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Abstract 
 
 
Environmental preferences and associations in mosses at Nordmarksmyrarnas rich fens, 
central Sweden - is advisory knowledge possible? 
    Rich fens are one of the most species rich habitats in Sweden. These fens also contain a 
very large amount of red listed species, most of which are threatened because of habitat loss, 
as a result of drainage for agriculture and forestry, eutrofication, acidification, liming and 
ceased management (scything and grazing). The lack of knowledge about rich fens and their 
typical species makes restoration and conservation of rich fens difficult. Improved knowledge 
about the species’ environmental preferences, and associations between species, are needed. 
The aim of this project is to accumulate knowledge that can be useful when interpreting 
environmental conditions in rich fens and changes in species composition. Such changes 
could either depend on environmental changes and/or interactions between species.  
    My study focuses on 13 characteristic mosses for rich fens and their environmental 
preferences. The preferences were investigated for six environmental variables: the height of 
growing site above water table, pH, conductivity and the coverage of litter, plants and bare 
peat and/or open water. The objective was to find preference intervals for the species. A 
second objective was to study associations between the mosses and between the mosses and 
the negative indicators (species that indicate habitat deterioration). The study was performed 
between the 4th and 31st of July 2005 in Nordmarksmyrarnas rich fens, eastern part of the 
county of Värmland, central Sweden. In total 514 plots (3 x 3 dm2), spread at 52 transects, 
were surveyed.  
    The results show differences in environmental preferences between the mosses. This 
indicates that the species’ have different environmental requirements and that the species’ 
very likely have different tolerance to environmental changes, even though they overlap to a 
large extent. The greatest differences between the species are found at the height of growing 
site above water table, followed by coverage of bare peat and/or open water, pH, conductivity, 
coverage of litter and coverage of plants. My results also show associations, both positive and 
negative, between some of the mosses and between some of the mosses and the negative 
indicator species. The negative associations could indicate interspecific competition. The 
results from this study may be useful in the conservation of rich fens. 
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Inledning 
 
Bakgrund 
 
Rikkärr är en naturtyp som i Sverige, åtminstone sedan medeltiden, påverkats starkt av 
människan (Anon 2005). Kärren används som slåtter- och betesmarker och får därmed stor 
betydelse för spridning och etablering av bebyggelse i landet. Trots en ofta mycket begränsad 
area utgör rikkärr, vilka ofta är starr- och örtrika, en viktig resurs för att få boskapen att 
överleva vintern vid torp och gårdar. Sedan 1800-talet dikas dock kärr och andra våtmarker i 
stor omfattning för att öka arealen odlingsbar mark. Ytterligare dikning sker under 1900-talet 
i syfte att förbättra förutsättningarna för skogsbruket. Dikningarna medför att stora arealer 
rikkärr går förlorade. I slutet av 1900-talet växer även intresset för att utnyttja myrar, främst 
då mossar, som energikälla, genom storskalig torvbrytning. Samtidigt med detta blir 
våtmarkerna allt mer uppmärksammade ur naturvårdssammanhang och kunskapen om, och 
förståelsen av myrarnas betydelse som ekosystem ökar, både ur biologisk och hydrologisk 
synvinkel (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2004). 
    Rikkärr är den artrikaste naturtypen bland myrar. Den här typen av kärr hyser en 
karaktäristisk flora och fauna med flera specialiserade arter av kärlväxter, mossor och 
mollusker. Av Sveriges rödlistade arter förekommer minst 159 arter i rikkärr, varav 73 arter är 
klassade som hotade, det vill säga att de är placerade i rödlistekategorierna akut hotad (CR), 
starkt hotad (EN) eller sårbar (VU). I EU:s habitatdirektiv annex 2, listas elva arter som 
förekommer i rikkärr. Annex 2-arterna är särskilt skyddsvärda arter, sett ur ett europeiskt 
perspektiv (Sundberg 2005a). Anledningarna till det stora antalet hotade och skyddsvärda 
arter i rikkärr är flera. De främsta orsakerna är habitatförlust på grund av dikning, utebliven 
eller felaktig hävd, försurning, kalkning, täktverksamhet, klimatförändringar samt eutrofiering 
(här främst genom ökat kvävenedfall och läckage från jord- och skogsbruk) (Sundberg 
2005a). Vidare störs kärrens hydrologi och därmed även vegetationen av vägbyggen, 
vintervägar i samband med skogsbruk, kraftledningsgator och oförsiktig körning med skoter 
och andra terrängfordon (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2004).  
    Rikkärr utgör idag en prioriterad naturtyp inom svensk och europeisk naturvård. 
Prioriteringen beror på att rikkärren hyser en oproportionerligt stor andel av myrarnas 
biologiska mångfald samtidigt som rikkärren utgör en viktig del i ett levande odlings- och 
skogslandskap (Sundberg 2005a). I den nationella myrskyddsplanen fastställs att samtliga av 
de myrar som ingår i planen bör skyddas (Lonnstad & Löfroth 1994). Målet för ett bevarande 
konkretiseras 1999 i ett av Sveriges miljömål, Myllrande våtmarker, där det framgår att 
myrarna i myrskyddsplanen ska ha ett långsiktigt skydd senast 2010 (Sveriges miljömål 
2005). Vidare utgör bevarandet av rikkärr ett av målen i EU:s arbete för att säkerställa den 
biologiska mångfalden inom unionen. Detta ska ske genom att upprätta ett nätverk av 
skyddsvärda områden, så kallade Natura 2000-områden (Naturvårdsverket 2003a).  
    Det är främst tre faktorer som har lett till att forskare och myndigheter arbetar med att ta 
fram riktlinjer för övervakningsmetoder samt bevarandeåtgärder för rikkärr. Dessa är dels den 
ökade uppmärksamheten som riktas mot rikkärrens höga naturvärden, dels fastställandet av 
Sveriges miljömål och dels implementeringen av EU:s habitat- och fågeldirektivet i svensk 
lagstiftning (2001). Mycket av detta arbete sker genom det nationella Natura 2000-arbetet, 
men resurser läggs även på att utarbeta och genomföra ett specifikt åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammets syfte är att öka kunskapen om landets rikkärr samt initiera skötsel och 
restaurering (Sundberg 2005a).  
    När det gäller rikkärr och deras karaktärsarter är kunskapen om arternas specifika miljökrav 
bristfällig. Det man vet är dock att rikkärrsarterna är knutna till ett relativt högt pH (Sjörs 
1983, 1985, Rydin m fl 1999, Hajek & Hajkova 2002, Sjörs & Gunnarsson 2002, Hedenäs 
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2003, Tahvanainen m fl 2003, Hajkova m fl 2004, Tahvanainen 2004, Sundberg 2005a). För 
att få en ökad förståelse för arternas förekomst och fördelning, krävs dock ytterligare kunskap 
om arternas miljöpreferenser. Kunskap krävs även om arternas eventuella interagerande, 
vilket kan ha effekter på arternas förekomst och fördelning. Med utgångspunkt från detta har 
jag valt att fokusera mitt examensarbete på frågor inom det här ämnesområdet.  
    Nedan följer en naturtypsbeskrivning av rikkärr och därefter en mer detaljerad redogörelse 
för syftet med mitt examensarbete. 
 
