i ett fall av ett öppet vattenhål, vid sidan av rikkärren. För
samtliga objekt kunde emellertid minst 10 småytor analyseras och fastmarkeras.
På samma sätt ströks två storytor på fastmark, medan minst 5 storytor kunde analyseras för träd- och buskskikt per objekt. Resultatet av miljöövervakningen för de
enskilda objekten presenteras i bilaga 3, medan mer generella resultat för de 7
inventerade rikkärren presenteras i det följande.
För inte mindre än 41 % (38 st) av de 92 inventerade småytorna var vegetationshöjden ≥ 14 cm och tydligt påverkad av högvuxna, negativa arter. Den genomsnittliga vegetationshöjden i de undersökta småytorna var 28,2 cm (s2 = 22,3 cm,
N = 92). Framförallt noterades blåtåtel Molinia caerula, kärrfräken Equisetum
palustre, vass Phragmites australis, vattenklöver Menyanthes trifoliata, flaskstarr
Carex rostrata och veketåg Juncus effusus, liksom även mindre buskage, som
tydliga tecken på försämrad rikkärrsstatus i dessa småytor. För ytterligare 23 %
(21 st) av småytorna var vegetationshöjden också ≥ 14 cm, men i dessa fall bidrog
emellertid tuvor i rikkärret eller någon högvuxen rikkärrsindikator till vegetationshöjden, framförallt trubbtåg Juncus subnodulosus men i några fall även vippstarr Carex paniculata, brunstarr C. acutiformis och tagelstarr C. appropinquata.
Utöver vegetationshöjd noterades två ytterligare parametrar i småytorna som kan
utgöra negativa indikatorer i rikkärren; täckningsgrad av spjutmossa (> 2 %) och
täckningsgrad av bar torv. I genomsnitt var täckningsgraden av spjutmossa 9 %
och av bar torv 15 %. Båda parametrarna uppvisar emellertid mycket stor variation (s2 = 15 resp. 25 %, N = 92).
Antalet observerade rikkärrsindikatorarter av mossor och kärlväxter i de enskilda
småytorna à 50 × 50 cm, varierade mellan 0 och 7 arter ( = 1,7; s2 = 1,6). I bilaga
1 ges en sammanställning av över funna indikatorarter inom miljöövervakningen.
Totalt gjordes 156 fynd fördelat på 12 mossarter och 15 kärlväxtarter. Av rödlistade arter noterades endast en missgynnad art; majnycklar Dactylorhiza majalisNT.
För täckningsgraden av brunmossa var medelvärdet 18 %, men även denna parameter uppvisade stor variation (s2 = 29 %, N = 92).
Inom miljöövervakningen ingår även skattning av täckningsgrad av träd- och
buskskikt med den s k ellipsmetoden. Fem storytor (5 × 5 m) analyserades för var
och en av de 7 rikkärrsobjekten. Variationen i antalet buskage per storyta var
mycket stor och av småbuskar, med en yta < 0,25 m2, noterades mellan 0 och 100
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buskar (en värdesiffra, = 9 st, s2 = 21 st, N = 35). Av större buskage noterades
totalt 20 st (N = 35), av framförallt klibbal Alnus glutinosa och gråvide Salix cinerea, och ellipsmåtten varierade mellan 40 × 70 cm och 500 × 500 cm (dvs hela
storytan täckt av buskage).

Provytor inom uppföljning av skyddade områden
Inom uppföljningen av rikkärr i skyddade områden inventerades 3 objekt och totalt 192 småytor. Objekten klassificerades som extremrikkärr (till skillnad från ett
fjärde objekt, Skoggårds ängar, som klassificerades om som fattigkärr till intermediärt kärr, se bilaga 3). Ytterligare 15 småytor ströks under inventeringen eftersom de inte bedömdes ingå i rikkärret utan hade hamnade på fastmark vid sidan
av rikkärret. För samtliga objekt kunde emellertid minst 50 småytor analyseras.
Resultatet av uppföljningen för de enskilda objekten presenteras i bilaga 3, medan
mer generella resultat för de 3 inventerade rikkärren presenteras i det följande.
För 45 % (87 st) av de 192 inventerade småytorna var vegetationshöjden ≥ 14 cm
och tydligt påverkad av högvuxna, negativa arter. Den genomsnittliga vegetationshöjden i de undersökta småytorna var 27,8 cm (s2 = 23,0 cm, N = 192). Framförallt noterades vass Phragmites australis, blåtåtel Molinia caerula, vattenklöver
Menyanthes trifoliata, flaskstarr Carex rostrata älggräs Filipendula ulmaria och
kärrfräken Equisetum palustre, liksom även mindre buskage, som tecken på försämrad rikkärrsstatus i dessa småytor. För ytterligare 17 % (33 st) av småytorna
var vegetationshöjden också ≥ 14 cm, men i dessa fall bidrog emellertid tuvor i
rikkärret eller någon högvuxen rikkärrsindikator till vegetationshöjden, framförallt
trubbtåg Juncus subnodulosus men i några fall även vippstarr Carex paniculata,
näbbstarr C. lepidocarpa, tagelstarr C. appropinquata och källblekvide Salix hastata ssp. vegeta. Resultaten från småytorna i uppföljningen i skyddade områden är
i dessa avseenden mycket lika resultaten från miljöövervakningen.
Ytterligare två noterade parametrar i småytorna kan utgöra negativa indikatorer
för rikkärren; täckningsgrad av spjutmossa och täckningsgrad av bar torv. I genomsnitt var täckningsgraden av spjutmossa 9 % och av bar torv 8 %. Liksom i
miljöövervakningen uppvisar båda parametrarna mycket stor variation (s2 = 16
resp. 21 %, N = 192).
Antalet observerade rikkärrsindikatorarter av mossor och kärlväxter i de enskilda
småytorna à 50 × 50 cm, varierade mellan 0 och 5 arter ( = 1,6; s2 = 1,5). I bilaga
2 ges en sammanställning av över funna indikatorarter inom uppföljningen i
skyddade områden. Totalt gjordes 314 fynd fördelat på 13 mossarter och 20 kärlväxtarter. Av rödlistade arter noterades den missgynnade arten kärrjohannesört
Hypericum tetrapterumNT och den sårbara arten källblekvide Salix hastata ssp.
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vegetaVU. För parametern täckningsgrad av brunmossa var medelvärdet 21 % och
standardavvikelsen 32 % (N = 192).

