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Sammanfattning 
 
Rikkärr och sumpskogar är två mycket artrika naturtyper som hotas av dränering, skogs-
avverkningar, försurning, övergödning och klimatförändringar. Förutom sina biologiska 
värden är dessa biotoper viktiga för vattenkvaliteten då de fungerar som naturliga 
reningsverk. Edskärrets naturreservat, där examensarbetet har utförts, ligger i nordöstra 
Uppland och består av ett extremrikkärr med bland annat mycket orkidéer samt en sumpskog 
av både gran och löv. I sumpskogen finns Upplands största lokal av den rödlistade dunmossan 
(Trichocolea tomentella). Området utanför reservatet dikades 1979 och huvuddiket ligger 
endast fem meter från den nuvarande reservatsgränsen. Då länsstyrelsen i Uppsala planerar att 
utöka reservatet önskade de en återinventering av de permanenta provytor som etablerades 
innan dikningen. Syftet var då att se vilka eventuella vegetationsförändringar som skett i 
området under de nästan 30 år som gått och därefter med hjälp av resultaten kunna sätta in 
lämpliga åtgärder om så behövs för att bevara naturvärdena. Sammanlagt inventerades 69 
permanenta provytor från 1979, varav 16 stycken finns utanför naturreservatet. Tjugo stycken 
semipermanenta i provytor rikkärret återinventerades också i de två Natura 2000- transekterna 
som etablerades 2006.   
 
Resultaten visar på att dikena har påverkat hydrologin i området så att det har blivit torrare. 
Bland annat har en vanlig art som kärrfräken (Equisetum palustre) minskat kraftigt i hela 
området. I provytorna i sumpskogen utanför reservatsgränsen har arter som palmmossa 
(Climacium dendroides), klubbvitmossa (Sphagnum angustifolium) och vattenklöver 
(Menyanthes trifoliata) helt försvunnit. Det är även här resultatet är som tydligast då dikena 
har störst avvattnande effekt nedströms och i sin närhet. I samma område utanför reservatet 
har även gallringar av träd påverkat floran på grund av den ökade solinstrålningen. Generellt 
kan man se att våtmarksörterna minskat medan vedartade växter och andra örter ökat i utbred-
ning i hela sumpskogen. Sänkningen av grundvattennivån i den öppna kärrdelen är inte lika 
tydlig, detta då vattenförsörjningen från källorna inte påverkats nämnvärt av dikena som 
ligger nedströms. De två dämmen som gjordes i huvuddiket strax efter dikningen, då diket 
grävdes djupare än beviljat, har troligen också bidragit till att effekterna i rikkärret inte blivit 
större. Ett skifte har dock skett mellan rikkärrsmossorna späd skorpionmossa (Scorpidium 
cossonii) och guldspärrmossa (Campylium stellatum). Guldspärrmossan är nu den domine-
rande arten vilket tyder på en minskad vattennivå, då späd skorpionmossa är känsligare för 
vattenståndssänkningar. Andelen rikkärrshalvgräs har minskat medan andelen vedartade 
växter och gräs ökat i kärret. Detta visar att kärret håller på att växa igen. Det går inte att 
utesluta att förändringar i klimatet, som gjort somrarna torrare i sydöstra Sverige, eller att 
kvävedeposition kan ha bidragit till förändringarna i vegetationen. Men de sammanlagda 
resultaten tyder på att den genomförda dikningen är huvudorsaken till vegetationsföränd-
ringarna i Edskärret. 
 
För att inte området ska förlora sin speciella flora i framtiden bör man se till att inga nya 
diken görs eller att gamla rensas i området och att de befintliga dämmena i huvuddiket höjs 
upp och förstärks. I kärret och längs dess kanter bör även en del träd och buskar röjas bort för 
att motverka igenväxningen. Inga skogsbruksåtgärder bör dock utföras i sumpskogen där 
träden är viktiga för att bibehålla det fuktiga mikroklimatet. 
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Abstract 
 
Rich fens and swamp forests are two biotopes that are very species rich. Today they are 
threatened by drainage, clear cuts, acidification, eutrophication and climate change. Apart 
from their biological values they also have an important function when they clean the water 
that run trough them. The nature reserve Edskärret, where the degree project was performed, 
is situated in the northeastern part of the county of Uppland, east central Sweden. The area 
consists of a sloping, spring-fed extremely rich fen with many species of orchids and other 
specialized organisms, and a swamp forest with both spruce and broad-leaved trees. The red-
listed liverwort Trichocolea tomentella (NT) has its largest occurrence here within the county. 
In 1979, the forest owner dug ditches outside the reserve, and the main ditch is situated only 5 
meters from the present southern border of the reserve. The County Administrative Board is 
now planning to expand the nature reserve and wanted a re-inventory of the permanent plots 
that were established in 1979, before the ditches were dug. The purpose was to explore pos-
sible vegetation changes during 29 years and get clues about measures to be taken to preserve 
the valuable habitats. A total of 69 permanent plots from 1979 were inventoried, of which 16 
are situated outside the reserve. Twenty plots in two Natura 2000-transects, that were estab-
lished in the rich fen in 2006, were also re-examined.        
 
My results show that the ditches have affected the hydrological status negatively and thus the 
vegetation in the whole area, where many wetland plants have declined. As an example, a 
common species like Equisetum palustre has declined in the entire area. In the swamp forest 
outside the reserve, species like Climacium dendroides, Sphagnum angustifolium and 
Menyanthes trifoliata completely disappeared from the plots. The impact of the ditches are 
most evident in this part of the area, downstream and close to one of the ditches. In the same 
area, the flora has also been affected by the increased light after thinning of the tree stand in 
1993. In general, wetland-herbs have declined while woody species and herbs of more mesic 
conditions have increased in the entire swamp forest. The groundwater level in the open rich 
fen has evidently not been affected as much, because the ditches are located down steams. 
The two dams that were inserted after drainage, because the ditch was dug deeper than 
allowed, have probably also contributed to a lesser effect here than outside the reserve. Any-
way, a shift in dominance among mosses, from Scorpidium cossonii to Campylium stellatum, 
in the open rich fen, indicates a slightly lowered water level. Also, some rich fen indicators 
among sedges have declined while woody species and grasses have increased in the fen. My 
analysis thus demonstrates that the open fen is slowly being overgrown by trees and shrubs. It 
is not possible to exclude that climate change, with drier summers in south-eastern Sweden, or 
nitrogen deposition may have contributed to the vegetation changes. However, the main 
conclusion is that drainage is the main reason to the observed vegetation changes in the open 
rich fen and swamp forest of Edskärret. 
 
In the future, no new ditches or rinsing of the old ones should be done and the present dams 
should be improved. To counteract overgrowth, some trees and shrubs should be cut down in 
and along the edges of the fen, but not in the swamp forest where the trees are necessary for 
the humid micro-climate. 
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Inledning  
 
I Sverige har vi satt upp mål för hur vår framtida miljö ska se ut. Syftet med målen, som är 
beslutade av riksdagen, är att de stora miljöproblemen i Sverige ska vara lösta till år 2020 
(Naturvårdsverket, 2008). Mitt examensarbete om vegetationsförändringar i rikkärret och 
sumpskogen vid Edskärrets naturreservat i nordöstra Uppland berör främst de tre miljömålen 
Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker och Levande skogar. Inget av dessa tre 
miljömål bedöms att nås i sin helhet inom den utsatta tiden, vare sig på nationell eller på lokal 
nivån i Uppsala län. Svårast ser målet för Ett rikt växt- och djurliv bli att uppnå, då arter 
fortfarande går förlorade trots många insatser. I Uppsala län finns landets fjärde största andel 
av hotade växter och djur och trots hårt arbete med bland annat skydd av natur och 
genomförandet av åtgärdsprogram så kommer målet inte att uppnås. Myllrande våtmarker är 
det, av dessa tre miljömål, som det ser ljusast ut för idag. Alla delmålen kommer dock inte att 
uppfyllas och det är framförallt den generella hänsynen till våtmarkerna som måste bli bättre. 
Det finns bland annat möjligheter att förbättra efterlevnaden av skogsvårdslagens krav på 
hänsyn till naturvården samt öka kunskapen om hur man kan undvika påverkan på våtmarker 
och vattendrag vid rensning av diken, samt skapandet av ett formellt skydd för våra 
värdefullaste våtmarker. (Miljömålsportalen, 2008).  
 
Definitioner och beskrivning av naturtyperna 
 
Rikkärr 
 
Ett rikkärr är en mineralrik myr med nära neutralt pH där halten av baskatjoner, främst 
kalcium, är hög. De karaktäriseras av många kalkälskande orkidéer och halvgräs och 
domineras av brunmossor som skorpionmossor (Scorpidium spp.), spärrmossor (Campylium 
spp.) och tuffmossor (Palustriella spp.) i bottenskiktet. Termen ”rikkärr” myntades av  
G. Einar Du Rietz 1942 då han syftade på att de var artrikare än fattigkärren och innehöll 
många arter som indikerar kalk. Rikkärren är näringsfattiga, då kalcium och järn i vatten 
komplexbinder fosfat. De delas upp i medelrikkärr och extremrikkärr, vilka skiljs åt med hjälp 
av indikatorarter, pH och konduktivitet. Medelrikkärren har pH 6-7 och en konduktivitet på 8-
30 mg/l medan ett extremrikkärr har ett pH > 6,8 och en konduktivitet på 30-100 mg/l. Några 
karaktärsarter för extremrikkärr är axag (Schoenus ferrugineus), kärrknipprot (Epipactis 
palustris) och majviva (Primula farinosa). Rikkärren kan finnas som topogena kärr i sänkor i 
terrängen och som soligena kärr i sluttningar. De kan även finnas som laggkärr runt mossar, i 
kanten på kalkrika näringsfattiga sjöar, i anslutning till källor och som kustkärr (Sundberg, 
2006; Mälson, 2008).  
 
Sumpskog 
 
Sumpskog är ett mycket vitt begrepp som rymmer ett stort antal typer av skogar med olika 
näringsförhållanden, flora och fauna (Samuelsson, 2008). De kan vara artmässigt triviala eller 
mycket artrika och vara mycket blöta till friska skogar. De är spridda i landskapet och kan 
finnas från kanten av en tallbeklädd mosse till en strimma av alkärr i jordbrukslandskapet 
(Gustafsson et al. 1995). I sumpskogsinventeringen som genomfördes i Sverige på 1990- talet 
definierades sumpskog på följande sätt: ”Sumpskog innefattar all trädbärande mark med 
minst 30 % krontäckning, där träden har en medelhöjd av minst 3 meter på fuktig eller blöt 
mark och där täckningsgraden, på fuktig mark, av befintligt fält- eller bottenskikt till minst 50 
% utgörs av hydrofila arter” (Rundqvist, 1999). Riksskogstaxeringen använder en annan 
definition som säger att sumpskog är produktiv skogsmark med ett torvtäcke, eller produktiv 
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skogsmark där så kallade sumpmossor (Sphagnum- och Polytrichum-arter) dominerar i 
bottenskiktet (Samuelsson, 2008). 
 
 
Arealer 
 
Sverige har ett internationellt ansvar att bevara rikkärren, då vi är det land i EU som har störst 
arealer av denna naturtyp. Rikkärren står för 2-3 % av den totala myrarealen i landet, eller 
cirka 100 000-150 000 ha, men helt tillförlitliga siffror saknas. De finns framförallt i områden 
med kalkberggrund eller områden med kalk i de lösa jordlagren. De största arealerna ligger i 
norra Sverige, då främst i Jämtland, fjällkedjan och i Norrbotten. Större arealer finns även i 
Uppland, södra Gästrikland och på Gotland (Nystrand, 2004; Sundberg, 2006).  
 
Hur mycket sumpskog som finns i Sverige beror på vilken definition man använder – 
sumpskogsytan varierar mellan 15 % och 22 % av den totala svenska skogsmarksarealen, 
vilket betyder mellan 3,4 och 5,1 miljoner ha. Utgår man från Riksskogstaxeringens definition 
blir arealen 4,4 miljoner ha, det vill säga 19 % av den svenska skogsarealen. Den största delen 
finns då på frisk till fuktig mark (Samuelsson, 2008). Tittar man istället på 
Sumpskogsinventeringen, där 1,3 miljoner ha inventerades, så antyder den att siffran är 
betydligt lägre (Rundqvist, 1999).  
 
 
Anledning att bevara dessa naturtyper 
 
Rikkärr 
 
Rikkärren är den myrtyp som är rikast på växter och agerar som biodiversitetens ”hotspots” i 
landskapet samtidigt som de innehåller få invasiva arter (Tahvanainen, 2005; Rydin & 
Jeglum, 2005; Van Diggelen et al, 2006). Anledningarna till detta är flera, men den viktigaste 
är att kalcium binder tillgängligt fosfor och därmed begränsar upptaget hos växterna. Det kan 
då inte ske någon expansion av dominanta arter och det gynnar en hög diversitet av 
specialister hos främst kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar (Rydin & Jeglum, 
2005; Wassen 2005). Idag finns minst 160 rödlistade arter knutna till rikkärren. Sextio arter 
av kärlväxter är rikkärrsspecialister och har därmed sin huvudsakliga förekomst här, medan 
65 arter är rikkärsgeneralister. Dessa 65 generalister har 10-50 % av sin förekomst i rikkärr. 
För Sveriges cirka 1050 mossor är motsvarande siffra att cirka 40 stycken är 
rikkärrsspecialister (Sundberg, 2006).  
 
