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Det finns olika typer av våtmarker och de är indelade efter vattentillförsel, kemi och flora. 
Rikkärren finns på marker som får sitt vatten från grundvattnet och har mycket kalk i 
berggrunden eller i jordlagren. Många arter av växter och djur som speciellt har anpassat sig 
till den här miljön, återfinns nästan bara i denna naturtyp. Ett extremrikkärr är ett kärr där 
kalkhalten är mycket hög och floran är extra speciell. Bland annat finns här mycket orkidéer. 
Det finns också specialister av mossor, svampar och mollusker i dessa områden. 
Sumpskogarna, som är ett samlingsnamn för många olika typer av blötare skog, har idag blivit 
allt viktigare ur naturvårdssynpunkt då de inte påverkats av avverkning i lika stor utsträckning 
som övrig skog. Detta har gjort att många sumpskogar idag är mycket gamla med 
urskogsliknande förhållanden. De innehåller mycket död ved, som idag är en bristvara i den 
vanliga brukade skogen. Rikkärren och sumpskogarna hotas, idag såväl historiskt sett, av 
dränering, skogsavverkningar, försurning, övergödning och klimatförändringar.  

 
Edskärrets naturreservat, där examensarbetet har utförts, ligger i nordöstra Uppland och består 
av ett extremrikkärr samt en sumpskog med både gran och lövträd. I sumpskogen finns 
Upplands största lokal för 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 ville de göra en 
återinventering av de permanenta provytor som etablerades innan dikningen genomfördes. 
Syftet var 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.  
 
Resultaten visar att dikena har påverkat hydrologin i området så att det har blivit torrare. 
Bland annat har en vanlig fuktälskande art som kärrfräken (Equisetum palustre) minskat 
kraftigt i hela området. Tydligast är förändringen mot torrare förhållanden utanför reservatet, 
där dikena har störst avvattnande effekt. I samma område utanför reservatet har även 
gallringar av träd påverkat floran genom den ökade solinstrålningen. Sänkningen av 
grundvattennivån i den öppna kärrdelen är inte lika tydlig då vattenförsörjningen från källorna 
som finns i området inte påverkats nämnvärt av dikena som ligger nedströms. De två dämmen 
som gjordes i huvuddiket strax efter dikningen, på grund av att diket grävdes djupare än 
beviljat, har troligen också bidragit till att effekterna i rikkärret inte blivit större. Ett skifte av 
dominerande art i bottenskiktet från späd skorpionmossa (Scorpidium cossonii) till 
guldspärrmossa (Campylium stellatum) tyder dock på att grundvattennivån även här sjunkit. 
Guldspärrmossan, som nu är den dominerande arten är nämligen mindre känslig för 
vattenståndssänkningar än späd skorpionmossa. Tidigare inventeringar och resultatet från den 
här studien visar dock på att kärret också växer igen. Det går inte att utesluta att förändringar i 
klimatet, som gjort somrarna torrare i sydöstra Sverige, eller en förändring i näringstillgång 
kan ha bidragit till förändringarna i vegetationen. Men de sammanlagda resultaten tyder på att 
den genomförda dikningen är huvudorsaken till vegetationsförändringarna i Edskärrets 
naturreservat. 
 