Samband mellan positiva och negativa indikatorer
Det är uppenbart att resultaten från småytorna från miljöövervakningen resp. från
uppföljningen inom skyddade områden är mycket lika. I tabell 1 ges därför en
sammanställning av hur olika positiva och negativa parametrar som analyserats
samverkar för samtliga inventerade småytor i rikkärr (N = 246). Av tabellen framgår ganska tydligt att det finns ett positivt samband mellan antalet indikatorarter
per småyta och andelen av dessa ytor med hög täckningsgrad av brunmossa. Sambandet är tydligt signifikant ( 2 = 48,2; p << 0,001***), men man ska givetvis
komma ihåg att det finns en samvariation mellan parametrarna eftersom flera indikatorarter för rikkärr utgörs av just brunmossor.
Tabell 1. Förhållandet mellan antalet funna indikatorarter per småyta i rikkärren och
övriga positiva och negativa parametrar som uppmätts i småytorna (N = 246).
Antal
observationer

Antal
indikatorarter
per yta

Andel ytor (%)…

74

0

1

78

27

41

54

1

33

74

48

15

54

2

44

81

48

24

36

3

58

61

39

14

28

≥4

82

57

29

14

med > 10 %
brunmossor

med ≥ 14 cm
med > 2 %
hög vegetation spjutmossa

med > 10 %
torv

Eventuella negativa samband mellan antalet indikatorarter per småyta och andelen
av dessa ytor med hög vegetation, utbredd spjutmossmatta eller stor täckningsgrad
av bar torv är emellertid inte lika uppenbar. Varken vegetationshöjd eller täckningsgrad av spjutmossa verkar påverka antalet funna indikatorarter ( 2 = 2,5; p
= 0,65, resp. 2 = 5,9; p < 0,21). För täckningsgraden av torv finns däremot ett
signifikant negativt samband ( 2 = 12,7; p < 0,05*).

Diskussion
Som ett led i miljöövervakning av rikkärr och uppföljning av rikkärr i skyddade
områden inventerades 246 småytor à 50 × 50 cm och 35 storytor à 5 × 5 m, fördelade på 8 objekt. Analysen av småytorna för 7 av objekten (ett objekt utgick som
rikkärr) tyder inte på några större skillnader mellan resultaten för miljöövervakningen resp. uppföljningen varför det är möjligt att dra vissa generella slutsatser
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kring metodiken och de skattade parametrarna som instrument att studera rikkärrens status.
Samtliga av de uppmätta parametrarna i småytorna uppvisar en mycket stor varians; allra tydligast i skattningarna av täckningsgrad för torv, spjutmossa och
brunmossor. En förklaring till variationen är provytornas ringa storlek (50 × 50
cm), vilket medför att små variationer i rikkärret som tuvighet, trampskadade partier, blötare partier, småbuskar osv kraftigt påverkar skattningen av parametrarna.
Det finns en uppenbar risk att verkliga skillnader mellan opåverkade och negativt
påverkade delar av rikkärren delvis drunknar i denna variation. T ex upptäcktes
inga negativa samband mellan antalet indikatorarter per småyta och andelen av
dessa ytor med hög vegetation eller utbredd spjutmossmatta. Med tanke på den
stora stickprovsstorleken är det även anmärkningsvärt att det negativa sambandet
mellan antalet indikatorarter per småyta och andelen av dessa ytor med hög täckningsgrad av torv endast var svagt signifikant (p = 0,01**)
Den använda metodiken med småytor fördelade i en slumpvis utplacerad grid är
även känslig för formen och storleken på det analyserade rikkärret. I synnerhet
gäller detta miljöövervakningen där endast ett 10-tal småytor analyserades per
objekt. För mindre rikkärr (jämför Beden, Dagstorps mosse, Rygården och Tällinganäbbet), eller för rikkärr med mer oregelbunden form (jmf Bäckhalladalen,
Välleröds kärr och Åraslövs mosse), är det större sannolikhet att fler småytor
hamnar i ytterkanterna av rikkärrets avgränsning. En konsekvens av detta blir att
en större andel av småytorna hamnar i partier där rikkärret är mer påverkat av
negativa faktorer. Utläggningen är visserligen representativ, eftersom små och
flikiga objekt säkert är känsligare för omgivningen än större objekt. Sammantaget
över många objekt ökar det emellertid ytterligare variationen för de uppmätta parametrarna i småytorna.
Metodiken för miljöövervakning är anpassad att ge övergripande bild av förändringar i bevarandestatusen hos hela beståndet av rikkärr vid omdrev efter ett antal
år. Om omdreven sker i exakt samma fastmarkerade provytor bör sådana förändringar kunna analyseras, men det kan bli mycket svårt att återfinna många av
fastmarkeringarna. Att lokalisera fastmarkeringarna med GPS och metalldetektor
fungerar troligen på jämna och fina rikkärrsytor, men i många fall finns markeringarna långt under markytan i svårframkomliga blöta partier eller partier med
vass eller annan högörtsvegetation. Även om de flesta fastmarkeringar kan lokaliseras finns det även en problematik i att kunna analysera exakt samma småyta
eftersom även en liten felplacering av småytans sydvästhörn (när fastmarkeringen
tas fram) eller felvinkling av småytan i nord-sydlig riktning kan få stort utslag i de
variabla parametrarna.
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Metodiken för uppföljning av rikkärr i skyddade områden är, till skillnad från
miljöövervakningen, tänkt att kunna ge en bild av förändringar i bevarandestatusen också av de enskilda objekten. I detta fall analyseras minst 50 småytor vilket
är en stickprovsstorlek som normalt sett bör vara tillräcklig, men den stora variansen i mätvariablerna kan ge ställa till problem även här. Detta gäller speciellt med
tanke på att metoden endast bygger på semipermanent markering (med GPSkoordinat) av provytorna.
Det bör diskuteras om metodiken för miljöövervakning resp. uppföljning i skyddade områden inte skulle vinna på vissa förändringar. T ex skulle större provytor
ge upphov till minskad parametervariation mellan provytorna. Inventering längs
slumpvis utlagda linjer som skär genom rikkärren, snarare än punkter i en grid,
skulle även öka möjligheten att återkomma till samma ytor eftersom tydligare
fastmarkeringar då skulle kunna användas i rikkärrens kanter. Eftersom negativ
påverkan av rikkärren, t ex genom igenväxning, försämrad hydrologi, försämrat
betestryck etc, framförallt påverkar rikkärren från kantzonerna och in mot de centrala delarna av kärret, är det även troligt att resultaten skulle bli enklare att tolkas
i relation till rikkärrens bevarandestatus.
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Bilaga 1 – indikatorarter MÖV
Antalet fynd av olika indikatorarter för rikkärr inom regional miljöövervakning.