Sumpskog 
 
Även om många av sumpskogarna kan vara utan större värden ur flora- eller faunasynpunkt så 
har många andra mycket höga naturvärden (Gustafsson et al. 1995). Många av de allra rikaste 
sumpskogarna ligger i sluttningar och grundvattenpåverkade områden med en mer mull- 
liknande jordmån istället för torv (Sundberg, 1993). Cirka 200 hotade, sällsynta eller 
hänsynskrävande arter är knutna till miljön (Gustafsson et al. 1995). Av Sveriges skogliga 
kärlväxtflora förekommer cirka 60 % i sumpskog och cirka 30 av dessa arter är rödlistade 
(Rundqvist, 1999). Cirka 150 av landets mossor återfinns i sumpskogarna, 36 av dessa är 
rödlistade (Kjellsson et al. 2005). Anledningen till den stora artrikedomen är att de ofta består 
av en blandning av både löv- och barrträd samt att det finns så många olika ekologiska 
nischer. Det finns både speciellt anpassade arter och många ”vanliga skogsarter”. Det finns 
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blöta och torra partier, olika grader av slutenhet, socklar med gömmen, rotvältor, död ved i 
olika nedbrytningsstadier och träd i olika åldrar (Nitare, 2000; Kjellsson et al. 2005). Träd, 
torrakor och lågor uppnår dock sällan samma höga ålder i en sumpskog som om de skulle ha 
stått i en mindre fuktig miljö. De utgör dock ändå en viktig del av den döda veden i dagens 
skog vilket är viktigt för vedlevande svampar och insekter. Den kontinuerliga fuktigheten gör 
dock att många lavar trivs i den här miljön (Rundqvist, 1999). Vid sumpskogsinventeringen 
under 1990- talet klassades en tredjedel av den inventerade skogen i naturvärdesklasser. I 
klass 1, ”Mycket höga naturvärden”, placerades 8 %, i klass 2 ”Höga naturvärden” sattes 23 
%, i ”Ordinär sumpskog med vissa naturvärden” placerades 60 % och dom övriga 9 % var 
”Starkt påverkad sumpskog” (Samuelsson, 2008).  
 
På grund av att sumpskogar ofta varit praktiskt svåra att bruka för människan och är mindre 
produktiva så har många sumpskogar undgått intensivare skogsbruk (Rundqvist, 1999). 
Många har därmed lång skoglig kontinuitet och en del kan kallas för så kallade 
kontinuitetsskogar, det vill säga skogar som varit kontinuerligt trädbevuxen utan väsentliga 
trädslagsbyten sedan 1700- talet, och därmed även ha många karaktärer av en urskog. Av 
Sveriges kontinuitetsskogar utgör 380 000 hektar, eller 24 % av sumpskog (Nitare et al. 
2004). Av naturliga skäl har även brandfrekvensen ofta varit låg i dessa våta marker. Vissa 
sumpskogar, som till exempel örtrika gransumpskogar, har aldrig brunnit och då fungerat som 
refuger för både brandkänsliga- och andra arter (Gustafsson et al. 1995).  
 
Det är inte bara floran som är rik i sumpskogen, utan även djurlivet. Mollusker och insekter är 
väl representerade i miljön. Snäckorna är främst beroende av sumpskogen på grund av 
hydrologin och hydrokemin, medan insekterna finns här på grund av tillgången på död ved 
(Rundqvist, 1999). Antalet arter och individer av fåglar är också högre i sumpskog i 
jämförelse med konventionellt brukade skogar, mycket på grunda av ett högre antal 
insektsätande arter (Sundberg, 1993). Till exempel så har man visat att de har en positiv effekt 
på kycklingarnas överlevnad hos skogshöns (Gustafsson et al. 1995). Vide- och örtrika skogar 
är även bra viltbiotoper på grund av den goda tillgången på föda (Kjellson et al. 2005). 
 
Hydrologi och vattenkvalitet  
 
I avrinningsområdena har våtmarkerna en stor betydelse för vattenkvaliteten, då de fungerar 
som naturliga reningsverk. Flera kemiska, fysikaliska och biologiska processer äger rum när 
vattnet filtreras genom marken. Bland annat fastläggs tungmetaller, kväve kan omvandlas 
under denitrifikation och koldioxid kan bindas i växtligheten (Kjellson et al. 2005; 
Samuelsson, 2008). Våtmarkers möjlighet att binda kväve och koldioxid har dock ofta 
diskuterats. Träd och växter utnyttjar kvävet för sin tillväxt som sen binds i veden eller som 
torv. I varaktiga vattensamlingar omvandlas nitratet som är löst i vattnet till kväv- eller 
lustgas genom denitrifikation och det skulle då minska läckaget (Gustafsson et al. 1995). Det 
råder dock osäkerhet om i vilken omfattning sumpskogar kan bidra till att minska mängden 
kväve som transporteras ut i vattendragen. Framförallt då den största delen av nederbörden 
och transporten av vatten sker under den del av året då temperaturen är låg och 
denitrifikationen lika så (Gustafsson et al. 1995). Dikning gör dock att utlakningen av kväve 
ökar då den ökade mineraliseringen av markens organiska material ger mer oorganiskt kväve 
som nitrat och ammonium (Strömgren, 2006). Osäkert är det även om bindandet av koldioxid 
har någon positiv nettoeffekt på växthusgaserna då våtmarkerna samtidigt släpper ut metan 
och lustgas (Gustafsson et al. 1995). Torvbildning gör dock att kolet lagras och mängden 
koldioxid minskar då i atmosfären. Dikning däremot gör att torven mineraliseras fortare när 
syretillgången ökar, vilket får motsatt effekt såvida inte den ökade tillväxten hos träden 
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kompenserar för det (Kjellsson et al. 2005; Rydin & Jeglum, 2006). På nationell nivå är dock 
skog på torvmark en nettokälla för växthusgaser trots hög inbindning av kol. Det beror främst 
på att de bördiga torvmarkerna avger stora mängder lustgas som är en mycket mer aggressiv 
växthusgas än koldioxid. Skog på dikad torvmark utgör endast 5 % av den totala 
skogsmarksarealen i Sverige men står trots detta för 15 % av alla utsläpp av växthusgaser i 
landet. Dikningen ökar även utlakningen av organiskt kol och kväve (Strömgren, 2006). 
 
 
Hot  
 
I framförallt södra Sverige har sumpskogarna och myrmarkerna påverkats av människan i 
varierande omfattning under 4000 år (Gustafsson et al. 1995). Störning som slåtter eller bete 
kan ha en positiv inverkan på floran, genom att till exempel minska tuvbildningen av 
vitmossor eller motverka igenväxning av gräs och buskar. En hydrologisk störning i form av 
dränering är däremot ett alvarligt hot mot våra kärr och sumpskogar (Rundqvist, 1999; 
Sundberg, 2006). Under 1800-talets andra hälft förlorade myrarna sin betydelse som 
slåttermark då vallodling av hö inleddes. Landets våtmarker började då dikas ut när de 
behövdes för odling av spannmål (Kjellsson et al. 2005). Högre pH, lägre torvdjup och torv 
som lättare mineraliseras har gjort att en högre andel rikkärr bland myrarna blivit påverkade 
av dränering. De största förlusterna har skett i södra Sverige (Sundberg, 2006). När 
grundvattennivå blir lägre sätter sig torven som oxideras och mineraliseras. Det leder i sin tur 
till lägre pH, läckage av katjoner och ett skifte av det begränsande näringsämnet för växterna 
från fosfor till kväve. Därefter kan de dominanta arterna öka i utbredning och det blir en 
snabb förlust av rikkärsspecialister (van Diggelen, 2006). 
 
Under början av 1900-talet inleddes dikningen för skogsbruksändamål. Det storskaliga 
skogsbruket, med bland annat skapandet av skogsbilvägar, omvandling av öppen våtmark 
till skogsmark och syftet att höja virkesproduktionen i sumpskogar, har gjort att cirka 1 
miljon ha av torvmark har dränerats i Sveriges skogar. Ungefär lika mycket hade tidigare 
dränerats för jordbruket (Gustafsson et al. 1995; Rydin & Jeglum, 1999; Vasander et al. 
2003). En annan siffra säger att 1/4 av Sveriges våtmarker har blivit förstörda på grund av 
dikning och 2/3 av de kvarvarande är negativt påverkade (Kjellson et al. 2005). 
Dikningarna för skogsproduktion hade sin största omfattning under 1930-talet, då det 
fanns statliga anslag för att minska arbetslösheten. Dikningen minskade sedan en tid för att 
åter öka under slutet av 1970-talet då skyddsdikning på kalhyggen fick stort genomslag 
(Hånell, 1990). I samband med att dikningen ökade på 1980-talet ökad även avverkningen 
av sumpskog i omfattning. Sumpskogsinventeringen under 1990-talet visade att 40 % av 
landets sumpskogar påverkats av dikning i större eller mindre omfattning (Rundqvist, 
1999). Dikningen har varit mer frekvent i södra Sverige där cirka 50 % av sumpskogen 
påverkats i sydöstra delarna och ännu något mer, 57 %, i de sydvästra delarna där 
nederbörden är högre. Det kan jämföras med 18 % dikad sumpskog för norra Norrland. 
Stark lokal eller stark generell påverkan är de påverkningsgrader som är vanligast 
förekommande i Sumpskogsinventeringen (Rundqvist, 1999). År 1995 uppgav 
Skogsstyrelsen att det fanns 1,1 miljoner ha dikad torvmark. Av dessa bedömdes 500 000-
700 000 ha inte behöva dikesrensas på grund av naturvårdsskäl eller dålig dikningseffekt 
och därmed dålig lönsamhet. Den dåliga dikningseffekten beror många gånger på att 
torvmarker ofta har brist på näringsämnen som till exempel fosfor och kalium när det inte 
sker någon vittring från bergartsbildande mineral på plats. Realistiskt skulle mer än 
100 000 ha av dessa olönsamma marker kunna restaureras utan större ekonomiska 
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förluster för skogsbruket enligt Lennart Henrikson på Världsnaturfonden (Strömgren, 
2006). 
 
Sedan 1993 råder det i princip markavvattningsförbud i södra och mellersta Sverige. 
Endast om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från förbudet. I övriga 
delar av landet får dikning endast ske med tillstånd, men detta har skett i mycket liten 
omfattning sedan 1993. Skyddsdikning efter avverkning och rensning av befintliga diken 
är inte tillståndspliktigt men ska anmälas till Skogsstyrelsen i det första fallet och om en 
mer omfattande rensning ska göras (Skogsstyrelsen, 2008). Den dräneringen som dock 
gjorts av landskapet har gjort att rikkärren och sumpskogarna isolerats allt mer. Det kan 
därmed uppstå problem vid en eventuell restaurering då arter kan få svårt att återetablera 
sig på grund av ökade spridningsavstånd (Mälson, 2008). Dessa naturtyper utgör dock en 
viktig del i ett skogslandskap som är allt mer kulturpåverkat och fragmenterat. De kan i 
framtiden vara viktiga spridningskällor trots stora avstånd för sällsynta och hotade arter 
(Gustafsson et al. 1995).  
 
Det vanligaste intrånget i en våtmark efter dikning är anslutande hygge. Av den inventerade 
arealen i Våtmarksinventeringen har 44 % påverkats av detta (Gunnarsson & Löfroth, 2008). 
Avverkas en intilliggande skog kan fuktförhållandena ändras även i närliggande sumpskog. 
Många sumpskogsarter är även känsliga för solinstrålning om själva sumpskogen skulle 
avverkas. Den ökade ljusmängden har en uttorkande effekt och slår ut torkkänsliga arter 
(Kjellsson et al. 2005). 
 
Andra potentiella hot mot våtmarker kan vara torvtäkt, upphörd hävd, kvävenedfall, 
försurning och förändringar i klimatet. Myrslåtter var förr vanligt för att dryga ut mängden 
vinterfoder och denna typ av hävd hade stor betydelse för myrmarkernas vegetation fram till 
början av 1900-talet (Flodin & Gunnarsson, 2008). Försurning kan även det påverka myrars 
vegetation, främst i medelrika kärr där flera mer krävande rikkärrsmossor har minskat eller 
försvunnit på grund av detta (Hedenäs & Kooijman, 1996). Ökat kvävenedfall verkar också 
kunna ha inverkan på kärrvegetationen, då gräs som brunven (Agrostis canina) och blåtåtel 
(Molinia caerulea) tycks öka i samband med detta (Flodin & Gunnarsson, 2008). Vad gäller 
klimatet har det konstaterats att det blivit torrare i sydöstra Sverige sommartid då man ser att 
avrinningen minskat trots ökad nederbörd. Orsaken till det kan till exempel vara den ökade 
temperaturen eller större andel skog som hindrar nederbörden från att nå marken då det även 
går att se att avdunstningen ökat (Lindström & Alexandersson, 2004). 
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Syfte och frågeställningar 
 
Först under de senaste åren har olika åtgärder och vetenskapliga studier initierats för att 
förbättra förhållandena i våra rikkärr, men det behövs flera långtidsstudier för att få ett bra 
underlag för generella rekommendationer. Om effekter av dikning respektive restaurering i 
sumpskog är kunskapen idag nästan obefintlig. Syftet med det här examensarbetet är att 
återinventera och analysera vad som skett i permanenta provytor i ett rikkärr och i 
omkringliggande sumpskog 29 år efter att dikning skett.  
 
Frågeställningar:  
 
1) Har det skett några vegetationsförändringar i Edskärrets naturreservat under 29 år? 
 
2) Om förändringar skett, beror de då på dikningen som gjordes 1979, eller finns det andra 
orsaker?  
 
3) Kan resultatet leda till skötsel- och restaureringsrekommendationer i Edskärret och 
generellt?  
 
4) Kan resultatet generaliseras till andra dikespåverkade kärr och sumpskogar?  
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Figur 1: Karta över det inventerade området vid Edskärrets naturreservat, Uppland. Reservatsgränsen är 
markerad med vitt. Dikena är markerade med blått, där huvuddiket är det som går nära reservatsgränsen. SR står 
för storruta med respektive nummer. N står för Natura 2000 – transekt med respektive nummer och LT för 
längdtransekten. 
 