 
Naturtypsbeskrivning 
 
Miljöförhållanden 

Definitionen av rikkärr tar form under 1940-talet och utgår då främst från de karaktärsarter 
som förekommer i rikkärrens växtsamhällen (Sjörs 1983,1985, Hylander & Lönnell 2001). 
Prefixet ”rik” kommer av att rikkärr vanligtvis är betydligt artrikare än fattigkärr (Sjörs 1983, 
Sundberg 2005a). Halterna av olika ämnen i myrvatten och torv, samt variabler som pH-
värde, vattenstånd, beskuggning och vattnets genomströmningshastighet, har med åren visat 
sig ha stor betydelse för artförekomsten i kärr och på mossar, varför definitionen av rikkärr 
idag även baseras på specifika miljöförhållanden (Sjörs 1985, Rydin m fl 1999, Hylander & 
Lönnell 2001).  
    Karaktäristiskt för rikkärr är ett högt pH (ofta pH 6-8) samt god förekomst av mineraler 
(särskilt kalk, ibland även järn och magnesium) (Sundberg 2005a). Trots detta är kärren 
generellt näringsfattiga och näringsbegränsade, vilket beror på låga halter av växttillgängligt 
fosfat. De låga fosfathalterna är ett resultat av att kalcium och järn komplexbinder fosfat vid 
högt pH (pH > 6,5). Vattnets kalcium- och järnhalt, samt vattnets pH i kombination med 
vattnets rörlighet och omsättningshastighet, är avgörande för kärrets hydrokemi och därmed 
halten av tillgängligt fosfat (Sjörs 1985, Rydin m fl 1999, Sundberg 2005a). De flesta 
kärrväxter är begränsade av tillgången på fosfat, längre norr ut är det dock vanligare att kväve 
är det begränsande ämnet (Sundberg 2005a). 
    På samma sätt som termen rikkärr grundar sig på förekomsten av vissa karaktärsarter, delas 
även rikkärren in i undergrupper beroende på deras artsammansättning. Vanligt 
förekommande undergrupper är extremrikkärr och medelrikkärr. Extremrikkärr är mer rika på 
kärlväxter, medan medelrikkärr ofta hyser en högre diversitet bland mossor (Sundberg 
2005a). Extremrikkärr har generellt ett högre pH än medelrikkärr (medelvärde 7,4 respektive 
6,5), och en högre kalkhalt (medelvärde 49,8 mg/l respektive 18,2 mg/l) (Sjörs & Gunnarsson 
2002). Vad gäller tillgång på näring är extremrikkärr vanligtvis näringsfattigare än 
medelrikkärr. Allmänt gäller att rikkärr belägna i skogsmark är näringsfattigare än rikkärr i 
odlingslandskap, och att öppna rikkärr är näringsfattigare än trädbevuxna (Sundberg 2005a). 
 
Artrikedom 

Rikkärr är en heterogen naturtyp som består av flera mikrotopografiska strukturer, exempel på 
sådana är lösbottnar, mjukmattor, fastmattor och tuvor. Förekomsten av de olika strukturerna 
beror till viss del på hur kärret har bildats. Andra viktiga faktorer är områdets topografi och 
hydrologi, vattnets hydrokemi samt traktens hävdhistoria. Rikkärrens mosaikartade 
uppbyggnad, där varje struktur hyser specifika miljöförhållanden, gynnar en rad 
växtsamhällen (Sundberg 2005a). Arternas preferenser för olika miljövariabler i kombination 
med arternas stresstolerans, samt deras konkurrens- och spridningsförmåga, styr arternas 
förekomst och utbredning (Sjörs 1983, Rydin 1985, Soro m fl 1999, Rydin m fl 1999, 
Hedenäs 2003). De mikrotopografiska strukturernas variation i förhållande till 
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grundvattenytan är en av orsakerna till kärrens och de övriga våtmarkernas höga biologiska 
mångfald (Rydin m fl 1999, Länsstyrelsen i Norrbottens län 2004, Sundberg 2005a). 
    Rikkärrens höga artrikedom beror delvis på att dessa kärr hyser en rad specialiserade arter 
som anpassat sig till rikkärrens olika mikrohabitat. Bland specialisterna finns cirka 60 arter 
kärlväxter, ett 40-tal mossarter, minst åtta arter storsvampar och tolv taxa landmollusker.  
Vidare är förekomsten av insekter och groddjur i allmänhet hög, ett flertal fågelarter gynnas 
också. I rikkärr förekommer även flera växter som är karaktäristiska för fattigare myrtyper 
(Sundberg 2005a). Det höga antalet kärlväxter som förekommer i rikkärr jämfört med 
fattigare myrtyper beror på att mycket få kärlväxter är anpassade till att leva i den sura och 
extremt näringsfattiga miljö som de fattiga myrtyperna hyser (Rydin m fl 1999). I rikkärr trivs 
även vissa arter som är karakteristiska för kalkfuktängar och havsstrandängar (Sundberg 
2005a). Rikkärr utgör således den artrikaste av myrarnas naturtyper och är, totalt sett, en av 
landets artrikaste naturtyper (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2004, Sundberg 2005a). 
   Förekomsten av kärlväxter i landets rikkärr varierar generellt i en gradient från norr till 
söder. Exempel på arter som ofta dominerar i rikkärrens fältskikt är Phragmites australis, 
Carex lasiocarpa, C. panicea, Molinea caerulea, Myrica gale, Menyanthes trifoliata och 
Cladium mariscus. I extremrikkärr kan även orkidéer förekomma rikligt. Kärrens bottenskikt, 
vilket ofta domineras av så kallade brunmossor, varierar dock mycket lite (Sundberg 2005a). 
Brunmossor är en ekologisk grupp av mossor vilka i huvudsak hör till familjen 
Amblystegiaceae. Till brunmossorna förs exempelvis arter inom släktena Scorpidium, 
Campylium, Tomentypnum och Palustriella (Hedenäs 2003). Vad det gäller trädskikt i rikkärr 
är krontäckningen mycket varierande och det finns ingen allmänt gällande min- eller maxnivå 
för krontäckningen för att kärren ska klassas som rikkärr. Det finns dock en kritisk gräns på 
en krontäckning kring 50 % för att rikkärrens ljuskrävande organismer ska överleva. 
Överskrids denna gräns kommer andra arter att gynnas (Sundberg 2005a), och lokalen klassas 
som rik sumpskog snarare än rikkärr. 
 