Dagstorps mosse

Rygården

Tällinganäbbet

Välleröds kärr

Åraslövs mosse

Totalt antal fynd

Sundberg 2007

Götbrink 2011

Arternas indi1
katorvärde

Bäckhalladalen

Antal fynd per objekt

Beden

Indikatorart

Mossor
Källgräsmossa Brachythecium rivulare
Kärrbryum Bryum pseudotriquetrum
Stor skedmossa Calliergon giganteum
Guldspärrmossa Campylium stellatum
Källtuffmossa Cratoneuron filicinum
Lerkrokmossa Drepanocladus aduncus
Kamtuffmossa Palustriella commutata
Bandpraktmossa Plagiomnium elatum
Kärrpraktmossa Plagiomnium ellipticum
Späd skorpionmossa Scorpidium cossoni
Korvskorpionmossa Scorpidium scorpioides
Gyllenmossa Tomentypnum nitens

1
2
-

4
7
5
7
-

1
1
1
8
2
-

1
3
3
1
-

3
2
6
1
-

1
1
8
1
4
3
2

1
7
5
2
-

1
6
2
29
1
1
1
20
6
22
3
2

Källor
IRK
MRK
IRK
ERK
ERK
MRK
IRK
MRK
MRK
IRK

7160
7230
7230
7160
7230
7230
7230
7230
7230

Kärlväxter
Brunstarr Carex acutiformis
Tagelstarr Carex appropinquata
Slankstarr Carex flacca
Knagglestarr Carex flava
Näbbstarr Carex lepidocarpa
Vippstarr Carex paniculata
Majnycklar Dactylorhiza majalisNT
Torvtåg Juncus alp. ssp. alpinoarticulatus2
Trubbtåg Juncus subnodulosus
Vildlin Linum catharticum
Slåtterblomma Parnassia palustris
Tätört Pinguicula vulgaris
Majviva Primula farinosa
Kärrsälting Triglochin palustre
Småvänderot Valeriana dioica

2
1
-

1
2
1
2
3
-

2
4
-

1
1
-

4
1
4
-

1
7
4
3
1
12
1
1

1
2
-

1
1
12
1
7
3
1
6
16
2
3
3
2
3
1

MRK
MRK
ERK
IRK
ERK
MRK
MRK
ERK
ERK
ERK
MRK
MRK

7160
7230
7230
7230
7230
7230
7230
-

32

18

19

50

21

6

10

156

Totalt antal fynd
1

2

Enl. Sundberg 2007 indikerar arten Källor = källmiljöer, ERK = extremrikkärr, MRK = medelrikkärr, IRK = intermediärt kärr; enl. Götbrink
2011 indikerar arten naturtypen 7160 = mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ, 7230 = rikkärr.
Tillkommer som goda indikatorarter för Skåne, på mycket basrik mark (Tyler m fl 2007).
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Bilaga 2 – indikatorarter UPPF
Antalet fynd av olika rikkärrsindikatorer inom uppföljning av skyddade områden.