 
Metod 
 
Områdesbeskrivning 
 
Edskärret ligger i Östhammars kommun, mellan Norrskedika och Östhammar. Området på 1,8 
ha är idag ett Natura 2000-område och naturreservat som bildades 1986. Länsstyrelsen 
planerar att utvidga reservatet till att omfatta cirka 13 ha (Figur 1). Kärret, som enligt 
våtmarkinventeringen klassas som klass 1 (Mycket höga naturvärden), är ett soligent, 
källpåverkat extremrikkärr som påverkas av att kalkhaltigt grundvatten strömmar ut från 
Börstilåsen, väster om reservatet. Rullstensåsen, som på den västra sidan är bortbruten, är 
bevuxen med en medelåldrig tallskog av ristyp. Hela området sluttar mot öst eller nordöst. 
Den öppna kärrytan är endast cirka 0,5 ha och domineras främst av axag (Schoenus 
ferrugineus), örter och brunmossor. Det finns rikligt med orkidéer som kärrknipprot 
(Epipactis palustris) och flugblomster (Ophrys insectifera). Det finns även en stor del 
vitmosstuvor där risväxter och martallar växer. I kärret lever också de ovanliga snäckorna 
kalkkärrsgrynsnäcka, smalgrynsnäcka och tandnäcka (von Proschwitz, 2005). Både norr och 
söder om reservatet finns kalkrika sumpskogar med gran, glasbjörk, klibbal och en del 
enbuskar, tall och ask som enligt nyckelbiotopsinventeringen klassades som gransumpskog 
och kalkbarrskog. I vissa delar finns det socklar och en del död ved. Fältskiktet är mycket 
örtrikt med bland annat kärrfibbla (Crepis paludosa), skogsnycklar (Dactylorhiza maculata 
ssp. fuchsii), tvåblad (Listera ovata) och nästrot (Neottia nidus-avis). Bottenskiktet domineras 
av den vanliga kransmossan (Rhytidadelphus triquetrus), men det finns också en del ovanliga 
mossor som de två rödlistade arterna grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) och dunmossa 
(Trichocolea tomentella). Dunmossan har här sin största förekomst i Uppland, med en 
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täckning av totalt 124 kvadratmeter (Aronsson, 2001). Hela området sluttar mot ost eller 
nordost, vilket gör att det finns rörligt grundvatten vilket gynnar floran i området. Öster och 
söder om reservatet dikades området år 1979 (Bilaga 3, bild 15-16 och 18). Huvuddiket i 
söder, som är 70 cm djupt och 250 cm brett och endast ligger fem meter från 
reservatsgränsen, har dämts på två ställen efter att diket grävdes djupare än vad tillståndet 
beviljat (Sundberg et al. 2006). Dämmena börjar nu bli gamla och ligger en bra bit under 
marknivån som brukar rekommenderas som övre kant för dämmet (Sundberg, 2006; Bilaga 3, 
bild 17). Vid dämmena växer det ett tätt bestånd av vass och det har bildats vattensamlingar 
med kransalger. Det finns även gott om rikkärrsmossor i diket. Sumpskogen söder om 
reservatet är även dikad någon gång under 1990-talet.  
 
 
Permanenta provytor från år 1979 
 
 
Inventering av floran 
 
Återinventeringen utfördes under slutet av juni och i juli när det var mycket torrt i nordöstra 
Uppland och nästan ingen nederbörd. Alla kärlväxter och mossor, samt några marklavar 
noterades i permanenta provytor som upprättades år 1979 av Barbro Näslund och Ingvar 
Backéus (Näslund, 1983). Arterna i busk-, fält- och bottenskikt noterades. Mossor och lavar 
artbestämdes delvis i fält och delvis med hjälp av stereolupp och mikroskop. Som 
nomenklatur användes Hallingbäck et al. (2006) för mossor, Moberg & Holmåsen (1990) för 
lavar och Karlsson (2004) för kärlväxterna. Arternas täckningsgrad uppskattades enligt 
följande skala i fält (Backéus, 1980): + (0,5 i analyserna) = 1%, 1 = 1-2% (1,5 % i 
analyserna), 2 = 2-3% osv. till 5 = 5-10%, 10 = 10-20%, 20 = 20-30% osv. till 90 = 90-95%, 
95 = 95-100% och 100 = 100%. 
 
Provytorna om 50×50 cm är placerade enligt följande: 
 

1) Trettio stycken, var fjärde meter, löper från sydväst högst upp i höjdprofilen till 
nordöst genom hela området längs med en transekt. För placering av provytorna se 
Bilaga 1. På kartan startar transekten vid första provytan (Figur 1). Transekten har 
endast inventerats år 1979 av Barbro Näslund och 2008 av mig. 

 
2) Nio provytor vardera (50×50 cm) har inventerats i fem stycken storrutor om 5×5 m. 

En storruta finns i det öppna kärret, två i sumpskogen och två bortom ett av de diken 
som skapades år 1979 utanför naturreservatet (Figur 1). Provytornas placering i 
respektive storruta beskrivs i Bilaga 2. Det två storrutor som är placerade utanför 
reservatets gräns har inventerats varje år av Ingvar Backéus från 1979 till 1996 och 
därefter år 1998 och 2000. År 2008 utförde jag inventeringen. De andra storrutorna 
har endast inventerats år 1979 av Barbro Näslund och år 2008 av mig.  

 
3) I de fall då provytorna hamnat i ett olämpligt läge när de upprättades har de flyttats 

eller tagits bort (Bilaga 1 och 2). Om en permanent markering i form av vita smala 
plaströr inte fanns kvar år 2008 har nya markeringar placerats ut (Bilaga 1 och 2). 
Totalt har 69 provytor inventerats. 
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Vattenstånd 
 
Vattenståndet mättes med hjälp av ett klucklod i perforerade plaströr som placerats ut vart 
fjärde meter längs med längdtransekten och två stycken tvärprofiler (Näslund, 1983). Vid 
återinventeringen år 2008 var många av rören försvunna, bland annat alla i den östra 
tvärprofilen. Inga nya rör placerades ut. Datamaterialet var dock för litet för att det skulle 
kunna gå att dra några slutsatser av det och inga värden redovisas i rapporten, men data 
förvaras på Länsstyrelsen Uppsala län. 
 
 
Vegetationsmängd 
 
Vegetationsmängden mättes i alla provytor med hjälp av en vegetationsmängdsmätare. Denna 
bestod av en järnstång med höjdmått i centimeter och en cirkulär aluminiumskiva med 
diametern 33,85 cm och en standardiserad vikt på 430 g (0,478 g/cm) (Johansson, 2001). 
Dessa mätningar gjordes inte i inventeringen 1979 och dessa data har därför inte analyserats, 
men kan vara till hjälp om ytterligare uppföljningar görs. Materialet förvaras på Länsstyrelsen 
Uppsala län. 
 
 
Fotografier 
 
Fotomaterial från år 1979 förvaras vid länsstyrelsen i Uppsala. Film 1979D006. Några av 
fotona finns i Bilaga 3. Digitalt fotomaterial från år 2008 förvaras på länsstyrelsen i Uppsala. 
Foton från längdtransekten, de fem storrutorna samt dikena finns i Bilaga 3. 
 
 
Natura 2000-transekter 
 
Två stycken Natura 2000-transekter återinventerades tre år efter en första avläsning enligt 
fältmanual för uppföljning av öppna rikkärr (7230) inom Natura 2000 (Sundberg, 2005). 
Täckning av förna, bar torv/bleke, dominanta arter och negativa indikatorer uppskattades och 
antecknades i den förtryckta fältblanketten för Natura 2000 Rikkärr (7230). Frekvensen av 
förutbestämda typiska arter bestämdes också i de semipermanenta provytorna om 50×50 cm 
längs med transekterna. Tio provrutor inventerades i varje transekt. För placeringen av 
provytorna längsmed det måttband som lades ut mellan de permanenta start- och 
slutstolparna, se Sundberg et al. (2006). Dikenas djup och bredd, antalet stammar i storruta, 
källors storlek samt täthet i träd- och buskskikt mättes inte då värdena inte bedömdes ha 
ändrats sedan år 2005, när transekterna etablerades. För fotografier från år 2008, se Bilaga 3.  
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Klassificering i ekologiska grupper 
 
Alla arter som hittats år 1979 eller 2008 delades upp i ekologiska grupper för att undersöka 
om det skett någon förändring i sammansättning utifrån deras ekologiska attribut. Olika 
grupperingar gjordes för rikkärret och sumpskogen (Bilaga 4). För indelningen användes 
Ellenbergvärden för Mellaneuropa (Ellenberg et al. 1991) och Storbritannien (Hill et al. 1999) 
samt Sundberg (2007) och Mälson et al. (2008) tillsammans med floror.  
 
 
Viktade Ellenbergvärden 
 
Den genomsnittliga totala täckningsgraden hos alla arter viktades mot den totala summan av 
Ellenbergvärdena för fukt, ljus, reaktion och näringstillgång för att undersöka generella drag 
av förändringar i floran (Tabell 1). Skalan för fukt går från 1-12, där 1 är mycket torrt, 9 
mycket blött och 10-12 är olika djup under vattnet. Gränsen för fuktälskande arter brukar dras 
vid sju. De andra tre variablerna har en skala från 1-9. För ljus sträcker det sig från starkt 
skuggad – fullt ljus, där 5 är sällan i fullt ljus och 8 är ljusälskande arter. För reaktion (pH) är 
skalan från extremt sur – basisk reaktion. För kväve, eller näringstillgång, är skalan från 
extremt näringsfattigt till extremt näringsrikt och 3 står för mer eller mindre näringsfattigt 
(Hill, 1999).  
 
 
Statistiska analyser 
 
En multivariat analys gjordes för varje storruta, längdtransekten och för det typiska arterna i 
Natura 2000- transekterna med CANOCO, version 4.5. Detrended Correspondence Analysis 
(DCA) användes där detrending by segments valdes (Millberg et al. 2003; ter Braak & 
Smilauer, 2003). Ingen transformering av datat gjordes innan analysen.  
 
Parade t-test utfördes i Minitab 15 för varje storruta och längdtransekten för värden från 1979 
respektive 2008, och för det typiska arterna i Natura 2000-transekterna. De parade 
observationerna var här för de två olika åren och provytorna. Den parade skillnaden antogs 
följa en normalfördelning. Värden från DCA-analyserna (sample scores i solution filen) och 
ett 95 % konfidensintervall användes, så 0,01< p≤ 0,05 är ∗signifikant, 0,001< p≤ 0,001 
∗∗signifikant och p≤ 0,001 ∗∗∗signifikant. Vidare gjordes även parade t-test för de ekologiska 
grupperna. Där användes den sammanlagda summan av uppskattad procentandel för varje art 
och provyta år 1979 respektive år 2008. För längdtransekten gjordes även en regressions-
analys där axel 1, respektive 2 från DCA-analysen jämfördes med avståndet från skogskanten. 
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Resultat 
 
Antalet arter som hittades 1979 och 2008 skilde sig något då 74 kärlväxtarter hittades 1979 
och 87 år 2008. Bland annat har spindelblomster (Listera cordata) och kärrviol (Viola 
palustris) inte synts till år 2008, medan gräs som brunrör (Calamagrostris purpurea) och 
hässlebrodd (Milium effusum) tillkommit tillsammans med vanliga vedartade växter och 
skogsarter. År 1979 hittades 37 arter av mossor medan jag registrerade 39 arter år 2008. 
Generellt sett över hela området som inventerats tyder resultatet på att det blivit något torrare 
sedan år 1979. Förändringarna är tydligast i storrutorna 4 och 5 som finns utanför reservats-
gränsen. Det finns tendenser till något torrare förhållanden även i kärret och sumpskogen 
innanför reservatsgränsen i det undersökta området.   
 
En skillnad mellan åren hos de viktade Ellenbergvärdena för fukt kan framförallt ses hos 
kärlväxterna i alla de tre delområdena och totalt (Tabell 1). En tendens till torrare förhål-
landen kan även ses hos mossorna i provytorna i sumpskogen, framförallt i rutorna utanför 
reservatet. För ljus är trenden i kärret att växtligheten går mot mer skuggtoleranta arter, 
liksom den gör i skogen utanför reservatet (Tabell 1). I de provytor som finns i sumpskogen 
innanför reservatsgränsen är skillnaderna små men en tendens hos mossorna är att det går mot 
ljuståligare arter. Vad gäller näringsindikationen som är låg, har inga förändringar skett. Inte 
heller de viktade värdena för reaktion har ändrats nämnvärt (Tabell 1). 
 
Tabell 1: Viktade Ellenbergvärden för hela området totalt samt rikkärrsdelen och sumpskogen i naturreservatet 
respektive utanför. Skalan för fukt går från 1-12 (mycket torrt– under vatten). De andra tre variablerna har en 
skala från 1-9 där ljus går från starkt skuggad – fullt ljus, reaktion från extremt sur – basisk reaktion och näring 
från extremt näringsfattigt– extremt näringsrikt. Värden saknas i tabellen, då det inte finns värden för kväve hos 
mossorna samt att många värden saknas för flera arter beträffande reaktion och kvävetillgång. 