Succession 

Det finns olika sätt på vilka kärr kan bildas, dessa är genom igenväxning av sjöar och 
vattendrag, genom försumpning (vanligtvis av skogsmark) och genom primär myrbildning. 
Primär myrbildning sker sedan den senaste istiden endast i landhöjningstrakter. En 
kombination av tillräcklig fuktighet och syrebrist är en grundförutsättning för kärrbildning. 
Syrebrist uppstår då vatten rör sig mycket lite eller står helt stilla. Syrebristen orsakar sänkt 
nedbrytningshastighet av dött växtmaterial. Det döda växtmaterialet packas med tiden allt 
tätare och torvbildning inleds. Många kärr växer med tiden successivt igen och övergår till 
mossar. Processen startar då Sphagnum (vitmossor) etablerar sig i kärren. Genom 
vitmossornas etablering inleds en naturlig försurning av kärrmiljön. Försurningen orsakas av 
organiska syror som vitmossorna producerar genom att ta upp baskatjoner från myrvattnet. De 
organiska syrorna frigör vätejoner genom ytterligare upptag av katjoner. Det sänkta pH-värdet 
gynnar fortsatt tillväxt och etablering av vitmossor vilket ytterligare sänker pH-värdet. 
Tillbakagången av kärrens karaktärsarter är därmed ett faktum (Rydin m fl 1999). De 
kärrtyper där den här utvecklingen sannolikt går långsammast är alpina kärr, källpåverkade 
kärr samt kärr i sluttande terräng (Sundberg 2005a). 
    På grund av antropogen påverkan, genom bland annat grundvattensänkning, försurning och 
ökat kvävenedfall, kan successionen även att ta andra riktningar än den som beskrivits ovan. 
En grundvattensänkning leder exempelvis till en ökning av halvgräs under några år vilka 
sedan successivt efterträds av Molinia caerulea, Pinus sylvestris och Betula pubescens. Detta 
medför att de karaktäristiska brunmossorna trängs undan och ersätts av Lycopodium 
annotinum och skogsmossor. Kärren utvecklas på detta sätt till sumpskog (Sundberg 2005a).  
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Utbredning 

Rikkärr förekommer som topogena kärr i sänkor i terrängen eller som soligena kärr i sluttande 
terräng. Rikkärr påträffas också som laggkärr i mossar, som element i sträng-flarkkkärr, 
blandmyrar och aapamyrar. Vidare förekommer rikkärr i kanterna av kalkrika och 
näringsfattiga sjöar, som kustkärr, eller i anslutning till källor (Sundberg 2005a). 
    Vanligtvis förekommer rikkärr i områden där det finns kalk, hyperit, gabbro eller andra 
basiska bergarter i berggrunden. För att ett kärr ska utveckla rikkärrskaraktär krävs dock inte 
att kärret är beläget på basisk berggrund, många av landets rikkärr är belägna på kalkrik 
morän, skalgrusbankar eller nedströms lokaler med basiska bergarter (Hylander & Lönnell 
2001, Sundberg 2005a). De största rikkärren påträffas i Jämtlands kambrosilurområde. Här 
finns 95 rikkärr med en areal av över 100 hektar. Vanligtvis är dock rikkärr små och utgörs av 
endast ett fåtal hektar. I Sverige finns det mellan 100 till 150 (kanske uppåt 200) tusen hektar 
rikkärr. Arealen motsvarar ungefär 2-3 % av landets totala myrareal, eller 2-3 ‰ av landets 
yta (Sundberg 2005a). 
 
 
Syfte  
 
Det övergripande syftet med min undersökning är att bidra med kunskap som kan vara 
vägledande vid valet av lämpliga bevarandeåtgärder, samt vid utvärdering av effekter av 
genomförda åtgärder för rikkärr och deras karaktärsarter. För att kunna bidra med detta krävs 
ökad kunskap om varför vissa av arterna förekommer inom vissa växtsamhällen. Detta i sin 
tur kräver goda kunskaper om hur arterna förhåller sig till olika miljövariabler, samt 
kunskaper om arternas eventuella interaktioner med varandra. Vetskap om dessa faktorer kan 
användas till att indirekt tolka olika miljötillstånd, samt förändringar av artsammansättningen. 
Förändringar i artsammansättningen kan till exempel peka på förändringar i arternas livsmiljö, 
men kan även vara en följd av interaktioner mellan arter, varför det är viktigt att ha kunskap 
om båda faktorerna. Det mer närliggande syftet med den här studien är därför att närmare 
studera rikkärrarternas miljöpreferenser samt de eventuella associationer som kan förekomma 
arterna emellan. Jag har valt att undersöka detta utifrån ett begränsat antal arter brunmossor 
och miljövariabler. 
    De hypoteser som jag har valt att studera är: 
 

Hypotes 1 
H0: Arterna saknar urskiljbara miljöpreferenser för de utvalda miljövariablerna.  
H1: Arterna har urskiljbara miljöpreferenser för de utvalda miljövariablerna.  