Åraslövs mosse

Totalt antal fynd

Sundberg 2007

Götbrink 2011

Mossor
Källgräsmossa Brachythecium rivulare
Kärrbryum Bryum pseudotriquetrum
Stor skedmossa Calliergon giganteum
Guldspärrmossa Campylium stellatum
Källtuffmossa Cratoneuron filicinum
Kärrkvastmossa Dicranum bonjeanii
Lerkrokmossa Drepanocladus aduncus
Klotuffmossa Palustriella falcata
Bandpraktmossa Plagiomnium elatum
Kärrpraktmossa Plagiomnium ellipticum
Späd skorpionmossa Scorpidium cossoni
Korvskorpionmossa Scorpidium scorpioides
Gyllenmossa Tomentypnum nitens
Kärlväxter
Plattsäv Blysmus compressus
Tagelstarr Carex appropinquata
Slankstarr Carex flacca
Ängsstarr Carex hostiana
Näbbstarr Carex lepidocarpa
Vippstarr Carex paniculata
Skogsnycklar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii
Kärrknipprot Epipactis palustris
Gräsull Eriophorum latifolium
Kärrjohannesört Hypericum tetrapterumNT
Torvtåg Juncus alp. ssp. alpinoarticulatus2
Trubbtåg Juncus subnodulosus
Vildlin Linum catharticum
Slåtterblomma Parnassia palustris
Tätört Pinguicula vulgaris
Majviva Primula farinosa
Källblekvide Salix hastata ssp. vegetaVU
Rosmarinvide Salix repens ssp. rosmarinifolia2
Kärrsälting Triglochin palustre
Småvänderot Valeriana dioica

Totalt antal fynd
1

2
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Arternas indika1
torvärde

Dagstorps mosse

Antal fynd per objekt

0
8
2
21
0
0
0
1
21
2
21
0
1

0
2
12
24
0
1
0
0
2
0
25
5
4

2
0
0
0
3
0
4
0
30
19
0
0
0

2
10
14
45
3
1
4
1
53
21
46
5
5

Källor
IRK
MRK
IRK
ERK
IRK
ERK
MRK
IRK
MRK
MRK
IRK

7160
7230
7230
7160
7230
7230
7230
7230
7230

1
0
7
1
11
0
0
0
0
0
0
0
1
2
5
1
0
0
6

0
4
1
0
4
2
1
3
1
0
0
0
6
1
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
0
0
1
0
9
7
21
0
0
0
0
3
1
0

2
4
8
1
15
2
1
4
1
9
7
21
7
3
5
1
3
2
6

ERK
MRK
ERK
MRK
ERK
MRK
MRK
ERK
MRK
ERK
ERK
ERK
ERK
ERK
MRK

7160
7230
7230
7230
7230
7230
7230
7230
-

2

0

0

2

MRK

-

114

99

101

314

Bäckhalladalen

Indikatorart

Enl. Sundberg 2007 indikerar arten Källor = källmiljöer, ERK = extremrikkärr, MRK = medelrikkärr, IRK = intermediärt kärr; enl. Götbrink
2011 indikerar arten naturtypen 7160 = mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ, 7230 = rikkärr.
Tillkommer som goda indikatorarter för Skåne, på mycket basrik mark (Tyler m fl 2007).

Bilaga 3 – enskilda objekt
Baskemölla – Tjörnedalagården

Objekt (MÖV): Objektet utgörs av ett litet källpåverkat extremrikkärr på 0,05 ha i
en naturbetesmark nära havet. Det ligger vid Tjörnedalagården, ca 300 m norr om
Baskemölla kyrka, i Simrishamns kommun. Objektet inventerades 2011-07-08,
tidigt under betessäsongen. Vid inventeringen fick kärrets södra gräns justeras då
större parti av älggräs tidigare felaktigt tagits med i rikkärrets yta. Eftersom arealen nu väl understiger 0,1 ha bedömdes det som för litet för att utföra miljöövervakning enligt metoden med småytor. En översiktlig analys gjordes emellertid av
rikkärret varför det tagits med här.
Karaktär: Rikkärret hävdas genom hästbete inom ett större område och betestrycket är ganska svagt. Extremrikkärret, som ligger i en sluttning, är tydligt källpåverkat och domineras av en mycket artrik flora och bottenskikt av brunmossor.
Bland kärlväxterna i rikkärret noterades rikkärrsindikatorer som slankstarr Carex
flacca, näbbstarr Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, tätört Pinguicula vulgaris,
majviva Primula farinosa, ängsnycklar Dactylorhiza incarnata var. incarnata och
kärrsälting Triglochin palustris. Mest anmärkningsvärd var emellertid mossfloran
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med stora bestånd av källindikerande arter som den missgynnade arter kalkkällmossa Philonotis calcareaNT samt källtuffmossa Cratoneuron filicinum och kamtuffmossa Palustriella commutata. Andra rikkärrsmossor som noterades var
kalklungmossa Preissia quadrata, späd skorpionmossa Scorpidium cossonii,
guldspärrmossa Campylium stellatum, bandpraktmossa Plagiomnium elatum och
kärrbryum Bryum pseudotriquetrum. I de östra delarna delar av kärret är inslaget
av vass betydande, men även här finns ett väl utvecklat bottenskikt av brunmossor
och kalktuff.
Status: Den översiktliga fältinventeringen av rikkärret ger bilden av ett mycket
värdefullt extremrikkärr något otillräcklig bevarandestatus. Dock bör utbredningen av vass och annan högörtsvegetation i rikkärrets randområden bekämpas så att
kärret inte växer igen. Troligen är även betestrycket för lågt i området och rikkärret skulle egentligen lämpa sig väl för slåtter, vilket också föreslagits tidigare (Bager & Persson 2009).
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Beden