Ellenbergkategori F (Fukt) L (Ljus) R (Reaktion) N (Kväve) 
År 1979 2008 1979 2008 1979 2008 1979 2008 
Rikkärr (NR)          
Kärlväxter 7,0 5,2 6,0 5,3     
Mossor 6,6 6,7 7,8 7,2     
Sumpskog (NR)          
Kärlväxter 7,8 6,0 6,2 5,7     
Mossor 5,5 4,9 5,4 6,3     
Sumpskog          
Kärlväxter  7,3 5,0 6,0 4,3     
Mossor 4,7 4,1 6,7 6,2     
Totalt:          
Kärlväxter 7,7 6,6 7,0 6,2 2,4 2,7 2,9 2,8 
Mossor 5,6 5,6 6,6 6,7 4,6 5,0     
 
 
Rikkärret 
 
Det finns tendenser till att det blivit torrare i den del av naturreservatet som omfattar rikkärret, 
inte minst till följd av de minskade Ellenbergvärdena för fukt som redovisats i tabell 1. I 
DCA-analysen finns det en signifikant skillnad för axel 1 (p = 0,019) och axel 2 (p = 0,020) i 
det sammanlagda ordinationsdiagrammet för provytorna i längdtransekten, som går rakt 
igenom den öppna kärrdelen och in i sumpskogen (Figur 2, Tabell 2). När ett test gjordes 
separat för kärlväxter och mossor visade det sig att det fanns en starkt signifikant skillnad (p = 
0,003) för kärlväxterna för axel 1, men ingen för mossorna (p = 0,239). Ingen tydlig 



 15

uppdelning mellan åren kan dock ses i ordinationsdiagrammet för längdtransekten. Klustret 
längst till vänster i figur 1 består av provytor i den öppna kärrdelen och klustret till höger är 
de provytor som är inne i sumpskogen. Gränsen mellan de båda delarna går ungefär vid 
provyta 20. Vid regressionsanalysen av längdtransekten där jag tittade på värdena från axel 1 i 
jämförelse med avståndet från skogskanten kunde man se att det förklarade 8 % av skillnaden 
mellan provytorna år 1979 och 2008 (p = 0,014).  
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Figur 2: DCA-ordinationen visar ”sample scores” för de trettio provytorna i längdtransekten för åren 1979, då 
dikningen skedde, och 2008. Transekten börjar i sydväst och löper genom det öppna rikkärret och in i 
sumpskogen i öster. Nummer 79 respektive 08 står för året provytan inventerats och den andra siffran står för 
provytans nummer. Ligger två punkter med samma provytenummer nära varandra betyder det att förändringen i 
vegetationen mellan de två åren är mycket liten. ”Sample scores” är baserade på arternas sammansättning och 
abundans. Skalan på axlarna är i standardavvikelseenheter och axel 1 är x-axeln och axel 2 är y-axeln. 
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Figur 3: DCA-ordinationen visar ”sample scores” för de 9 provytorna i storruta 3 i det öppna rikkärret, för åren 
1979 och 2008. 
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Tabell 2: Sammanfattning av attributen för axlarna i DCA-ordinationerna. Gradientlängden är given i 
standardavvikelseenheter. E/TI motsvarar förklaringsgraden för respektive axel.  
 

      Antal Total   Gradient-     
Storruta Figur Data arter intertia (TI) Axel längd Egenvärde (E) E/TI (%)

1 7 1979 och 2008 56 3,930 1 3,541 0,613 15,6 
     2 3,697 0,353 9,0 

2 8 1979 och 2008 35 2,504 1 3,402 0,734 29,3 
     2 1,687 0,213 8,5 

3 3 1979 och 2008 57 2,029 1 3,577 0,583 28,7 
     2 1,657 0,172 8,5 

4 14 1979 och 2008 54 3,843 1 5,999 0,796 20,7 
     2 2,342 0,398 10,4 
 12 Alla år 67 1,073 1 2,532 0,411 38,3 
     2 1,520 0,098 9,1 

5 15 1979 och 2008 51 2,630 1 3,506 0,628 23,9 
     2 1,992 0,253 9,6 
 13 Alla år 61 1,521 1 2,193 0,486 32,0 
     2 1,927 0,208 13,7 

Längd- 2 1979 och 2008 109 10,539 1 5,844 0,850 8,1 
transekt         2 4,165 0,649 6,2 
 
 
För storruta 3, som ligger i en vik av det öppna kärret högst upp i höjdprofilen, fanns en starkt 
signifikant (p = 0,001) skillnad för den sammanlagda floran i axel 1 i DCA-ordinationen 
(Figur 3). En förskjutning av provytorna åt höger (axel 1) och lite uppåt, då skillnaden i axel 2 
var på gränsen till signifikant (p = 0,054), kan ses för år 2008 i figur 2. Skillnaden fanns både 
för kärlväxter och mossor (p = 0,001 och p = 0,008) när separata test gjordes. 
 
Provytorna från storruta 3 och de 20 första provytorna i längdtransekten, som ligger i kärret, 
slogs samman och den genomsnittliga täckningsgraden för provytorna räknades ut. Då kunde 
man bland annat se en liten ökning av bladvass (Phragmites australis) och blåtåtel (Molinia 
caerulea), som båda är negativa indikatorer för rikkärr (Sundberg, 2006; Figur 4). En klar 
minskning av kärrfräken (Equisetum palustre) och rikkärrsindikatorn axag (Schoenos 
ferrugineus) kan också ses (Figur 4 och 5). Vidare kan man se att ett skifte i vilken art som 
dominerar bottenskiktet från späd skorpionmossa (Scorpidium cossonii) till guldspärrmossa 
(Campylium stellatum; Figur 5). Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan åren för någon av 
de ekologiska grupperna, men man kan se en tydlig tendens att rikkärrshalvgräs och tågväxter 
har minskat medan gräs, vedartade växter och rikkärrsmossor har ökat i utbredning (Figur 6).  
 
Inventeringen av Natura 2000- transekterna visade ingen signifikant skillnad hos frekvensen 
av de typiska arterna mellan åren. År 2005 registrerades 21 typiska arter och 19 stycken år 
2008. Medelvärdet för antalet typiska arter per provyta tenderade att var högre 2005 (10,3) än 
2008 (7,3). Skillnaden berodde på kärlväxterna och då främst orkidéerna som noterades med 
lägre frekvens 2008. Värt att notera är att gulyxne (Liparis loselii) fortfarande fanns i transekt 
2, år 2008. Inte heller fanns det någon skillnad mellan de dominanta arterna som fortfarande 
främst var späd skorpionmossa (Scorpidium cossonii), guldspärrmossa (Campylium stellatum) 
och axag (Schoenus ferrugineus).  
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Figur 4: Genomsnittlig täckningsgrad och standardfel för kärrfräken (E. palustre), vass (P. australis) och 
blåtåtel (M. caerulea) i de 29 provytorna i det öppna rikkärret.  
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Figur 5: Genomsnittlig täckningsgrad och standardfel för rikkärrsindikatorerna axag (S. ferrugineus), späd 
skorpionmossa (S. cossonii) och guldspärrmossa (C. stellatum) i de 29 provytorna i det öppna rikkärret. 
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Figur 6: Vegetationens fördelning hos de ekologiska grupperna i det öppna rikkärrets 29 provytor år 1979 
respektive 2008. För uppdelningen av arterna se Bilaga 4. 
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Sumpskogen 
 
 
Innanför reservatsgränsen 
 
Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan provytorna från år 1979 och år 2008 i storruta 1 
som ligger innanför reservatsgränsen (Figur 7). Kärrfräken (Equisetum palustre) hade dock 
minskat mycket i utbredning och arter som humleblomster (Geum rivale), vattenklöver 
(Menyanthes trifoliata) och älggräs (Filipendual ulmaria) har minskat något (Bilaga 5, Figur 
9 och 10). Dessa arter har Ellenbergvärden över 7 för fukt vilket gör att de räknas till 
hydrofila arter. I storruta 2 fanns däremot en signifikant skillnad mellan provytorna för axel 1 
i DCA-analysen, där en tydlig skillnad kan ses i en förflyttning till höger av provytorna för år 
2008 i ordinationsdiagrammet (Figur 8). Skillnad kunde ses både för kärlväxter (p = 0,002) 
och mossor (p = 0,009).  
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Figur 7: DCA- ordinationen visar ”sample scores” för de 9 provytorna i storruta 1 i sumpskogen innanför 
reservatsgränsen, för åren 1979 och 2008. 
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Figur 8: DCA- ordinationen visar ”sample scores” för de 5 provytorna i storruta 2 i sumpskogen innanför 
reservatsgränsen, för åren 1979 och 2008.  
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Förutom kärrfräken (Equisetum palustre) som minskat sin genomsnittliga täckningsgrad 
mycket har även praktmossorna (Plagiomnium spp.), bräkenmossa (Plagiochila asplenoides) 
och husmossa (Hylocomnium splendens) minskat. Arter som däremot ökat i utbredning i 
provytorna i sumpskogen inom reservatet är kransmossa (Rhytidiadelphus triquetrus), 
klubbvitmossa (Sphagnum angustifolium), harsyra (Oxalis acetosella) och den rödlistade 
dunmossan (Trichocolea tomentella) som tidigare inte fanns i någon provyta men nu finns i 
tre (Figur 9 och 10).  
 
I skogen innanför reservatsgränsen kan man se en tendens till att den ekologiska gruppen 
”andra mossor” ökat sin utbredning och våtmarksmossorna minskat sin andel. Vidare har 
andra örter ökat medan våtmarksörterna minskat, men ingen signifikant skillnad kunde ses för 
någon av grupperna (Figur11). 
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Figur 9: Den genomsnittliga täckningsgraden och standardfelet för kärrfräken (E. palustre), praktmossor 
(Plagiomnium spp.) och kransmossa (R.. triquetrus) för de 14 provytorna i sumpskogen innanför 
reservatsgränsen.  
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Figur 10: Den genomsnittliga täckningsgraden och standardfelet för älggräs (F. ulmaria), vattenklöver  
(M. trifoliata), harsyra (O. acetosella), bräkenmossa (P. asplenoides), dunmossa (T. tomentella), husmossa 
(H. splendens), klubbvitmossa (S. angustifolium) och källgräsmossa (B. rivulare) i de 14 provytorna i 
sumpskogen, innanför reservatsgränsen.  
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1979 - Sumpskog i NR

 

2008 - Sumpskog i NR Halvgräs och -tågväxter

Gräs

Våtmarksörter

Andra örter

Vedartade växter

Våtmarkssmosor

Andra mossor  
Figur 11: Florans fördelning i de ekologiska grupperna i de 14 provytorna i sumpskogen innanför 
reservatsgränsen. För uppdelningen av arterna se Bilaga 4.  
 
 
Utanför reservatsgränsen 
  
I storruta 4 som ligger nära korsningen av de diken som skapades år 1979, kunde en 
signifikant skillnad (p = 0,012) för kärlväxter och mossor tillsammans ses för axel 1 i DCA- 
analysen (Figur 14). När ett test gjordes för de båda grupperna var för sig, kunde endast en 
signifikant skillnad mellan provytorna och de båda åren för kärlväxterna ses (p = 0,001). I 
figur 12 kan man se en förflyttning nedåt i ordinationsdiagrammet efter 1979 och sedan mot 
höger i början av 1990-talet, för att sedan åter gå tillbaka under 2000-talet. 
 
I ordinationsdiagrammet för storruta 5 (Figur 15) kan man se en ännu tydligare förflyttning 
till höger av provytorna år 2008 och det finns en mycket starkt signifikant skillnad mellan 
åren 1979 och 2008 (p < 0,001) för kärlväxter och mossor sammanlagt. Vid test för de två 
olika var för sig, i samma storruta, visade det sig att skillnaden för kärlväxterna blev starkt 
signifikant (p = 0,001) medan mossorna knappast blev det (p = 0,076). I figur 13 visar 
ordinationen en stor förflyttning efter 1979 i storruta 5 för att sedan stabiliseras under andra 
halvan av 1980-talet. Efter 1993 sker ytterligare en förflyttning åt höger för att sedan under 
2000-talet börja flyttas uppåt i diagrammet (Figur 13). Gemensamt för figur 12 och 13 är att 
det tycks vara fuktigheten och ljustillgången som styr artsammansättningen i provytorna. Axel 
1 avspeglar ljustillgången och axel 2 fuktigheten. 
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Figur 12: DCA-ordinationen visar de sammanlagda ”sample scores” för de 9 provytorna varje år i storruta 4 i 
sumpskogen utanför naturreservatet. Åren är 1979-1996 samt 1998, 2000 och 2008.  
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Figur 13: DCA-ordinationen visar det sammanlagda ”sample scores” för de 7 provytorna i storruta 5 för alla år i 
sumpskogen utanför naturreservatet. Åren är 1979-1996 samt 1998, 2000 och 2008.  
 