 
Den första hypotesen testar om de utvalda brunmossarterna uppvisar urskiljbara och 
artspecifika miljöpreferenser, det vill säga om arterna förekommer inom vissa intervall vad 
gäller de utvalda miljövariablerna. Kunskap om arternas preferensintervall är grundläggande 
för att kunna tolka miljötillstånd.  
    Mekanismerna bakom arters samexistens har länge varit en aktuell och omdiskuterad fråga 
inom ekologin. Den klassiska förklaringen till arters samexistens är nischteorin, vilken 
innebär att mångårig konkurrens leder till att arter anpassar sig till olika miljöförhållanden och 
att arter därmed ockuperar olika nischer. En arts nisch definieras som det livsmiljöutrymme 
en art kan utnyttja, och kan beskrivas som en flerdimensionell volym där volymens axlar 
representerar livsnödvändiga resurser och/eller miljöförhållanden inom vilka en art kan 
överleva och fortplanta sig. En art nyttjar dock sällan sin nisch till fullo på grund av, bland 
annat, mellanartskonkurrens och naturliga fiender (Silvertown 2004). I motsats till nischteorin 
introducerade Hubbell, år 1997, neutralitetsteorin där han hävdar att arter anpassar sig till den 
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mest optimala livsmiljön oavsett hur många andra arter som också gör det (Hubbell 2005). En 
evolution där arter med liknande habitatkrav anpassar sig till samma miljö, kommer enligt den 
klassiska nischteorin att leda till att arter konkurrerar ut varandra (Silvertown 2004). Hubbell 
(2005) menar dock att begränsningar i arters spridningsförmåga samt variation i rekrytering 
förhindrar att arter konkurreras ut. Rydin (1993) och Herben (2003) påpekar även att 
förändrade konkurrensförhållanden, beroende på fluktuationer i klimatet, förhindrar att arter 
konkurreras ut. 

 
Hypotes 2 
H0: Det förekommer inte associationer mellan brunmossorna. Det vill säga att arterna 

förekommer slumpmässigt i förhållande till varandra. 
H1: Det förekommer associationer mellan brunmossorna. Det vill säga att vissa arter 

oftare samexisterar (positiva associationer), medan andra oftare förekommer skilda 
från varandra (negativa associationer), än vad en slumpmässig utbredning 
förutsäger.  

 
Den andra hypotesen testar förekomsten av associationer, vilka kan uppstå till följd av att 
arter gynnas eller missgynnas av andra arters närvaro (mellanartskonkurrens). 
    En negativ förändring av artsammansättningen behöver, som tidigare nämnts, inte bero på 
en försämrad livsmiljö, utan kan bero på naturliga orsaker. En sådan orsak kan vara 
förekomsten av mellanartskonkurrens. En undersökning av associationer är därför också en 
viktig del i min undersökning.  

 
Hypotes 3 
H0: Det förekommer inte negativa associationer mellan brunmossorna och negativa 

indikatorarter. 
H1: Det förekommer negativa associationer mellan brunmossorna och negativa 

indikatorarter. 
 
Den tredje hypotesen testar förekomsten av eventuella negativa associationer mellan 
rikkärrsmossarterna och så kallade negativa indikatorarter.  
    Negativa indikatorarter är arter som i tidigare undersökning har visat sig ha en koppling till 
negativa förändringar av rikkärrshabitat och därmed en negativ inverkan på den 
karaktäristiska rikkärrsvegetationen. De negativa indikatorerna kan exempelvis indikera 
ohävd, igenväxning, torrare förhållanden och succession till fattigare myrtyper (Sundberg 
2005a). Denna hypotes är av intresse för att se om samtliga av de undersökta rikkärrsarterna 
påverkas negativt av de negativa indikatorarterna. 
  
 
Material och metoder 
 
Områdesbeskrivning 
 
Studien har utförts i Nordmarksmyrarnas myrkomplex (figur 1). Myrkomplexet är beläget i 
östra Värmland, cirka två km VNV om Nordmarks kyrka i Filipstads kommun, Färnebo 
härad, Nordmarks socken (Ekonomiskt kartblad Filipstad 11E NV 7a, rikets nät 1402010 - 
6636740, 163-185 möh).  
    Nordmarksmyrarna omfattar cirka 120 ha och utgörs av Römossen i väster, 
Limkullsmossen i öster och däremellan Björnmossen. Myrkomplexet utgörs av en excentrisk 
mosse, ett flertal svagt välvda mossar, sumpskogar, öppna och trädbärande kärr, både av  
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Figur 1. Karta över Nordmarksmyrarna (inringat med svart linje). Myrkomplexet innefattar Römossen i väster, 
Limkullmossen i öster och däremellan Björnmossen (Lantmäteriets terrängkarta 2002). 
 