Objekt (MÖV): Objektet utgörs av ett topogent extremrikkärr på 0,3 ha i en gammal torvsänka som nu ingår i en större betesmark. Det ligger på Romelåsens sydsluttning, ca 2,5 km nordost om Rydgårds gods, i Skurups kommun. Objektet inventerades 2011-08-05, under pågående betessäsong. Förutom en översiktlig bedömning av rikkärret, inventerades 13 småytor och 5 storytor som ett led i miljöövervakningen.
Karaktär: Rikkärret omges åt flera hålla av ganska blöta partier med stora ruggar
av bunkestarr Carex elata vilket gör kärret något svåråtkomligt för betesdjuren.
Trots att besöket gjordes ganska sent under betessäsongen var hävden i rikkärret
ganska obetydlig medan omgivande torrare marker var kraftigt avbetade. I själva
kärret noterades kärlväxter som slankstarr Carex flacca, tätört Pinguicula vulgaris, slåtterblomma Parnassia palustris och ängsvädd Succisa pratensis, samt mossor som kärrbryum Bryum pseudotriquetrum, guldspärrmossa Campylium stellatum, bandpraktmossa Plagiomnium elatum, kärrpraktmossa Plagiomnium ellipticum. Kärret påverkas tydligt negativt av visst näringsläckage, beskuggning och
igenväxning söderifrån, där en tät ädellövskog tar vid. Framförallt breder gråvideoch klibbalsbuskage ut sig söderifrån.
Analysen av provytorna indikerar att framförallt blåtåtel dominerar i kärret vilket
bidrar till stor genomsnittlig vegetationshöjd i småytorna ( = 37,0 cm; s2 = 29,1
cm, N = 13). Att sly breder ut sig söderifrån bidrar även till att undervegetation
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saknas i många småytor varför täckningsgraden av torv generellt sett är mycket

hög ( = 37 %; s2 = 31 %, N = 13). Brunmossmattan är också generellt sett svagast i rikkärrets randområden. Att buskskiktet brett ut sig i rikkärret framgår även
av resultatet från de analyserade storytorna. Två av de fem storytorna, vilka hamnat i kanten av rikkärret, bestod i ena fallet helt av gråvidebuskage och i det andra
fallet av två stora gråvidebuskage och ca hundra småbuskar av framförallt gråvide
och klibbal.
Status: I de centrala delarna har rikkärret en gynnsam bevarandestatus även om
betestrycket som helhet borde intensifieras (jmf Bager & Persson 2009). I randområdena och framförallt i rikkärrets södra och östra del finns emellertid ett stort
behov av buskröjning. Om möjligt borde även viss gallring ske i de omgivande
skogsbrynen för att minska näringsläckage och beskuggning.
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Bäckhalladalen

Objekt (UPPF & MÖV): Objektet utgörs av ett topogent extremrikkärr på 0,8 ha i
en öppen betesmark på gammal utmark i Bäckhalladalens naturreservat, ca 4 km
nordväst om Simrishamn i Simrishamns kommun. Objektet inventerades mellan
2011-07-06 och 2011-07-08, och betesperioden var i full gång. Rikkärret inventerades för 54 småytor, varav 11 småytor liksom även 5 storytor ingår i miljöövervakningen. Framförallt genom objektets avlånga form fick ytterligare 15 planerade småytor strykas i fält eftersom de hamnat på fastmark i rikkärrets utkant.
Karaktär: Rikkärret är ganska vagt avgränsat och övergår åt flera håll i kalkfuktäng och därefter i torrare betesmark. Genom sin tillgänglighet för de betande nötkreaturen kunde tydlig betespåverkan noteras i flera delar av rikkärret redan tidigt
under betessäsongen. Det finns gott om rikkärrsindikatorer i kärret och under inventeringen noterades kärlväxter som näbbstarr Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, slankstarr Carex flacca, ängsstarr Carex hostiana, vildlin Linum catharticum, majviva Primula farinosa, tätört Pinguicula vulgaris och plattsäv Blysmus
compressus, samt mossor som kärrbryum Bryum pseudotriquetrum, guldspärrmossa Campylium stellatum, gyllenmossa Tomentypnum nitens, klotuffmossa
Palustriella falcata, späd skorpionmossa Scorpidium cossonii, stor skedmossa
Calliergon giganteum, bandpraktmossa Plagiomnium elatum och kalkkammossa
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Ctenidium molluscum. I vissa delar av kärret finns negativ inslag,

t ex enbuskage eller kraftiga trampskador.
Analysen av provytorna indikerar att vegetationshöjden generellt sätt är låg ( =
14,0 cm; s2 = 9,4 cm, N = 54), och att täckningsgraden av brunmossor är förhållandevis hög, även om variationen för den senare parametern är påfallande stor (
= 13 %; s2 = 21 %, N = 54).
Status: Extremrikkärret har en gynnsam bevarandestatus (jmf Bager & Persson
2009). Av vegetationssammansättningen att döma fås emellertid intrycket att området tidigare varit blötare och att rikkärrsytan härvidlag minskat en aning i omfattning. En något förändrad hydrologi mot ett blötare kärr, i kombination med ett
ökat betestryck, skulle med stor sannolikhet förbättra kärrets bevarandestatus på
lång sikt.
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Dagstorps mosse