I florasammansättningen kan man bland annat se att fuktälskade arter som kärrfräken 
(Equisetum palustre), humleblomster (Geum rivale) och kärrfibbla (Crepis paludosa) samt 
palmmossa (Climacium dendroides) och klubbvitmossa (Sphagnum angustifolium) har 
minskat med tiden (Figur 16 och 17). Även husmossan (Hylocomium splendens) som har ett 
vidare ekologiskt spann minskade efter 1979 men har åter ökat 2008 (Bilaga 5). I Ingvar 
Backéus anteckningar från 1979 beskriver han växtligheten som finns på de två större 
socklarna i storruta 4. Socklarna finns inte kvar idag och omnämns senast år 1986. Storrutan 
beskriver han senare som en liten lucka i skogen med rikligare fältskikt år 1992, med en 
omgivning av främst harsyra (Oxalis acetosella) och liljekonvalj (Convallaria majalis). År 
1993 har området öster om reservatet, inklusive storruta 4 och 5, gallrats på främst björk, men 
även en del gran. Detta kan ses i den tydliga förflyttningen efter år 1993 i DCA- 
ordinationerna i figur 12 och 13 samt i förändringen av floran (Figur 16 och 17). I storruta 5 
omnämns inga större socklar från tidigare inventeringar men kärlväxter som vattenklöver 
(Menyanthes trifoliata), kärrviol (Viola palustris) och kärrbräken (Thelypteris palustris) fanns 
i provytorna år 1979 men inte 2008 (Bilaga 6), alla med höga Ellenbergvärden för fukt.     
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Figur 14: DCA-ordinationen visar ”sample scores” för de 7 provytorna i storruta 4 i sumpskogen utanför 
naturreservatet, för åren 1979 och 2008. 
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Figur 15: DCA-ordinationen visar ”sample scores” för de 7 provytorna i storruta 5 i sumpskogen utanför 
naturreservatet, för åren 1979 och 2008.  
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Figur 16: Den genomsnittlig täckningsgrad av räffelmossa (A. palustre), palmmossa (C. dendroides), kärrfibbla 
(C. paludosa), humleblomster (G. rivale) och klubbvitmossa (S. angustifolium) som minskat i utbredning i de 16 
provytorna utanför reservatets nordöstra gräns under åren 1979-2008. Ingen inventering gjordes under åren 1997, 
1999 och 2001-2007.  
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Figur 17: Genomsnittlig täckningsgrad av liljekonvalj (C. majalis), kärrfräken (E. palustre), väggmossa  
(P. schreberi), kransmossa (R. triquetrus) och harsyra (O. acetosella) i de 16 provytorna utanför reservatets 
nordöstra gräns under åren 1979-2008. Ingen inventering gjordes åren 1997, 1999 och 2001-2007.  
 
I sumpskogen utanför reservatet kan man se skillnader i de ekologiska grupperna vedartade 
växter, andra örter och våtmarksörter. Även om ingen signifikant skillnad kunde ses så är 
tendensen den att de vedartade växterna och andra örter ökat medan våtmarksörterna minskat 
(Figur 18).  
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Figur 18: Florans fördelning mellan de ekologiska grupperna i sumpskogen öster om naturreservatet. För 
uppdelningen av arterna se Bilaga 4.  
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Diskussion  
 
Mina resultat tyder på att området i och runt Edskärrets naturreservat har blivit torrare sedan 
år 1979. Resultaten går i samma riktning för de tre delområdena, rikkärret, sumpskogen 
innanför reservatsgränsen och sumpskogen utanför reservatsgränsen på den östra sidan. Det 
står nära till hands att tolka det som en effekt av den dikning som genomfördes efter att 
området inventerats år 1979. Att dikningen inte alls skulle ha påverkat vegetationen är inte 
troligt. Det finns dock gott om exempel på dränerade åtgärder för produktionshöjning inom 
skogsbruket som misslyckats då minst 300 000 ha skogsmark har dikats utan att det lett till 
förbättrad virkesproduktion (Henrikson & Petersson, 2005). Det går självklart inte att utesluta 
att förändringarna inom reservatet skulle kunna vara naturlig igenväxning, bero på ett torrare 
sommarklimat eller att näringstillgången ändrats då inga kemiska analyser gjorts. Men då i 
synnerhet källpåverkade rikkärr i sluttningar är mer stabila än andra myrtyper, så länge inte 
tillförseln av grundvattnet påverkats (Sundberg, 2006), tolkar jag resultaten som att floran i 
området påverkats av dikningen. Dikning kan dock till viss del ha accelererat den naturliga 
successionen som ändå skulle ha skett i den öppna delen av rikkärret (Sundberg, 2006). 
Sumpskogen däremot ses som ett relativt stabilt ekosystem över århundraden då det visats att 
de har en tendens att ackumulera arter mer eller mindre individuellt istället för att ändra sin 
artsammansättning med tiden (Økland et al. 2003).  
 
 
Rikkärret 
 
I ett långtidsförsök i Gästrikland, där ett myrområde dikats för skogsproduktion samtidigt som 
i Edskärret, kunde man se drastiska förändringar i floran nära diket. Man kunde bland annat 
se att brunmossor som guldspärrmossa (Campylium stellatum) och korvskorpionmossa 
(Scorpidium scorpioides) minskade drastiskt efter dikningen (Mälson et al. 2007). 
Förändringarna i Edskärrets extremrikkärr var inte fullt lika tydliga. Man kunde dock se ett 
skifte i dominansen av de två brunmossorna guldspärrmossa (Campylium stellatum) och späd 
skorpionmossa (Scorpidium cossonii). Späd skorpionmossa dominerade i provytorna 1979, 
medan guldspärrmossa gjorde det 2008. Skiftet kan tyda på att det blivit något torrare i kärret 
då guldspärrmossan i genomsnitt växer något högre över vattenytan än späd skorpionmossa 
enligt en studie i Nordmarksmyrarnas rikkärr i Värmland (Ericsson, 2006). Detta stämmer 
även överens med resultaten från Mälsons & Rydins (2007) försök där de undersökte hur 
tillväxten av dessa arter påverkades av skillnader i vattennivån. De kom då fram till att späd 
skorpionmossas tillväxt påverkades av väldigt små skillnader i vattennivån medan 
guldspärrmossan inte påverkades. Andra tecken på att det blivit torrare är att de viktade 
Ellenbergvärdena för fukt har gått ner hos kärlväxterna samt att de vedartade växterna och 
örterna ökat i utbredning. Dessa har svårare att klara sig i blötare förhållanden då de behöver 
syre i marken för sina rötter till skillnad från halvgräsen. Ökningen av blåtåtel (Molinia 
caerulea) är också ett tecken på lägre grundvattennivå. I studien i Gästrikland ökade blåtåtel 
kraftigt i utbredning efter dikningen, men minskade sedan igen när området restaurerades med 
dämmen (Figur 1 i Mälson et al. 2008). Under torrare perioder förväntas blåtåtel att öka i 
utbredning, mycket då på grund av att fosfor kan utnyttjas effektivare i torrare mark än i blöt 
(El Kahloun et al. 2000). Då ingen drastisk sänkning av grundvattennivån i Edskärrets öppna 
delar tycks ha skett så komplexbinds dock fosfatet fortfarande här i stor utsträckning, på 
grund av den höga kalkhalten. Det är en trolig orsak till att inte samma kraftiga ökning av 
blåtåtel skett i Edskärret som det gjorde i långtidsförsöket i Gästrikland. En annan viktig 
orsak till att Edskärret verkar ha klarat sig bättre tror jag är att storrutorna i Gästrikekärret 
ligger cirka 10 m från huvuddiket, det vill säga mycket närmare än provytorna i Edskärret 
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gör. Vattenförsörjningen ser även olika ut då kärret i Gästrikland inte har en tydlig lutning 
som Edskärret och inte heller är påverkat av källor. Lutningen kan göra att dikena i Edskärret 
påverkar en kortare sträcka in i kärret än vad dikena gör i Gästrikland. En annan tydlig 
skillnad mellan platserna är att huvuddiket i Edskärret faktiskt dämdes upp efter att diket 
gjorts, vilket inte var fallet i Gästrikland förrän dämningsförsöket inleddes där år 2002.   
 
Regressionsanalysen visade att 8 % av vegetationsförändringarna i rikkärret hade ett samband 
med avståndet till skogskanten. Det tyder på en igenväxning från kanten, liksom ökningen av 
vass (Phragmites australis), vedartade växter och andra mossor samt att man kan se att det 
skapas nya tuvor runt små björk- och granplantor i kärret (Bilaga 5). Igenväxningen visas 
även med de viktade Ellenbergvärdena för ljus som sjunkit mellan 1979 och 2008 med cirka 
en enhet och de kort som tagits för respektive år. Miljöövervakningen av rikkärr i Uppland 
stöder också detta då den visar att Edskärrets öppna yta har minskat med 44 % sedan år 1945 
(Sundberg et al. 2006). I en artikel av Udd och Rydin (2008) diskuterar de bland annat 
orsaken till att vass expanderat i rikkärren på Hållnäshalvön i norra Uppland. De kom inte 
fram till någon entydig orsak, utan att flera faktorer samverkar. En orsak kan vara ökat 
kvävenedfall då vassen är mycket effektiv i sitt näringsupptag och blir en stark konkurrent när 
näringstillgången är begränsad i ett rikkärr. De ansåg dock inte att detta kunde vara den enda 
orsaken till expansionen. Det finns heller inga studier som påvisar att ökat kvävenedfall skulle 
påverka vassens utbredning. Andra bidragande orsaker till ökningen skulle kunna vara 
upphörd hävd eller att vassen tillför syre till marken som gör att nedbrytningen i torven ökar 
och därmed sjunker. Det skulle då bli blötare vilket skulle ge vassen ytterligare 
konkurrensfördelar, då andra arter får svårare att etablera sig. I studien tolkades dikena som 
fanns i området inte ha någon inverkan på utbredningen av vassen, utan istället gynna den 
vedartade växtligheten. Då inget tyder på att det blivit blötare, de viktade Ellenbergvärdena 
för näringstillgång inte har ökat och ingen hävd har skett under åtminstone hela 1900-talet 
(Sundberg et al. 2006), så verkar inte det vara orsaken till ökningen av vass i Edskärret. 
Beståndet här är tätast längs med huvuddiket i söder och kanterna i kärret, dock inte i den 
västra delen längs med åsen där grundvattnet kommer upp i dagen. Om dikningen gjort att det 
blivit något torrare skulle vassen genom sin goda konkurrensförmåga istället kunna utnyttja 
den eventuellt ökade näringstillgången som sker när mineraliseringen ökar. Ökningen av vass 
i Edskärret är dock inte tillräckligt stor för att man ska kunna dra några större slutsatser. Att 
beståndet är tätast vid huvuddiket tyder dock på att dikningen påverkat dess utbredning i 
någon grad och det hade varit intressant om det funnits provytor även i denna del av området. 
  
I jämförelsen av de ekologiska grupperna i rikkärret kunde man se att andelen av kärlväxter 
som är rikkärrsindikatorer, framförallt axag (Schoenus feruguineus), har minskat. Detta kan 
förklaras med igenväxningen, då till exempel en ökad andel vass gav en minskad andel av 
rikkärrsindikerande kärlväxter i studien på Hållnäshalvön (Udd & Rydin, 2008). Att de 
viktade Ellenbergvärdena för fukt inte ändrats bland mossorna i kärret kan ha att göra med att 
de två dominanta arterna guldspärrmossa och späd skorpionmossa har samma värde för fukt. 
Skiftet dem emellan ger då inget utslag när man viktar värdena. Däremot har de en enhets 
skillnad för ljus. Späd skorpionmossa har 9, det vill säga fullt ljus, medan guldspärrmossan 
har 8. Detta, som kan höra samman med igenväxningen, kan också vara en förklaring till 
skiftet arterna emellan. En minskad tillgång på ljus på grund av igenväxningen skulle kunna 
gynna mossfloran som inte är lika beroende av direkt ljus som många av de kärlväxter som 
finns i rikkärr. Det skulle kunna vara en förklaring till att rikkärrsmossorna ökat sin andel i de 
ekologiska grupperna för rikkärr mellan åren. Ökningen av andra mossor (Figur 6, Bilaga 4-5) 
bör ha ett samband med igenväxning samt de något torrare förhållandena. När det gäller de 
viktade Ellenbergvärdena för reaktion så är de låga både för mossor och för kärlväxter med 
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tanke på att vi befinner oss i ett område med högt pH. Orsaken beror troligtvis på att det är en 
så hög artdiversitet i området där många av arterna har stor ekologisk spridning tillsammans 
med att Ellenbergvärdet inte är en direkt översättning av pH-värdet. Det finns framförallt två 
problem med att använda Ellenbergvärden i ett fall som detta. Det första är att det inte finns 
några värden som är anpassade för nordiska förhållanden. Det andra, som kan ha ett samband 
med det första, är att arter med ett brett ekologiskt spann som till exempel kransmossa 
(Rhytidiadelphus triquetrus) och husmossa (Hylocomium splendens) har samma värde för till 
exempel reaktion som späd skorpionmossa (Scorpidium cossonii; Hill et al. 1999). Och då är 
späd skorpionmossa en rikkärrsindikator. Mätningar av pH i medelrika kärr under 50 år visar 
på att försurning har en betydande roll för vegetationsförändringar i kärr i södra Sverige 
(Hedenäs & Kooijman, 1996; Gunnarsson et al. 2002). Sjunker pH-värdet under 6,5 får 
kalcium sämre förmåga att binda fosfat vilket gör att näringstillgången ökar (Sundberg, 2006). 
Då inget tyder på att näringstillgången har ökat eller att pH-värdet har minskat i Edskärret så 
kan jag inte se att eutrofiering eller försurning skulle vara orsaken till 
vegetationsförändringarna. Extremrikkärr som detta har dessutom en bättre buffrande förmåga 
och löper därmed mindre risk att drabbas (Hedenäs & Kooijman, 1996).  
 