soligen och topogen typ. Berggrunden i tillrinningsområdet innehåller fläckvis urbergskalk 
och andra basiska bergarter, vilka bidrar till en mycket varierande vegetation (Lonnstad & 
Löfroth 1994). Där minerogent vatten når området finns rikkärr och örtrika sumpskogar. På de 
ombrotrofa partierna (mossarna), råder en fattigare och surare miljö dominerad av vitmossor.  
    Nordmarksmyrarna är ett av Värmlands främsta myrobjekt sett ur naturvårdsperspektiv. De 
höga naturvärdena grundar sig på områdets mångformighet, representativitet, orördhet och på 
förekomsten av välutvecklad rikkärrsvegetation med flera för Värmland ovanliga arter 
(Lonnstad & Löfroth 1994). Av Nordmarksmyrarnas cirka 120 hektar utgörs ungefär 3,5 ha 
av rikkärr. Rikkärrens karaktär är av skiftande slag.  
    På Römossen i väst utgörs rikkärren av ett till större delen öppet rikkärr samt ett laggkärr. I 
det till större delen öppna rikkärret finns fast- och mjukmattor, vanligtvis dominerade av 
Molinea caerulea, Phragmites australis, Trichophorum cespitosum, Trichophorum alpinum, 
Eriophorum angustifolium och Carex hostiana. Andra kärlväxter som påträffas är exempelvis 
Carex panicea, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, Parnassia palustris, Pedicularis  
palustris och Pinguicula vulgaris. Bottenskiktet domineras av brunmossor i den ena halvan av  
kärret och vitmossor Sphagnum spp. i den andra. I den brunmossdominerade delen växer 
mossor som Campylium stellatum, Scorpidium scorpioides, S. revolvens, S. cossonii, 
Lophozia rutheana, Paludella squarrosa, Hamatocaulis vernicosus och Aneura pinguis. I de 
vitmossdominerade delarna är förekomsten av rikkärrsarten Sphagnum warnstorfii påfallande 
stor. Trädskiktet varierar men är generellt sparsamt och utgörs av senvuxna, relativt späda 
tallar. Laggkärret, som hör till Römossens mosse, är i söder rikligt bevuxet med Phragmites 
australis. Bottenskiktets artsammansättning är varierande. Blötare partier domineras av 
brunmossor där Scorpidium scorpioides, S. revolvens och Pseudocalliergon trifarium är 
vanligt förekommande. Torrare partier består främst av Sphagnum spp.. Laggkärret är 
generellt sett rikt på vitmosstuvor. 
    På Björnmossen förekommer rikkärr dels i form av ett större rikkärrsdråg, och dels i form 
att ett laggkärr. Dråget löper från Björnmossens sydöstra del mot nordväst, och utgörs till stor 
del av järnockrarika lösbottnar. I drågets blötare del finns en riklig förekomst av Menyanthes 
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trifoliata, Rynchospora alba, Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. livida, C. limosa, Equisetum 
fluviatile, E. palustre, Utricularia minor och U. intermedia. Mossfloran är sparsam i drågets 
centrala del men ökar mot kanterna. Drågets södra del är dock mycket artrik, speciellt vad det 
gäller mossor. Här växer Aneura pinguis, Paludella squarrosa, Campylium stellatum, 
Tomentypnum nitens, Lophozia rutheana, Calliergon giganteum, Cinclidium stygium med 
flera, i mycket täta mjuk- och fastmattor. I Björnmossens sydvästra del, i närheten av 
Björnberget, ligger det relativt stora laggkärret med rikkkärrsvegetation. I bottenskiktet 
dominerar Campylium stellatum, Scorpidium revolvens och S. scorpioides. Några av de arter 
som förekommer i fältskiktet är Carex dioica, C. livida, C. limosa, C. hostiana, C. lasiocarpa, 
Potentilla erecta, Galium uliginosum, Rynchospora alba, Trichophorum cespitosum, Myrica 
gale och Molinea caerulea. 
    På Limkullmossen finns ytterligare ett rikkärr. Detta utgörs av ett laggkärr i 
Limkullmossens sydvästra del, i närheten av den excentriska mossen. I norra delen av 
laggkärret ligger en källa. Vid källan är rikkärret mycket artrikt. Här påträffas karaktärsarter 
som Calliergon giganteum, Cinclidium stygium, Aneura pinguis, Tomentypnum nitens, 
Pinguicula vulgaris, Trichophorum alpinum och Carex hostiana. 
   Vad det gäller mänsklig påverkan på Nordmarksmyrarna så tycks slåtter eller betesdrift 
aldrig ha förekommit (Rikets ekonomiska kartverk 1887-97). Detta kan dock inte helt 
uteslutas då flera mindre torp var belägna relativt nära myrarna. De starr- och örtdominerade 
myrpartierna är dock mycket små vilket kan ha bidragit till att de undantogs från hävd. Spår 
av vintervägar, i samband med det moderna skogsbruket, finns på ett flertal ställen. Vägspår, 
sannolikt från vintertransporter av timmer och mineraler från perioden då gruvorna i 
Nordmark var i drift, påträffas även på vissa mossar och kärr. Vidare finns ett fåtal lokala 
skador på grund av dränering av intilliggande skogsmark och vissa mindre myrpartier. Den 
omgivande terrängen i Nordmarksmyrarnas tillrinningsområde består nästan helt uteslutande 
av brukad skogsmark. I övrigt är myrmarken förvånansvärt väl bevarad med tanke på den 
omfattande gruvindustri som bedrivits. Nordmark är landets näst mineralrikaste område, i 
avseende på antalet funna mineraler (Nordmarks museum 2005).  
 
 
Urval av arter och miljövariabler 
 
Urvalet av brunmossor har skett, dels med utgångspunkt från artlistor från tidigare 
inventeringar av Nordmarksmyrarna (Värmlands läns våtmarksinventering, opublicerad), dels 
utifrån egna artnoteringar från fältbesök i samband med rekognoscering av området, och dels 
från artlistor över typiska arter och karaktärsarter enligt Natura 2000 (Naturvårdsverket 2005,  
Sundberg 2005b). De utvalda arterna framgår i tabell 1. I tabell 1 visas även förkortningar på 
 
Tabell 1.  Tabell över utvalda mossarter. Här framgår även förkortningar på de utvalda arterna vilka hädanefter 
kommer att användas i rapporten. Scorpidium cossonii och S. revolvens är mycket svåra att skilja åt i fält, varför 
dessa har slagits ihop och benämns S. cossonii/revolvens.  
 