Objekt (UPPF & MÖV): Objektet ligger inom Dagstorp mosse naturreservat i
Kävlinge kommun och utgörs av ett topogent extremrikkärr på 0,2 ha i en hästbetesmark omgiven av intensivt odlade marker. Rikkärret inventerades mellan 201108-01 och 2011-08-02, sent i betesperioden. Totalt inventerades 71 småytor, varav
14 småytor liksom även 5 storytor ingår i miljöövervakningen. Inga småytor behövde strykas i fält.
Karaktär: Rikkärret är vagt avgränsat och övergår österut i kalkfuktäng och västerut i högörtsäng. Norrut tangerar rikkärret en gammal banvall som skär igenom
naturreservatet och längs denna finns även diken och dräneringssystem som påverkar kärret negativt. Helhetsintrycket är att extremrikkärret för länge sedan utgjort ett betydligt större, sammanhängande rikkärrsområde som även sträckt sig
norrut, på andra sidan banvallen. I objektet noterades emellertid gott om rikkärrsindikatorer med kärlväxter som den missgynnade arten kärrjohannesört Hypericum tetrapterumNT samt andra sällsynta arter som källblekvide Salix hastata ssp.
vegeta, rosmarinvide Salix repens ssp. rosmarinifolia, torvtåg Juncus alpinoarticulatus ssp. alpinoarticulatus, trubbtåg Juncus subnodulosus, majnycklar Dactylorhiza majalis ssp. majalis, kärrknipprot Epipactis palustris och plattsäv Blysmus
compressus. Av rikkärrsmossor noterades bandpraktmossa Plagiomnium elatum
och kärrpraktmossa Plagiomnium ellipticum samt källgynnade mossor som källtuffmossa Cratoneuron filicinum, lerkrokmossa Drepanocladus aduncus och käll-
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gräsmossa Brachythecium rivulare. Trots den relativt stora förekomsten av
ovanliga rikkärrsarter finns flera negativ inslag i rikkärret, framförallt förekomsten av negativa arter som bildar mycket svagt nerbetad högörtsvegetation i rikkärrets randområden.
Analysen av provytorna indikerar att vegetationshöjden generellt sätt är hög i rikkärret ( = 43,7 cm; s2 = 27,0 cm, N = 71), vilket framförallt beror på ganska kraftig igenväxning i randområdena i den sydvästra delen av kärret. Dominanta, negativa arter är t ex vass Phragmites australis, älggräs Filipendula ulmaria, blåtåtel
Molinia caerula, hundstarr Carex nigra och kärrfräken Equisetum palustre.
Status: Bevarandestatusen för extremrikkärret måste i nuläget bedömas som
mycket ogynnsamt (jmf Bager & Persson 2009). Igenväxningen är påfallande stor
i delar av kärret och att rikkärret inte torkat ut helt, genom den omfattande dräneringen längs banvallen, beror troligen på god tillförsel av basiskt källvatten från
delar av kärret. Det borde finnas mycket goda förutsättningar att förbättra statusen
i kärret genom att dämma dräneringen och återställa hydrologin i området. I kombination med röjningsinsatser, bortschaktning av banvallen och ökat betestryck
borde rikkärret på sikt t o m kunna få en betydligt större utbredning. Kalkfuktängen omedelbart öster om kärret har t ex fortfarande kvar en rik flora.
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Rygården

Objekt (MÖV): Objektet utgörs av ett litet, topogent extremrikkärr på 0,1 ha i en
sluttande betesmark ca 3,5 km nordost om Lövestad i Sjöbo kommun. Objektet
besöktes 2011-08-05, vilket ändå låg före betesperioden i hagen. Rikkärret inventerades för 13 småytor och 5 storytor och endast en ytterligare planerad småyta
fick strykas i fält eftersom den hamnat över ett öppet vattenhål.
Karaktär: Rikkärret är välavgränsat mot den torrare betesmarken, men övergår
mer successivt österut i ett allt blötare sumpskogsparti. Det kunde också noteras
att betestrycket avtar markant mot kärrets blötare delar, där även en viss effekt av
beskuggning gör sig gällande. I rikkärret noterades rikkärrsarter som näbbstarr
Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, knagglestarr Carex flava, majviva Primula
farinosa, kärrbryum Bryum pseudotriquetrum, guldspärrmossa Campylium stellatum, bandpraktmossa Plagiomnium elatum och späd skorpionmossa Scorpidium
cossonii.
Analysen av småytorna indikerar att täckningsgraden av torv generellt sett är
mycket hög ( = 36 %; s2 = 29 %, N = 13) vilket troligen har att göra med att kärret blivit ganska småtuvigt av djurtramp, med djupare blöta partier mellan tuvorna
där naken torv breder ut sig. I rikkärrets centrala delar är däremot vegetationshöjden relativt låg trots ännu inte påbörjat bete. Om de östligaste småytorna med

27

mycket högörtsvegetation och buskage exkluderas, var vegetationshöjden i genomsnitt endast 11,9 cm (s2 = 6,1 cm, N = 9).
Status: Extremrikkärret har en ganska gynnsam bevarandestatus (jmf Bager &
Persson 2009). Kontinuerlig röjning i kärrets östra del är emellertid nödvändig för
att hålla kärret fritt från sly. Möjligen hade rikkärret vunnit på ett något minskat
betestryck och framförallt på minskat tramp för att få en jämnare yta och bättre
förutsättningar för brunmossmattan att breda ut sig.