 
Sumpskogen   
 
Det finns förvånansvärt lite studier om vegetationsförändringar i sumpskog. Detta trots att en 
betydande del har dikats ut under årens lopp för att höja virkesproduktionen, vilket även var 
orsaken till dikningen i Edskärret. Det går dock att anta att en dikning som påverkar 
hydrologin i ett område kommer att göra att arter som är anpassade till blöta eller mer fuktiga 
förhållanden kommer att minska. Mina resultat visar just på detta då bland annat en 
fuktälskande och vanlig art som kärrfräken (Equisetum palustre) minskade drastiskt på bara 
några år efter ingreppet. Detta skedde både innanför och utanför reservatsgränsen. 
Anledningen till att jag delade upp storrutorna i sumpskogen i två delområden var för att 
vegetationen idag är så pass olika i dessa två. Mycket av skillnaden tror jag ligger i att rutorna 
öster om reservatet ligger nedströms och närmare dikena. Området har utsatts för 
skogsbruksåtgärder och så ligger de längre från kärret och källorna som bidrar till en fuktigare 
och stabilare närmiljö. Beskrivningarna om socklar och inventeringarna från de första åren i 
storrutorna 4 och 5, utanför reservatet, tyder på att det varit betydligt blötare och mer likt den 
sumpskog som idag finns innanför reservatsgränsen. Bland annat fanns det klubbvitmossa 
(Sphagnum angustifolium), räffelmossa (Aulacomnium palustre), vattenklöver (Menyanthes 
trifoliata) och kärrbräken (Thelypteris palustris) som helt har försvunnit från delområdet idag. 
De viktade Ellenbergvärdena för fukt och diagrammen för de ekologiska grupperna visar båda 
att vegetationen gått från mer fuktälskande arter till mer torktåliga. Idag ser jag inte området 
här som en sumpskog längre utan snarare som en frisk-fuktig skog av högörtstyp med hög 
bonitet. Markfloran åt nordost, bort från dikena sett och storrutorna, domineras främst av 
högväxta örter och gräs, vilket tyder på god näringstillgång. Tittar man på de diagram som 
beskriver några arters genomsnittliga utbredning kan man se att flertalet arter minskar i 
utbredning 1993 då det är bekräftat att man gallrade området på främst björk (Figur 16 och 
17). Att vegetationen ändrades detta år går även tydligt att se i ordinationsdiagrammen för alla 
inventerade år i figur 12 och 13. Orsaken till minskningen är troligtvis den ökade tillgången 
på ljus och den uttorkningseffekt som uppstår i markskiktet när trädskiktet blir glesare 
(Kjellsson et al. 2005). Inga körskador i själva storrutorna har beskrivits som direkt kan ha 
orsakat förändringarna, men vid min inventering 2008 fanns det djupa körspår bredvid 
storruta 5 som fungerade som små diken i sig. 
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Signifikanta skillnader kunde även ses i den sumpskog som finns innanför reservatsgränsen, 
dock inte i storruta 1. Anledningen till det kan vara att det precis i kanten på storrutan finns ett 
surdråg där det fanns gott om vatten trots att det var en torr sommar. Vattnet bidrar till en mer 
stabil och fuktig närmiljö som kan ha bidragit till att floran inte ändrats lika mycket här. Men 
som nämnts ovan minskade även här kärrfräken och små skillnader kan även ses hos andra 
arter. Det går dock inte att fastställa att förändringarna i en enskild storruta skett på grund av 
vare sig dikning eller naturliga fluktuationer då provytorna är en pseudoeplikering inom 
storrutan. Tittar man dock på både storruta 1 och 2 samt de provytor som finns i sumpskogen 
längs med längdtransekten kan man se att andelen våtmarksmossor och våtmarksörter minskat 
medan de vanliga skogsmossorna och andra skogsörter ökat. Skillnaderna är inte statistiskt 
signifikanta hos de ekologiska grupperna, men tendensen på att skogen blivit torrare finns där 
precis som i kärret och utanför reservatet. Tidigare studier har visat att artsammansättningen i 
små provytor avgörs huvudsakligen av två miljögradienter, andelen baskatjoner och 
kvävekoncentrationen samt djupet till grundvattennivån (Økland et al. 2008). Detta styrker 
mina slutsatser att vattennivån ändrats då andelen baskatjoner och kvävehalten inte tycks ha 
förändrats i någon större utsträckning i Edskärret. Samma studie visar på att det är en snabb 
omsättning av arter från den blötaste till den torraste platsen, men det gäller endast för mossor 
som påverkas av processer som sker på en mycket fin skala (Økland et al. 2008). Detta gör att 
man skulle kunna tro att det är en större skillnad hos mossorna i Edskärret än hos 
kärlväxterna, som dock här tycks ha påverkats något mer. Skillnaden i omsättningen av 
mossarter är dock större i näringsfattinga områden än näringsrika då bland annat nya habitat 
snabbare kan koloniseras av de redan etablerade växterna som växer snabbare med en högre 
näringstillgång (Økland et al. 2008).  
 
 
Går det att dra generella slutsatser? 
 
Innan jag började inventeringen trodde jag att förändringarna skulle ha varit större, bland 
annat på grund av artikeln av Mälson et al. (2008). Mina resultat visar dock på att det är svårt 
att dra generella slutsatser utifrån en eller ett fåtal studier. Även om två ekosystem har 
liknande förutsättningar kan små skillnader i topografi, hydrologi och näringsstatus ge olika 
resultat av en och samma åtgärd, i det här fallet dikning. I en studie i norska gransumpskogar 
av Økland et al. (2003) kom de fram till att provytor var signifikant mer olika om de var 
placerade på ekologiskt lika områden i olika sumpskogar än om de var placerade i områden 
som var ekologiskt olika i samma sumpskog. Störningar i ekosystemet kan minska 
diversiteten på kort sikt, men kan på lång sikt öka när luckor återkoloniseras. På en skala av 
centimeter och år så föryngrar de flesta mossor och kärlväxter sig genom tillväxt av kloner, 
medan man på en större skala får tänka på att mossor och kärlväxter har skilda sätt att sprida 
sig på. Mossornas sporer kan ta sig längre, men har svårare att gro i en redan tät växtlighet 
medan det många gånger är motsatta förhållanden för kärlväxternas frön. Det ger dem olika 
förutsättningar för nykolonisation. Historien har därmed stor betydelse för hur en sumpskog 
ser ut idag. Det är svårt för nya arter att komma in men samtidigt så kan de bli kvar under 
mycket lång tid om de lyckas etablera sig. Detta tillsammans med den stora artpoolen som 
finns i en sumpskog, till följd av den höga habitatdiversiteten, gör att sumpskogar med 
liknande förutsättningar kan ha mycket varierande flora. Resultaten från studien styrker mina 
slutsatser om att det är svårt att dra generella slutsatser från en studie, då det kan finnas många 
förklaringar till ett områdes diversitet. Man bör med andra ord leta efter lokala förklaringar till 
variation eller förändringar i artrikedom eller -sammansättning. 
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Anledningarna till att det inte skett kraftigare vegetationsförändringar i Edskärret under de 
nästan 30 år som området påverkats av dränering tror jag är flera. Till att börja med är det ett 
soligent extremrikkärr med källor, där dikning inte skett i sluttningens övre del utan längs 
med sluttningen. I det här fallet är det åsen som bidrar till kärrets vattenförsörjning. Även 
sumpskogen i närheten av kärret är påverkad av källorna, vilket kan ha bidragit till att inte 
förändringarna heller där varit mer drastiska. En annan orsak till att inte reservatet påverkats 
mer av dränering kan vara att de dämmen som skapades efter dikningen har fungerat relativt 
väl. Går man längs med huvuddiket kan man även se att jordmassorna från dikningen och 
större trädbevuxna tuvor skapar som en barriär för vattnet mellan diket och kärret. Ytterligare 
en viktig orsak till att jag inte kunnat se tydligare skillnader inne i reservatet är att det saknas 
uppföljning i närheten av dikena. Mina egna observationer och tidigare översiktliga 
inventeringar (Nilsson, 1998) tyder dock på att effekten är som störst här, vilket inte är så 
konstigt då ett dike har som störst avvattnande effekt direkt i dess närhet.  
 
 
Framtiden i Edskärret 
 
Då Edskärret är ett av de mest exklusiva rikkärren i Uppland finns det stor anledning att 
bevara det. Med tanke på mina resultat och observationer från området skulle jag råda till att 
byta ut de två gamla trädämmena i huvuddiket, som riskerar att gå sönder. Jag tror det skulle 
ha större positiv effekt på den hydrologiska situationen i området om de åter byggdes i höjd 
med marknivån enligt Sundberg (2006). Eventuellt skulle ytterligare några dämmen kunna 
tillföras efter det andra dämmet i huvuddiket då lutningen här på 61,5 cm överstiger den 
rekommenderade övre gränsen på 20 cm (Sundberg, 2006; Eriksson & Ring, 2007). Detta 
skulle kunna ha en bra effekt i den östra delen av reservatet, nära dikeskorsningen, som 
tydligt påverkats av dikena då trädproduktionen påtagligt har ökat i denna del av området 
(Nilsson, 1998). Diket längs med den nordöstra gränsen av naturreservatet är inte lika djupt, 
men har klart påverkat sumpskogen 10-20 m in i reservatet. Detta dike visar tecken på 
igenväxning (Nilsson, 1998) och bör i fortsättningen lämnas orört och inte rensas. Om 
ytterligare skogsbruksåtgärder ska utföras i området nordost om reservatet bör man vara noga 
med att ha en ordentlig kantzon så att inte den ökade ljusinstrålningen påverkar 
fuktförhållandena i sumpskogen i reservatet.  
 
Jag skulle även rekommendera att gallra och röja bort träd och sly som växer inne i det öppna 
kärret och längs med huvuddiket i söder där björkuppslaget är stort. Detta för att försöka höja 
grundvattennivån igen och då det är bekräftat att kärret växer igen. En del träd och buskage, 
särskilt av löv som till exempel Salix- arter, bör behållas för mollusker, insekter och fåglar 
(Sundberg, 2006). Röjningen bör vara återkommande med jämna mellanrum för att hålla efter 
nya björkuppslag. Ingen gallring eller röjning bör dock ske i sumpskogen då träden här har 
stor betydelse för att bibehålla det fuktiga klimatet. Eftersom Edskärret är ett så exklusivt 
rikkärr så kan det vara ekonomiskt försvarbart att använda slåtter för att bland annat hålla 
vassen och nya uppslag av trädplantor i schack. Slåttern bör som oftast återkomma vartannat 
år då en för intensiv hävd inte skulle vara gynnsamt för kärrets snäckor och rika orkidéflora 
(Sundberg, 2006). Bete är inte aktuellt i området då bland annat källorna gör det känsligt för 
trampskador. Länsstyrelsen måste även se efter att ingen markanvändning på Börstilåsen 
påverkar tillförseln av grundvatten i området negativt. 
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Slutsatser 
 
Även om orsakerna till vegetationsförändringarna i området kan vara flera så tolkar jag det 
sammanlagda resultatet och framförallt den tydliga minskningen av fuktälskande arter, som 
till exempel kärrfräken, som ett tydligt tecken på att dikningen haft en påverkan på floran. 
Effekten är som störst nära dikena. Att ett torrare sommarklimat kan ha påverkat hydrologin, i 
framförallt den öppna kärrdelen, går dock inte att utesluta. DCA-analyserna, de viktade 
Ellenbergvärdena, förändringarna i de ekologiska gruppernas sammansättning, den 
konstaterade igenväxningen och enskilda arters ökning eller minskning ger tillsammans ett 
tydligt resultat. Markfuktigheten har minskat i området i och runt Edskärrets naturreservat 
mellan åren 1979 och 2008.  
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Bilaga 1 
 
Provytornas lägen i transekten   
     
Ruta nr. Läge (m) Markering (hörn) Ny markering 2008 Beskrivning 

     
1 26,0-26,5 Väst  Bottenskikt väl utvecklat och 

påbörjan till tuva. 
2 30,0-30,5 Väst  Kant på tuva 
3 34,0-34,5 Väst  Kant på tuva, mycket förna 
4 38,0-38,5 Väst X Kant på tuva, växer igen 
5 41,5-42,0 Väst X Dåligt utvecklat bottenskikt 
6 46,0-46,5 Väst X Väl utvecklat bottenskikt 
7 54,0-54,5 Väst  Kant av tuva 
8 58,0-58,5 Väst  Tuva 
9 62,0-62,5 Väst X Stig 
10 66,0-66,5 Väst  Tuva 
11 70,0-70,5 Väst  Tuva 
12 74,0-74,5 Väst X Tuva 
13 78,0-78,5 Väst X Vatten i dagen 
14 82,0-82,5 Norr X Väl utvecklat bottenskikt 
15 86,0-86,5 Norr X Mycket vass 
16 90,0-90,5 Norr X Små trädplantor 
17 94,0-94,5 Norr X  
18 98,0-98,5 Norr X Tuva med tall, mycket barrförna. 
19 102,0-102,5 Norr   
20 106,0-106,5 Norr  Kant av kärret. Tuva till 10%.  
21 110,0-110,5 Norr  Under en gran, mycket barrförna. 
22 114,0-114,5 Norr  Mycket vass, delvis tuva. 
23 118,0-118,5 Norr  Under en gran, mycket barrförna. 
24 122,0-122,5 Norr  Under tall och en. 
25 126,0-126,5 Norr  Glänta 
26 134,0-134,5 Norr  Stig 
27 138,0-138,5 Norr   
28 143,0-142,5 Norr   
29 146,0-146,5 Norr   
30 150,0-150,5 Norr   
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Bilaga 2 
 
Storruta 1 
 
   Fast markering i NV hörnet av 
 0, 75m  provytorna, samt storrutans hörn.  
    (Näslund, 1983) 
 
    Koordinater: (RT 90) 
    X: 6687043 
     Y: 1639578 

         Noggrannhet: 3,8 m  
      
   Bild: 
   3 m diagonalt ut från SÖ hörnet. 
   Nr: 1 (Bilaga 3) 
                         5m                                      N   
                          
 
 
Storruta 2 
 
    Fast markering i NV hörnet av 
    provytorna, samt i storrutans hörn. 
    (Näslund, 1983) 
     
    Koordinater: 
    X: 6688706 
    Y: 1639535 
    Noggrannhet: 9,6 m 
     
    Bild: 
    6 m rakt ut från V sidan. 
                N  Nr: 2 (Bilaga 3) 
                 
                
Storruta 3 
 

Fast markering finns endast för  
    provyta 1 i det N hörnet, samt 
    storrutans hörn. (Näslund, 1983) 
 
    Koordinater: 
    X: 6686960 
    Y: 1639536 
    Noggrannhet: 6 m 
 
    Bild: 
             N  7m rakt ut från SÖ kanten. 
    Nr: 3 (Bilaga 3) 
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Storruta 4 
    Fasta markeringar i NV hörnet av  
    provytorna, samt storrutans hörn. 
    Tidigare benämnd storruta 1 av  
    I. Backéus.  
 