Artnamn Förkortning  
fetbålmossa  Aneura pinguis A. pinguis 
stor skedmossa  Calliergon giganteum C. giganteum 
guldspärrmossa  Campylium stellatum C. stellatum 
myruddmossa  Cinclidium stygium C. stygium 
käppkrokmossa  Hamatocaulis vernicosus H. vernicosus 
praktflikmossa  Lophozia rutheana L. rutheana 
piprensarmossa  Paludella squarrosa P. squarrosa 
maskgulmossa  Pseudocalliergon trifarium P. trifarium 
korvskorpionmossa  Scorpidium scorpioides S. scorpioides 
späd/röd skorpionmossa  Scorpidium cossonii/revolvens S. cossonii/revolvens 
blek skedmossa  Straminergon stramineum S. stramineum 
gyllenmossa  Tomentypnum nitens T. nitens 
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artnamnen, vilka hädanefter kommer att användas i rapporten. Scorpidium cossonii och 
S. revolvens är mycket svåra att skilja åt i fält, varför dessa har slagits ihop och benämns 
S. cossonii/revolvens. Urvalet av miljövariabler har skett från variabler som i tidigare 
undersökningar har visat sig vara av betydelse för artsammansättningen på myrar (Sjörs 1985, 
Rydin m fl 1999, Hylander & Lönnell 2001). De utvalda variablerna är pH, myrvattnets 
ledningsförmåga (koncentration av joner), växtplatsens höjd över vattenytan (HÖV), 
täckningsgrad av förna och kärlväxter, samt förekomsten av bar torv och öppet vatten. 
 
 
Insamling av data 
 
Myrkomplexet karterades med utgångspunkt från underlagsmaterial från Värmlands läns 
våtmarksinventering (Värmlands läns våtmarksinventering, opublicerad), Värmlands 
Länsstyrelses digitala vegetationskarta och berggrundskarta, samt från egna fältbesök. 
Materialet från Värmlands läns våtmarksinventering, bland annat en handgjord kartskiss som 
digitaliserades, kombinerades med Värmlands Länsstyrelses digitala vegetationskarta och 
berggrundskarta. Sammanställningen av detta låg senare till grund för urvalet av de 
delområden som besöktes i fält. För en noggrannare klassificering och avgränsning av rikkärr, 
användes naturtypsdefinitionerna i Natura 2000, vilka baseras på förekomsten av så kallade 
karaktärsarter och typiska arter (Naturvårdsverket 2005). Ytterligare hjälp togs från 
fältmanualen för uppföljning av rikkärr inom Natura 2000 (Sundberg 2005b).  
    Inventeringen utfördes den 4-31 juli 2005. Insamlingen av data gällande vegetation och 
miljövariabler skedde längs transekter, och vid fasta kontrollpunkter, i samtliga av de 
delområden som klassificerats som rikkärr. Transekterna, totalt 52 stycken, placerades relativt 
jämnt fördelat inom rikkärrsobjekten (figur 2). En bedömning gjordes så att transekternas 
placering, på ett representativt sätt, speglade förekomsten av olika miljöförhållanden och 
artsammansättningar. Transekternas längd och riktning varierade beroende på områdenas 
storlek och form, samt i viss mån av möjligheten att ta sig fram i kärren.  
    Vid insamlandet av data lades totalt 514 provrutor ut. Dessa hade en storlek av 3 x 3 dm2 
och placerades ut längs transekterna med 3 m intervall. Om avvikande struktur förekom på 
platsen där provrutan skulle läggas, exempelvis en hög mosstuva där de utvalda arterna 
saknades, flyttades rutan till nästa metermarkering. Efter att varje provruta placerats ut, mättes 
avståndet mellan mossytan och grundvattnet. En käpp stacks ner vid den yttersida av 
provruteramen som bäst representerade den genomsnittliga marknivån i rutan. Käppen drogs 
upp och avståndet från mossytan ner till vattnet avlästes. Om mossytan i provrutan var mycket  
ojämn, skattades ett medelvärde på dess höjd över vattenytan. Ett vattenprov togs från hålet, 
där vattennivån mätts, och konduktivitet och pH mättes med fältanpassade instrument. I de 
fall där vatten inte kunde tas upp ur provtagningshålet, på grund av för stort vattendjup eller 
avsaknad av vatten till följd av torka, slammades torv upp i destillerat vatten innan mätningen 
utfördes.  
    I varje provruta noterades frekvensen av de utvalda mossarterna. Frekvensen bestämdes 
genom förekomst/icke förekomst i ett 10 x 10 cm2 stort rutnät i provrutan, vilket gav en 
mätskala från 0 till 9. Vidare skattades täckningsgraden av förna, kärlväxter, bar torv och  
öppet vatten, samt av negativa indikatorarter enligt en procentskala med en klassbredd  
av 5 %. Urvalet av de negativa arter som noterades, baserade sig på de negativa 
indikatorarterna som noteras vid inventering av rikkärr inom Natura 2000 (Sundberg 2005b). 
    En till fem fasta kontrollpunkter, för mätning av vattendjup, placerades ut i varje delområde 
beroende av områdets storlek. Höjden över vattenytan mättes, förutom vid varje provruta, 
även vid närmsta kontrollpunkt. En mätning av vattennivån vid samtliga kontrollpunkter 
skedde vid fyra tillfällen under inventeringsperioden. 
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Figur 2. Ortofoton som visar placeringen av transekter vid inventeringen av vegetationsdata och miljövariabler. 
Den främre bilden visar hela Nordmarksmyrarnas myrkomplex. Delområden som klassificerats som rikkärr är 
markerade med vita polygoner. De bakomliggande bilderna visar transektplaceringen (vita linjer) i respektive 
delområde. 
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Bearbetning av insamlade data 
 