28

Skoggårds ängar
Objekt (UPPF & MÖV): Objektet utgörs av ett topogent kärr på 3,0 ha i ett ohävdat och ganska omfattande våtmarksområde som historiskt sätt nyttjats som vattenmagasin, för torvbrytning och för höproduktion. Det ligger ca 2,2 km söder om
Genarp i Lunds kommun och ingår i naturreservatet Häckeberga-Skoggård. Objektet besöktes 2011-07-11 och 2011-07-13 och totalt inventerades 54 småytor,
varav 12 småytor liksom även 5 storytor ingår i miljöövervakningen. På grund av
ett stort överskott av antalet planerade småytor, ströks 21 ytor i fält.
Karaktär: Kärret utgörs av en mosaik av blötare och torrare partier med mycket
olika vegetationssammansättning. En stor del av kärret karakteriseras av monokulturer av ag Cladium mariscus, vilket är sällsynt i Skåne och normalt sätt indikerar
basrika förhållanden. Mellan områdena med ag finns delvis torrare områden med
tendens till igenväxning av träd och buskar och delvis närmast gungflypartier med
fattigkärr och arter som kråkklöver Comarum palustre, vitag Rhynchospora alba
rundsileshår Drosera rotundifolia och praktvitmossa Sphagnum magellanicum. I
objektets ytterkanter finns ytterligare en vegetationstyp med högvuxna och tuviga
gräs- och starrarter, bland annat blåtåtel och bunkestarr. Trots undersökning av ett
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stort antal småytor hittades inga rikkärrsindikatorer utom i en ruta ett tuvigt parti
med bunkestarr, där levermossorna kärrmörkia Moerckia hibernica och fetbålmossa Aneura pinguis noterades. Ingen av dessa arter är emellertid indikatorer för
extremrikkärr utan snarare av intermediära kärr till medelrikkärr. Flera misstänkta
fynd gjordes även av guldspärrmossa Campylium stellatum, men dessa kunde senare dementeras till endera av de ganska snarlika arterna sumpspärrmossa Campylium protensum eller spärrkrokmossa Drepanocladus polygamus utan indikatorvärden. Generellt sätt ifrågasätts om kärret alls kan klassificeras som rikkärr trots
den stora förekomsten av ag i området. Kärret som helhet är snarare av typen intermediärt kärr till fattigkärr.
Status: Betraktat som intermediärt kärr är bevarandestatusen generellt sätt varierande. Såväl partierna med agbestånd, som gungflypartierna med fattigkärrkaraktär och de tuviga intermediära kärren i objektets utkanter är relativt välmående.
Runt kärret och i torrare partier ute i kärret finns emellertid ett stort röjningsbehov
pga begynnande igenväxning med bl a glasbjörk, klibbal och gråvide.
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Tällinganäbbet

Objekt (MÖV): Objektet ligger i kanten av Yddingesjön, ca 3,2 km nordost om
Svedala i Svedala kommun. Det utgörs av ett topogent extremrikkärr på 0,9 ha i
en betesmark som omges av sumpskogar mot norr och väster. Objektet besöktes
2011-08-02, under pågående betessäsong. Totalt inventerades 14 småytor och 5
storytor som ett led i miljöövervakningen. Ytterligare en småyta ströks i fält som
ohävdad fastmark utanför beteshägnet.
Karaktär: Rikkärret ligger längst in i en mycket stor beteshage med flera hägnader
vilket gör att nötkreaturen förmodligen betar det blöta området relativt sent. Trots
att besöket gjordes först i augusti var hävden i rikkärret inte påbörjad till skillnad
från de omgivande, torrare markerna. I objektet noterades många rikkärrsindikatorer med kärlväxtarter som slankstarr Carex flacca, näbbstarr Carex lepidocarpa
ssp. lepidocarpa och torvtåg Juncus alpinoarticulatus ssp. alpinoarticulatus samt
mossarter som guldspärrmossa Campylium stellatum, kärrpraktmossa Plagiomnium ellipticum, späd skorpionmossa Scorpidium cossonii, korvskorpionmossa
Scorpidium scorpioides och kalklungmossa Preissia quadrata ssp. quadrata. Det
enda tydligt negativa inslaget i extremrikkärret är ett bitvis betydande slyuppslag
av klibbal och glasbjörk.
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Framförallt brunmossmattan är väl utvecklad i stora delar av rikkärret. Trots att
flera inventerade småytor hamnade i torrare partier, mer med karaktären av
kalkfuktäng, visar analysen av småytorna att täckningsgraden av brunmossor generellt sett är mycket hög i rikkärret ( = 22 %; s2 = 30 %, N = 14). Även vegetationshöjden är generellt sätt låg i kärret ( = 21,2 cm; s2 = 7,9 cm, N = 14).
Status: Extremrikkärret har en gynnsam bevarandestatus (jmf Bager & Persson
2009). Uppslaget av sly på flera ställen i rikkärrsytan kräver emellertid röjning
och kan tyda på behovet av ett något ökat betestryck.
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Välleröds kärr