    Koordinater: 
    X: 6687064 
    Y: 1639686 
    Noggrannhet: 7 m 
 Storrutan ligger   24 m snett  in från dikeskorsningen.
  
     
                N  Bild: 
    7 m rakt ut från S kanten. 
    Nr: 4 (Bilaga 3) 
 
Storruta 5 
 
    Fasta markeringar i V hörnet av  
    provytorna, samt i storrutans hörn. 
    Tidigare benämnd storruta 2 av  
    I. Backéus.  
 
    Koordinater: 
    X: 6687100 
    Y: 1639618 
    Noggrannhet: 7 m 
    Storrutan ligger 14 m från dikeskanten  
    och 97 m från dikeskorsningen. 
   
                N  Bild: 
    Från norra hörnet 
                      Nr: 5 (Bilaga 3) 
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Bilaga 3 
 
 
 

       
Bild 1: Storruta 1 innanför reservatet.              Bild 2: Storruta 2 innanför reservatet. 
Juli år 2008 (Bilaga 2, Figur 1).               Juli år 2008 (Bilaga 2, Figur 1). 
 

        
Bild 3: Storruta 3 i rikkärret.                                          Bild 4: Storruta 4 utanför reservatet. 
Juli år 2008 (Bilaga 2, Figur 1).                Juli år 2008 (Bilaga 2, Figur 1). 
 

         
Bild 5: Storruta 5 utanför reservatet.               Bild 6: Sydvästra hörnet av rikkärret. Längst bort i         
Juli år 2008 (Bilaga 2, Figur 1).               bild ligger storruta 3 och nära väskan kan man se  
               markeringar för vattenståndsmätningen längs med 
                 längdtransekten. Fotat norrut, år 1979. 
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Bild 7: Natura 2000 - transekt 1, början.                            Bild 8: Natura 2000 - transekt 1, slut. 
2008-06-26 (Figur 1).                2008-06-26 (Figur 1). 
 

        
Bild 9: Natura 2000-transekt 2, början.                              Bild 10: Natura 2000-transekt 2, slut. 
2008-06-27 (Figur 1).                 2008-06-27 (Figur 1). 
 

        
Bild 11: Tagen 5m från punkt 30 i längd-                   Bild 12: Tagen vid punkt 20 i längd- 
transektens riktning mot kärret. 2008-07-03.                      transektens riktning in mot kärret. 2008-07-03. 
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Bild 13: Östra viken av rikkärret fotat från                       Bild 14: Norra viken av Edskärret där Natura- 
motsatt håll som bild 11. År 1979.              2000 transekt 1 finns idag. År 1979. 
 
 

            
Bild 15: Huvuddiket söder om reservatet. Fotot taget            Bild 16: Huvuddiket och dämmena  
öster ut från brunnen. 2008-09-09.                         efter att de skapades år 1979, fotat  
                                åt öster. 
 
 

                                                                  
 Bild 17: Det övre dämmet.                         Bild 18: Östra diket norr om storruta 5. Fotat söder ut.  
2008-09-09. 2008-09-09.   
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Bilaga 4 
 
Ekologiska grupper: Rikkärr   
   
Rikkärrshalvgräs och -tågväxter Andra örter Campylium stellatum 
  Cinclidium stygium 
Carex flacca Bistorta vivipara Dicranum bonjeanii 
Carex flava Cirsium palustre Moerckia hibernica 
Carex hostiana Convallaria majalis Palustriella decipiens 
Carex lepidocarpa Crepis paludosa Palustriella falcata 
Eleocharis quinqueflora Dactylorhiza maculata ssp. maculata Philonotis calcarea 
Eriophorum latifolium Drosera anglica Plagiomnium ellipticum 
Juncus articulatus Drosera rotundifolia Rhizomnium pseudopunctatum 
Schoenus ferrugineus Equisetum fluviatile Riccardia multifidia 
 Equisetum hyemale Scorpidium cossonii 
Andra halvgräs och tågväxter Equisetum palustre Sphagnum warnstorfii 
 Galium boreale Tomentypnum nitens 
Carex dioica Galium uliginosum  
Carex lasiocarpa Lysimachia vulgaris Andra mossor 
Carex limosa Maianthemum bifolium   
Carex nigra Menyanthes trifoliata Aulacomnium palustre 
Carex panicea Potentilla erecta Calliergonella cuspidata 
Eleocharis uniglumis Pyrola rotundifolia Chiloscyphus pallescens 
Luzula pilosa Utricularia intermedia Dicranum scoparium 
  Fissidens adianthoides 
Gräs Vedartade växter Hylocomium splendens 
  Lophocolea heterophylla 
Briza media Alnus glutinosa Mylia anomala 
Melica nutans Betula pubescens Plagiomnium affine 
Molinia caerulea Calluna vulgaris Pleurozium schreberi 
Phragmites australis Empetrum nigrum Rhizomnium punctatum 
Sesleria uliginosa Frangula alnus Rythidiadelphus triquetrus 
 Juniperus communis Sphagnum angustifolium 
Rikkärrsörter Myrica gale Sphagnum fuscum 
 Picea abies  
Dactylorhiza incarnata Pinus sylvestris  

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii Rhododendron tomentosum  
Epipactis palustris Rubus saxatilis  
Gymnadenia conopsea Salix myrsinifolia  
Ophrys insectifera Vaccinium myrtillus  
Pedicularis palustris Vaccinium vitis-idaea  
Pinguicula vulgaris Vaccinium oxycoccos  
Polygala amarella   
Primula farinosa Rikkärrsmossor  
Selaginella selaginoides   
Succisa pratensis Aneura pinguis  
Triglochin palustris Bryum pseudotriquetrum   
 
 
 



 40

 
Ekologiska grupper: Sumpskog   
   
Halvgräs och tågväxter Andra örter: Våtmarkssmossor: 
   
Carex digitata Anemone hepatica  Aulacomnium palustre 
Carex flacca Anemone nemorosa Aunera pinguis 
Carex lasiocarpa Convallaria majalis Brachythecium rivulare 
Carex limosa Epipactis helleborine Calliergonella cuspidata 
Carex nigra Galium boreale Campylium protensum 
Luzula pilosa Linnaea borealis Campylium stellatum 
Schoenus ferrugineus Listera cordata Chiloscyphus pallescens 
 Lycopodium annotinum Climacium dendroides 
Gräs Maianthemum bifolium Dicranum bonjeanii 
 Melampyrum pratense Fissidens adianthoides 
Briza media Mycelis muralis Palustriella decipiens 
Calamagrostis canescens Oxalis acetosella Plagiochila asplenoides 
Calamagrostis purpurea Potentilla erecta Plagiomnium ellipticum 
Deschampsia flexuosa Taraxacum sp. Rhizomnium punctatum 
Melica nutans Trientalis europaea Scorpidium cossonii 
Molinia caerulea Tussilago farfara Sphagnum angustifolium 
Phragmites australis Viola riviniana Sphagnum warnstorfii 
Poa palustris  Trichocolea tomentella 
Sesleria uliginosa Vedartade växter:  
  Andra mossor: 
Våtmarkssörter: Betula pubescens  
 Corylus avellana Amblystegium serpens 
Angelica sylvestris Frangula alnus Dicranum majus 
Crepis paludosa Fraxinus excelsior Dicranum scoparium 

Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii Juniperus communis Hylocomium splendens 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata Myrica gale Hypnum cupressiforme 

Equisetum fluviatile Picea abies Lophocolea heterophylla 
Equisetum palustre Pinus sylvestris Plagiomnium affine 
Filipendula ulmaria Quercus robur Plagiothecium cf. curvifolium 
Galium palustre Rhododendron tomentosum Plagiothecium denticulatum 
Galium uliginosum Ribes alpinum Pleurozium schreberi 
Geum rivale Rubus saxatilis Ptilium crista-castrensis 
Listera ovata Salix myrsinifolia Rhytidiadelphus triquetrus 
Lysimachia vulgaris Sorbus aucuparia  
Menyanthes trifoliata Ulmus glabra  
Paris quadrifolia Vaccinium myrtillus  
Polygala amarella Vaccinium vitis-idaea  
Succisa pratensis Vaccinium oxycoccos  
Thelypteris palustris   
Viola palustris    
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Bilaga 5 
 
Storrutornas och längdtransektens arter, frekvens och genomsnittlig täckningsgrad i provytorna åren 1979 och 
2008. 
Storruta 1           Frekvens (av 9)            Täckning (%) 
Art 1979 2008 1979 2008 

     
Kärlväxter:     
Anemone nemorosa 3 2 4,7 1,6 
Betula pubescens 6  0,3  
Carex flacca  5  1,3 
Carex lasiocarpa 4  0,3  
Convallaria majalis 8 9 20,2 7,2 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata 2  0,3  
Deschampsia flexuosa 2  0,1  
Equisetum fluviatile 1  0,1  
Equisetum palustre 9 6 57,8 2,2 
Filipendula ulmaria 4 1 7,4 5,6 
Fraxinus excelsior 7 2 6,2 18,9 
Galium boreale 1  0,1  
Galium palustre 2  0,2  
Geum rivale 2 1 2,4 0,3 
Juniperus communis 1  0,6  
Linnaea borealis 1  0,1  
Listera cordata 4  0,3  
Listera ovata 3 1 1,7 4,4 
Luzula pilosa 3  0,2  
Maianthemum bifolium 6 2 2,5 0,3 
Melica nutans 3  0,2  
Menyanthes trifoliata 6 1 3,2 0,6 
Molinia caerulea 6 1 0,5 0,1 
Paris quadrifolia 5 5 1,9 3,8 
Phragmites australis  1  5,6 
Picea abies 3 2 6,8 0,1 
Potentilla erecta 3  0,5  
Rubus saxatilis 2 4 0,3 4,1 
Salix myrsinifolia 3  0,6  
Thelypteris palustris 3 1 1,6 1,1 
Trientalis europaea 9 2 1,2 0,7 
Vaccinium myrtillus  1  1,1 
Vaccinium oxycoccos 1  0,1  
Vaccinium vitis-idaea 6 5 3,1 2,6 
     
Bladmossor:     
Aulacomnium palustre 3 1 0,2 0,1 
Brachythecium rivulare 1 4 0,1 2,8 
Brachythecium rutabulum  4  1,1 
Calliergonella cuspidata 6  3,1  
Campylium stellatum 1  0,1  
Climacium dendroides 1 2 0,1 0,8 
Dicranum bonjeanii  1  0,1 
Hylocomium splendens 5 4 0,9 0,5 
Hypnum cupressiforme 2  0,2  
Palustriella decipiens 2 2 0,1 0,1 
Plagiomnium elatum  5  0,5 
Plagiomnium ellipticum 7  4,6  
Pleurozium schreberi 4 6 0,4 1,4 
Rhizomnium pseudopunctatum  2  0,5 
Rhizomnium punctatum  2  0,4 
Rhytidiadelphus triquetrus 7 7 24,8 27,2 
Sphagnum angustifolium  4  4,7 
Sphagnum warnstorfii 1  0,6  
     
Levermossor:     
Aneura pinguis 2 1 0,1 0,1 
Chiloscyphus pallescens 5 2 0,4 0,1 
Plagiochila asplenoides 3 7 10,6 2,3 
Trichocolea tomentella  2  0,7 
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Storruta 2           Frekvens (av 5)          Täckning (%) 
Art 1979 2008 1979 2008 

     
Kärlväxter:     
Anemone nemorosa 1 1 2,0 0,4 
Betula pubescens 1  0,1  
Convallaria majalis 5 5 15,0 3,0 
Crepis paludosa 2 2 4,0 7,0 
Equisetum fluviatile 1  0,1  
Equisetum palustre 5 4 23,0 1,7 
Fraxinus excelsior  1  0,8 
Galium boreale 3  0,4  
Geum rivale 2 3 1,0 2,0 
Juniperus communis 1  1,0  
Listera ovata 1 2 0,1 2,8 
Lysimachia vulgaris 2 4 2,6 2,2 
Maianthemum bifolium 4 5 5,0 5,5 
Melica nutans 3 1 0,6 0,1 
Menyanthes trifoliata 4 3 2,8 1,1 
Picea abies 2  1,1  
Rubus saxatilis 4  16,0  
Sorbus aucuparia 1  4,0  
Thelypteris palustris 2 5 2,4 10,2 
Trientalis europaea 1  0,2  
Vaccinium myrtillus 2 1 3,0 0,6 
Vaccinium vitis-idaea 2 2 1,8 0,2 
     
Bladmossor:     
Calliergonella cuspidata 6 5 2,7 11,0 
Dicranum majus  1  0,2 
Hylocomium splendens 2 1 18,0 0,4 
Hypnum cupressiforme 2  0,2  
Palustriella decipiens  1  0,2 
Plagiomnium elatum  5  8,6 
Plagiomnium ellipticum 5  48,0  
Pleurozium schreberi  1  0,1 
Rhizomnium punctatum  3  1,2 
Rhytidiadelphus triquetrus 1 4 0,1 19,1 
     
Levermossor:     
Aneura pinguis 1  0,1  
Chiloscyphus pallescens  1  0,1 
Plagiochila asplenoides 3 3 2,1 2,3 
Trichocolea tomentella  1  4,0 
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Storruta 3           Frekvens (av 9)          Täckning (%) 
Art 1979 2008 1979 2008 