De uppmätta vattennivåerna i provrutorna justerades efter närmsta kontrollpunkts 
medelvattennivå. Det vill säga att, om vattennivån i delområdet var högre vid 
inventeringstillfället än medelvattennivån, subtraherades differensen av den uppmätta 
vattennivån vid inventeringstillfället och medelvattennivån vid varje kontrollpunkt, från den 
uppmätta vattennivån i provrutorna och vice versa. 
    För var och en av de utvalda mossarterna beräknades ett medelvärde samt ett viktat 
medelvärde (med smårutefrekvensen 0-9) för varje undersökt miljövariabel (justerad höjd 
över vattenytan, pH, konduktivitet, täckningsgrad av förna, täckningsgrad av bar torv 
och/eller öppet vatten, samt täckningsgrad av kärlväxter).  
    Vidare beräknades ett 95 % konfidensintervall för respektive art och miljövariabel. En 
jämförelse av arternas konfidensintervall gav ett mått på arternas realiserade nischbredd. (Ett 
smalt konfidensintervall kan tolkas som att en art har ett högt krav på undersökt 
miljövariabel.)  
    Skillnader i arternas medelvärden, för de olika miljövariablerna, testades med t-test där 
artförekomsten i storrutorna viktades med arternas smårutefrekvens (0-9).   
    χ2-test användes för att undersöka om arterna förekom vid en specifik del av de undersökta 
miljögradienterna. Testet användes för att påvisa skillnader mellan arternas fördelning och 
fördelningen av samtliga rutor över gradienterna. 
    För att undersöka om det fanns associationer mellan arterna, genomfördes χ2-test för varje 
artpar. χ2-testet genomfördes för rutstorleken 3 x 3 dm2 samt 1 x 1 dm2. Associationer mellan 
utvalda rikkärrsarter och negativa indikatorer undersöktes med χ2-test för rutstorlek 3 x 3 
dm2. 
 
 
Resultat 
 
Arternas förekomst i förhållande till de utvalda miljövariablerna 
 
Arternas förekomst i förhållande till de utvalda miljövariablerna redovisas här varje 
miljövariabel var för sig. För en artvis sammanställning, se appendix 1. 
 
Arternas förekomst i förhållande till höjd över vattenytan               

De undersökta mossarterna påträffades på växtplatser med en höjd över vattenytan (HÖV) 
från 0 cm, det vill säga på platser där grundvattnet nådde ända upp till mossytan, till 
växtplatser med en HÖV upp till 60 cm (tabell 2). Samtliga arter förekom på platser där 
grundvattnet nådde upp till mossytan. Majoriteten av arterna kunde påträffas på platser med 
en HÖV över 50 cm. L. rutheana, C. stygium förekom dock på platser med en HÖV upp till 
48 cm respektive 43 cm medan H. vernicosus och P. trifarium endast förekom på platser med  
en HÖV upp till 21 cm respektive 20 cm. Störst spann i HÖV uppvisade C. stellatum och 
S. cossonii/revolvens. C. stygium hade det lägsta viktade medelvärdet, därefter följde 
P. squarrosa, P. trifarium, S. scorpioides, S. cossonii/revolvens, A. pinguis och H. vernicosus. 
Vad gäller konfidensintervallen hade P. squarrosa det bredaste intervallet följt av 
H. vernicosus, L. rutheana och C. giganteum. Smalaste konfidensintervallen hade  
C. stellatum, S. cossonii/revolvens och A. pinguis. Flertalet arter med ett högt medel-HÖV 
samt ett högt viktat medel-HÖV uppvisade ett bredare konfidensintervall. 
    Vid undersökning av skillnader mellan arternas medelvärden, där arterna testades parvis, 
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Tabell 2.  De högsta och lägsta uppmätta värdena för växtplatsens höjd över vattenytan (HÖV) för de utvalda 
mossarterna i Nordmarksmyrarnas rikkärr. Vidare framgår de viktade medel-HÖV samt medel-HÖV med deras 
95 % konfidensintervall.  
 

Art n 
min- och 
max-HÖV (cm) 

viktad medel- 
HÖV (cm) 

Medel-HÖV  
± 0,5 konfidensintervallet (cm) 

A. pinguis 296 0 – 56 8,6 10,3  ±  1,22 
C. giganteum 37 0 – 50 16,8 15,9  ±  4,26 
C. stellatum 439 0 – 60 13,6 13,0  ±  1,11 
C. stygium 109 0 – 43 3,1 10,8  ±  1,51 
H. vernicosus 10 0 – 21 9,4 10,2  ±  4,30 
L. rutheana 29 0 – 48 13,5 12,6  ±  4,27 
P. squarrosa 35 0 – 57 5,1 19,4  ±  5,31 
P. trifarium 25 0 – 20 5,2 6,2  ±  1,94 
S. scorpioides 95 0 – 51 6,4 7,5  ±  1,87 
S. cossonii/revolvens 396 0 - 60 7,0 12,4  ±  1,13 
S. stramineum 183 0 - 57 15,6 16,4  ±  1,76 
T. nitens 54 0 - 59 11,1 19,5  ±  3,20 

 
 
visade 50 % av artkombinationerna signifikanta skillnader (tabell 3). P. trifarium utmärkte sig 
genom att påvisa signifikanta skillnader i nio av elva fall, därefter följde A. pinguis (8), 
C. stygium (7), S. scorpioides (7), S. cossonii/revolvens (6), S. stramineum (6), T. nitens (6), 
P. squarrosa (5), C. giganteum (4), C. stellatum (4), L. rutheana (3) och H. vernicosus (1). De 
arter som uppvisade fler signifikanta skillnader hade i flertalet av fallen ett smalare 
konfidensintervall.  
    Undersökning av om arternas förekomst skiljde sig åt i förhållande till HÖV visade att 
A. pinguis, C. stygium, P. squarrosa, P. trifarium, S. scorpioides, S. stramineum och T. nitens 
hade en signifikant skillnad jämfört med fördelningen av samtliga inventerade rutor (figur 3). 
A. pinguis, P. trifarium och S. scorpioides förekom oftare i blötare miljöer, medan C. stygium. 
P. squarrosa, S. stramineum och T. nitens visade en högre förekomst vid torrare platser. Till 
skillnad från övriga arter visade de tre sistnämnda en relativt jämn spridning i förhållande till 
HÖV, vilket speglades i deras förhållandevis breda konfidensintervallen. 
 