Objekt (MÖV): Objektet utgörs av ett ganska stort och delvis källpåverkat extremrikkärr på 2,3 ha inom ett större betesområde i Fyledalens botten. Kärret ligger ca
1,4 km sydväst om Röddinge i Sjöbo kommun. Kärret har tidigare hävdats genom
bete, men vid inventeringstillfället 2011-07-13 hade området hägnats in för planerad hävd med slåtter senare under sommaren. Totalt inventerades 14 småytor och
5 storytor och inga småytor behövde strykas i fält.
Karaktär: Extremrikkärret är mycket kalkrikt och i den södra delen av kärret finns
även en tydlig källpåverkan. Generellt sätt är vegetationen ganska högvuxen, med
framförallt trubbtåg Juncus subnodulosus, och på några platser i den södra delen
av kärret finns begynnande uppslag av klibbal. I objektet noterades gott om rikkärrsindikatorer med högvuxna arter som trubbtåg Juncus subnodulosus, vippstarr
Carex paniculata och brunstarr Carex acutiformis, men även andra kärlväxter
som slankstarr Carex flacca, näbbstarr Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, vildlin Linum catharticum, majviva Primula farinosa, småvänderot Valeriana dioica
och den missgynnade orkidén majnycklar Dactylorhiza majalis ssp. majalisNT.
Även mossfloran är anmärkningsvärd med källindikerande arter som den missgynnade kalkkällmossa Philonotis calcareaNT och kamtuffmossa Palustriella
commutata, samt en rad andra rikkärrsmossor som guldspärrmossa Campylium
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stellatum, gyllenmossa Tomentypnum nitens, kärrbryum Bryum pseudotriquetrum,
bandpraktmossa Plagiomnium elatum, stor skedmossa Calliergon giganteum, kalkammossa Ctenidium molluscum och späd skorpionmossa Scorpidium cossonii.
Analysen av provytorna indikerar att täckningsgraden av brunmossor är hög ( =
28 %; s2 = 33 %, N = 14) trots att t ex trubbtåg bidrar till en relativt hög vegetationshöjd i kärret ( = 35,2 cm; s2 = 10,8 cm N = 14).
Status: Bevarandestatusen för kärret får i nuläget betraktas som otillräcklig eftersom betestrycket under lång tid varit för låg (jmf Bager & Persson 2009). Hävd
genom slåtter, helst med efterbete, kommer emellertid på sikt att förbättra bevarandestatusen genom att hålla nere vegetationen.
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Åraslövs mosse
Objekt (UPPF & MÖV):
Objektet ligger inom
Åraslövs mosse
naturreservat i
Hässleholms kommun,
ca 3,2 km sydost om
Vinslöv. Det utgörs av
ett topogent
extremrikkärr på 3,1 ha
som länge hävdats med
slåtter. Rikkärret
inventerades 2011-0716, före den egentliga
slåttern även om vissa
vassdominerade partier
slagits vid
inventeringstillfället.
Totalt inventerades 69
småytor, varav 13
småytor liksom även 5
storytor ingår i miljöövervakningen. Inga småytor behövde strykas i fält.
Karaktär: Extremrikkärret ligger insprängt i ett större våtmarksområde med
sumpskogar som har uppkommit efter torvbrytning i området. Helhetsintrycket av
de öppna partierna är att de är välhävdade men att vass och sly ständigt hotar att
tränga in från randområdena. Rikkärrets har en struktur med ett rutnät av gamla
torvgravar med fastmarkspartier däremellan (jmf kartan) och det finns även en
tendens att sly får fäst i fastmarkspartierna. Kärrets kantzoner med vass och sly,
liksom de stigar som leder in i området, bekämpas emellertid regelbundet med
tidig slåtter vilket är gynnsamt för floran. Vissa delar av objektet, framförallt en
långsmal del av objektet som löper i nord-sydlig riktning och ett mindre område i
sydost (se karta), är emellertid svagt hävdade och där har vass och grövre sly fått
oroväckande starkt fäste.
I objektet noterades mycket gott om rikkärrsindikatorer med kärlväxter som
slankstarr Carex flacca, näbbstarr Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, tagelstarr
Carex appropinquata, vippstarr Carex paniculata, rosmarinvide Salix repens ssp.
rosmarinifolia, vildlin Linum catharticum, slåtterblomma Parnassia palustris,
gräsull Eriophorum latifolium, källblekvide Salix hastata ssp. vegeta, rosmarinvi-
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de Salix repens ssp. rosmarinifolia, tvåblad Listera ovata, kärrknipprot Epipactis
palustris, skogsknipprot Epipactis helleborine och vaxnycklar Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca. Av rikkärrsmossor noterades gyllenmossa Tomentypnum
nitens, guldspärrmossa Campylium stellatum, kärrkvastmossa Dicranum bonjeanii, bandpraktmossa Plagiomnium elatum, stor skedmossa Calliergon giganteum, späd skorpionmossa Scorpidium cossonii och korvskorpionmossa Scorpidium
scorpioides. I de bäst hävdade och blötaste områdena är brunmossmattan påfallande stor.
Analysen av provytorna indikerar att vegetationshöjden är måttligt hög i rikkärret
( = 22,0 cm; s2 =15,1 cm, N = 67). Man måste emellertid komma ihåg att analysen är gjord för ett mycket stort rikkärr, med såväl ohävdade områden som partier
där vass och sly redan huggits ner. Rikkärrets mosaik av torvgravar och ett rutnät
av smala fastmarksremsor framkommer tydligt av när parametern täckningsgrad
av brunmossor analyseras. Täckningsgraden är i genomsnitt mycket hög, samtidigt som variationen är enorm ( = 33 %; s2 = 44 %, N = 67). För inte mindre än
25 småytor som hamnat ute i de gamla torvgravarna var täckningsgraden av
brunmossor större än 50 %, samtidigt som 27 småytor på fastmarksremsor eller i
igenväxta randpartier helt saknade brunmossor.
Status: Extremrikkärret har en gynnsam bevarandestatus i de mest välhävdade
delarna (jmf Bager & Persson 2009). I den avlånga, nordliga delen finns emellertid ett tydligt restaureringsbehov och i det lilla området i sydost behöver vass och
sly bekämpas. Rikkärret hade även gynnats av ökat ljusinsläpp och minskad näringstillförsel genom gallring i brynen och en bit in i de omgivande sumpskogarna.
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En sådan gallring bör emellertid ske försiktigt och etappvis eftersom brynen sannolikt utgör en mycket viktig miljö för den rika insektsfaunan i området.
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Rapporten sammanställer resultaten från en inventering
av utvalda rikkärrsobjekt inom regional miljöövervakning
och inom uppföljning i skyddade områden i Skåne län.
Inventeringen genomfördes med fastställd metodik i åtta
utvalda rikkärrsobjekt, varav ett avfördes från naturtypen
rikkärr. Rapporten presenterar bl a resultatet från skattningar av ett antal rikkärrsparametrar i totalt 246 analyserade småytor (50 × 50 cm), samt från bedömningar av de
individuella rikkärrens bevarandestatus.