     
Kärlväxter:     
Betula pubescens 8  2,3  
Bstorta vivipara 1  0,1  
Briza media  1  0,1 
Carex flacca 7 6 0,8 0,7 
Carex flava  1  0,1 
Carex hostiana  2  0,1 
Carex lasiocarpa 6 7 1,8 0,4 
Carex nigra  2  0,3 
Carex panicea 1 1 0,1 0,1 
Crepis paludosa  1  0,1 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata 3  0,2  
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii  2  0,4 
Drosera anglica 2 1 0,1 0,1 
Drosera rotundifolia 2 6 0,1 0,6 
Empetrum nigrum ssp. nigrum 2 2 0,1 0,2 
Epipactis palustris 9 7 2,3 2,9 
Equisetum fluviatile 2  0,1  
Equisetum hyemale 1  0,1  
Equisetum palustre 6 5 0,5 0,2 
Eriophorum latifolium  3  0,3 
Gymnadenia conopsea 1 1 0,1 0,2 
Melica nutans  2  0,1 
Menyanthes trifoliata 4 5 1,1 1,3 
Molinia caerulea 5 6 0,6 3,2 
Ophrys insectifera  1  0,2 
Phragmites australis  4  1,2 
Picea abies 7 6 0,5 3,1 
Pinguicula vulgaris 7 4 1,6 0,3 
Pinus sylvestris 5 2 0,4 0,2 
Potentilla erecta 6 7 3,4 4,2 
Polygala amarella 3 1 0,2 0,1 
Primula farinosa 5 5 0,7 0,4 
Pyrola rotundifolia  1  0,1 
Rhododendron tomentosum  1  0,1 
Schoenus ferrugineus 9 8 61,1 0,9 
Selaginella selaginoides 3 5 0,2 1,0 
Succisa pratensis 3 5 0,7 2,1 
Vaccinium oxycoccos  8  3,3 
Vaccinium vitis-idaea  1  0,2 
     
Bladmossor:     
Aulacomnium palustre  1  0,1 
Bryum pseudotriquetrum 4 6 0,3 0,4 
Campylium stellatum 8 7 7,5 24 
Cinclidium stygium 1 7 0,1 0,8 
Fissidens adianthoides 2 6 1,2 1,5 
Hylocomium splendens  2  1,2 
Palustriella falcata  2  0,1 
Philonotis calcarea  1  0,1 
Plagiomnium elatum 1 2 0,2 0,1 
Pleurozium schreberi  1  0,9 
Rhizomnium pseudopunctatum  4  1,2 
Rhizomnium punctatum  2  2,8 
Scorpidium cossonii 9 6 8,0 1,9 
Sphagnum warnstorfii  1  0,2 
Tomentypnum nitens  1  0,2 
     
Levermossor:     
Aneura pinguis 3 2 0,2 0,1 
Chiloscyphus pallescens  1  0,1 
Lophocolea heterophylla  3  0,2 
Moerckia hibernica  5  0,3 
Riccardia multifidia  5  2,2 
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Storruta 4 Frekvens (av 9) Täckning (%) 
Art 1979 2008 1979 2008 

     
Kärlväxter:     
Anemone hepatica 2 7 0,1 2,2 
Anemone nemorosa 9 8 6,0 3,3 
Angelica sylvestris 4  0,4  
Carex digitata  5  1,4 
Carex nigra 3  0,7  
Convallaria majalis 9 8 28,2 15,3 
Corylus avellana  1  10,0 
Crepis paludosa 7  4,9  
Dactylorhiza maculata ssp. maculata 3  0,2  
Deschampsia flexuosa 3  0,2  
Equisetum palustre 9  7,4  
Filipendula ulmaria  4  1,8 
Frangula alnus 1 1 1,1 0,6 
Galium palustre 1  0,1  
Galium uligunosum 1  0,1  
Geum rivale 8 4 6,9 0,4 
Luzula pilosa 1 1 0,1 0,6 
Lysimachia vulgaris  1  0,4 
Maianthemum bifolium 5 5 0,4 1,1 
Milium effusum  2  0,1 
Molinia caerulea 1  0,2  
Mycelis muralis  1  0,2 
Orthilia secunda 1  0,1  
Oxalis acetosella  9  8,6 
Paris quadrifolia 1 1 0,6 0,3 
Picea abies 2 4 0,1 2,4 
Poa palustris 1  0,1  
Potentilla erecta 1  0,2  
Ribes alpinum  1  0,6 
Rubus saxatilis 8 4 4,3 1,9 
Trientalis europaea 4 2 0,4 0,7 
Tussilago farfara 1 3 0,1 1,5 
Ulmus glabra 1  0,1  
Vaccinium myrtillus 1  0,1  
Vaccinium vitis-idaea 1  0,1  
Viola riviniana 7 2 2,1 0,6 
     
Bladmossor:     
Brachythecium rutabulum  7  7,3 
Campylium protensum 3  0,2  
Climacium dendroides 4  5,9  
Dicranum majus 1  0,1  
Dicranum scoparium 1 3 0,2 0,3 
Fissidens adianthoides 2  0,2  
Hylocomium splendens 4 6 12,4 4,3 
Plagiomnium affine 3 2 0,1 0,7 
Pleurozium schreberi 4 4 1,0 0,7 
Rhizomnium punctatum 1 2 1,1 0,2 
Rhytidiadelphus triquetrus 8 9 50,0 20,2 
Sphagnum angustifolium 1  8,9  
     
Levermossor:     
Chiloscyphus pallescens 1  0,2  
Lophocolea heterophylla 3 1 0,2 0,1 
Plagiochila asplenoides 4 7 0,2 2,7 
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Storruta 5           Frekvens (av 7) Täckning (%) 
Art 1979 2008 1979 2008 

     
Kärlväxter:     
Anemone nemorosa  1  0,3 
Calamagrostis purpurea  1  0,7 
Carex digitata  5  2,1 
Convallaria majalis 7 7 22,9 26,3 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata 1  0,6  
Equisetum palustre 7 2 76,7 0,4 
Filipendula ulmaria 2 1 3,1 0,4 
Frangula alnus 1 1 0,7 5,7 
Geum rivale 1  0,4  
Juniperus communis 1  0,7  
Listera cordata 2  0,1  
Listera ovata  1  0,4 
Luzula pilosa  2  2,1 
Lysimachia vulgaris 3 4 0,5 1,9 
Maianthemum bifolium 2 72 0,4 10,3 
Melica nutans 2 1 0,1 0,1 
Menyanthes trifoliata 1  0,1  
Molinia caerulea 2  0,1  
Mycelis muralis  3  0,6 
Oxalis acetosella  7  9,0 
Paris quadrifolia 1 2 0,1 1,1 
Picea abies  3  0,9 
Potentilla erecta 1  0,1  
Ribes alpinum  1  0,7 
Rubus saxatilis 5 7 4,7 4,9 
Sorbus aucuparia  2  1,7 
Taraxacum sp.  1  1,4 
Thelypteris palustris 2  0,2  
Trientalis europaea 2 6 0,2 1,3 
Tussilago farfara  3  5,0 
Vaccinium vitis-idaea 5  1,2  
Viola palustris 1  0,1  
Viola riviniana  3  1,0 
     
Bladmossor:     
Amblystegium serpens  1  0,1 
Aulacomnium palustre 3  7,2  
Brachythecium rutabulum  5  6,9 
Climacium dendroides 1  0,1  
Dicranum majus  2  0,2 
Dicranum scoparium 2 3 3,1 1,1 
Hylocomium splendens  5  7,3 
Hypnum cupressiforme  1  1,4 
Plagiomnium elatum 7 1 3,0 0,1 
Plagiothecium curvifolium  1  0,6 
Plagiothecium denticulatum 3  0,4  
Pleurozium schreberi 5 4 3,5 4,6 
Rhizomnium pseudopunctatum  1  0,1 
Rhytidiadelphus triquetrus 4 5 18,2 22,1 
Sphagnum angustifolium 3  6,4  
     
Levermossor:     
Chiloscyphus pallescens 4  0,5  
Plagiochila asplenoides 1 4 0,3 1,7 
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Längdtransekten Frekvens (av 30) Täckning (%) 
Art 1979 2008 1979 2008 

     
Kärlväxter:     
Anemone nemorosa  2  0,2 
Alnus glutinosa  1  0,3 
Betula pubescens 5 4 0,1 0,7 
Briza media  1  <0,1 
Calamagrostis canescens 4 2 0,6 0,1 
Calluna vulgaris 5 7 3,5 4,3 
Carex dioica 2  <0,1  
Carex flacca 5 11 1,0 0,6 
Carex flava 3 8 0,5 0,2 
Carex hostiana 1 4 <0,1 0,1 
Carex lasiocarpa 14 5 1 0,1 
Carex lepidocarpa 1 4 0,1 0,2 
Carex limosa 1 3 <0,1 0,1 
Carex nigra 2 7 0,1 0,4 
Carex panicea 10 7 0,7 0,3 
Carex rostrata  2  <0,1 
Cirsium palustre 1 2 <0,1 0,1 
Convallaria majalis 11 12 2,3 6,6 
Corylus avellana  1  <0,1 
Crepis paludosa  5  2 
Dactylorhiza incarnata 1  <0,1  
Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii  2  0,1 
Dactylorhiza maculata ssp. maculata  1  <0,1 
Deschampsia flexuosa 1  0,1  
Drosera anglica 4 4 0,1 0,2 
Drosera rotundifolia 1 7 0,1 0,2 
Eleocharis quinqueflora 4 3 0,3 0,1 
Empetrum nigrum  10 8 7,9 4,5 
Epipactis helleborine   1  0,1 
Epipactis palustris 6 4 0,2 0,2 
Eriophorum latifolium 1 3 <0,1 0,1 
Equisetum fluviatile 1  <0,1  
Equisetum hyemale 3 3 0,1 0,1 
Equisetum palustre 18 16 6,8 1,0 
Filipendula ulmaria 4 3 1 0,5 
Frangula alnus 3 5 1,4 1,2 
Galium boreale 6 2 0,4 0,1 
Galium palustre  2  0,1 
Geum rivale  1  0,3 
Gymnadenia conopsea  2  0,1 
Juncus articulatus 1 1 <0,1 <0,1 
Juniperus communis 3 4 3,8 4,2 
Listera ovata  1  0,2 
Luzula pilosa 1 1 <0,1 <0,1 
Lysimachia vulgaris 6 4 0,4 0,4 
Maianthemum bifolium  6  0,4 
Melica nutans 1 4 <0,1 0,1 
Menyanthes trifoliata 5 9 2,4 1,5 
Molinia caerulea 11 15 1,2 2,5 
Myrica gale 3 6 4,7 1,1 
Paris quadrifolia  1  0,1 
Pedicularis palustris 1 1 <0,1 <0,1 
Phragmites australis 12 18 1,7 2,9 
Picea abies 7 17 4,7 7,6 
Pinguicula vulgaris 4 4 0,4 0,3 
Pinus sylvestris 3 4 0,2 5,4 
Polygala amarella 1 3 <0,1 0,1 
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Längdtransekten Frekvens (av 30) Täckning (%) 
Art 1979 2008 1979 2008 
Kärlväxter, fortsättning:     
Potentilla erecta 11 12 2,0 1,2 
Primula farinosa 7 8 0,4 0,4 
Pyrola rotundifolia 1  <0,1  
Quercus robur  1  <0,1 
Rhododendron tomentosum 4 3 1,1 0,2 
Rubus saxatilis 4 8 1,9 1,0 
Salix myrsinifolia 2  1,1  
Schoenus ferrugineus 14 15 20,9 10,7 
Selaginella selaginoides 5 7 0,8 0,3 
Sesleria uliginosa 2  0,1  
Sorbus aucuparia  4  0,3 
Succisa pratensis 6 11 1,3 1,4 
Thelypteris palustris  1  0,1 
Triglochin palustris 1 1 0,1 <0,1 
Utricularia intermedia 1 1 0,3 <0,1 
Vaccinium myrtillus 3 3 0,7 0,3 
Vaccinium oxycoccos 5 10 1,0 2,9 
Vaccinium vitis-idaea 14 14 1,9 1,3 
Viola riviniana  1  0,1 
     
Bladmossor:     
Aulacomnium palustre 9 9 1,2 0,2 
Bryum pseudotriquetrum 4 8 0,1 0,2 
Calliergonella cuspidata 4 1 2,5 <0,1 
Campylium stellatum 11 13 6,6 10,1 
Cinclidium stygium 1 3 <0,1 0,1 
Climacium dendroides 1  2,0  
Dicranum bonjeanii  5  0,2 
Dicranum scoparium 3 1 1,8 <0,1 
Fissidens adianthoides 2 3 0,1 0,5 
Hylocomium splendens 9 7 1,4 4,7 
Paludella squarrosa  1  <0,1 
Palustriella decipiens 2  0,2  
Palustriella falcata  2  <0,1 
Philonotis calcarea  3  0,1 
Plagiomnium elatum 1 10 0,2 1,1 
Plagiomnium ellipticum 9  0,8  
Pleurozium schreberi 11 13 5,3 1,6 
Ptilium crista-castrensis  1  <0,1 
Rhizomnium pseudopunctatum  2  0,3 
Rhizomnium punctatum  2  0,2 
Rhytidiadelphus triquetrus 9 9 2,9 5,2 
Scorpidium cossonii 15 9 9,3 2,1 
Sphagnum fuscum 1  1,0  
Sphagnum warnstorfii 3 6 2,3 2,8 
Tomentypnum nitens 6 6 2,2 1,7 
     
Levermossor:     
Aneura pinguis 5 3 0,2 0,1 
Chiloscyphus pallescens 2 2 0,4 0,1 
Plagiochila asplenoides  2  0,4 
Lophocolea heterophylla  10  1,0 
Moerckia hibernica  2  0,1 
Mylia anomala  1  0,3 
Riccardia multifidia  1  0,1 

 
 
 
 
 