 
Tabell 3.  Test av skillnader mellan arternas medel-HÖV, utfört som t-test där medelvärdet har viktats med 
smårutsfrekvens. * 0,05 ≥ P > 0,01; ** 0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P;  0 ej signifikant 
 
  A. pinguis                

C. giganteum ***  C. giganteum                   

C. stellatum *** 0  C. stellatum                 

C. stygium * ** 0  C. stygium               

H. vernicosus 0 0 0 0 H. vernicosus             

L. rutheana * 0 0 0 0 L. rutheana           

P. squarrosa *** 0 0 *** 0 0  P. squarrosa         

P. trifarium 0 *** ** ** * *** *** P. trifarium       

S. scorpioides 0 *** *** *** 0 ** *** 0 S. scorpioides    
S. cossonii/ 
revolvens *** 0 0 0 0 0 ** ** *** S. cossonii/ 

revolvens  

S. stramineum *** 0 0 *** 0 0 0 *** ** *** S. stramineum  

T. nitens *** 0 *** ** 0 0 0 ** 0 *** ** 
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Figur 3. Frekvensdiagram över fördelningen av samtliga inventerade rutor, samt fördelningen av de utvalda 
mossorna i förhållande till höjd över vattenytan (HÖV). Asterisk efter artnamnet anger om artens fördelning 
skiljde sig signifikant åt jämfört med fördelningen av de totalt inventerade rutorna, det vill säga om en art 
förekom inom en viss del av miljögradienten. 
 * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 
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Arternas förekomst i förhållande till pH 

pH-värdet varierade mellan 3,8 och 8,9 i de inventerade rutorna (tabell 4). H. vernicosus 
uppvisade det smalaste pH-intervallet, medan S. stramineum hade det bredaste. De högsta 
medelvärdena samt de högsta viktade medelvärdena uppvisade P. trifarium, P. squarrosa och 
C. stygium. De lägsta medelvärdena hade A. pinguis, S. stramineum och T. nitens. Bredast 
konfidensintervall uppvisade H. vernicosus följt av L. rutheana, C. giganteum, P. trifarium 
och P. squarrosa. Smalaste konfidensintervallen hade A. pinguis, C. stellatum och 
S. cossonii/revolvens. De lägsta viktade medelvärdena hade H. vernicosus, låga viktade 
medelvärden hade även S. stramineum, A. pinguis och T. nitens. Den enda art som påträffades 
vid pH 3,8 var S. stramineum. 
    Vid undersökning av skillnaden mellan arternas medelvärden uppvisade 38 % av de parvisa 
artkombinationerna signifikanta skillnader (tabell 5). S. stramineum utmärkte sig genom att 
påvisa signifikanta skillnader i åtta av elva fall, därefter följde A. pinguis (7), C. stygium (7), 
P. squarrosa (5), S. scorpioides (5), P. trifarium (4), C. giganteum (3), C. stellatum (3), 
S. cossonii/revolvens (3), T. nitens (3), L. rutheana (2) och H. vernicosus (0). 
    Test av om arternas fördelning i förhållande till pH skiljde sig åt, visade att C. stygium,  
 
 
Tabell 4.  De högsta och lägsta uppmätta pH-värdena för de utvalda mossarterna i Nordmarksmyrarnas rikkärr. 
Vidare framgår de viktade medelvärdena samt medelvärdena med deras 95 % konfidensintervall. 
 
Art n min- och max pH viktat medelvärde

medelvärde 
± 0,5 konfidensintervall 

A. pinguis 296 4,2 - 8,6 6,3 6,4  ±  0,06 
C. giganteum 37 4,4 - 8,2 6,6 6,6  ±  0,25 
C. stellatum 436 4,6 - 8,9 6,6 6,6  ±  0,07 
C. stygium 109 5,6 - 8,2 6,8 6,8  ±  0,12 
H. vernicosus 10 5,9 - 7,5 5,7 6,7  ±  0,38 
L. rutheana 28 4,3 - 8,0 6,7 6,5  ±  0,34 
P. squarrosa 35 5,7 - 8,0 6,9 6,9  ±  0,23 
P. trifarium 25 5,8 - 8,0 6,9 6,9  ±  0,24 
S. scorpioides 95 5,2 - 8,7 6,6 6,6  ±  0,14 
S. cossonii/revolvens 395 4,4 - 8,9 6,6 6,7  ±  0,08 
S. stramineum 181 3,8 - 8,6 6,3 6,4  ±  0,12 
T. nitens 54 4,2 - 8,2 6,5 6,5  ±  0,22 

 
 
Tabell 5.  Test av skillnader mellan arternas medel-pH-värde, utfört som t-test där medelvärdet viktades med 
smårutsfrekvens. * 0,05 ≥ P > 0,01; ** 0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P; 0 ej signifikant 
 

 A. pinguis           

C. giganteum 0  C. giganteum                   

C. stellatum *** 0 C. stellatum                  

C. stygium *** * ** C. stygium               

H. vernicosus 0 0 0 0 H. vernicosus              

L. rutheana * 0 0 0 0 L. rutheana            

P. squarrosa *** * 0 0 0 0 P. squarrosa          

P. trifarium *** 0 0 0 0 0 0 P. trifarium      

S. scorpioides ** 0 0 * 0 0 * * S. scorpioides    
S. cossonii/ 
revolvens *** 0 0 * 0 0 0 0 0 S. cossonii 

revolvens /  

S. stramineum 0 * *** *** 0 * ** *** *** *** S. stramineum 

T. nitens 0 0 0 ** 0 0 ** * 0 0 0 
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P. squarrosa och P. trifarium var de enda arter som uppvisade signifikanta skillnader jämfört 
med fördelningen av samtliga inventerade rutor (figur 4). De tre arterna visade en högre 
frekvens vid högre pH, jämfört med fördelningen av samtliga provrutor. Dessa arter 
uppvisade även de högsta medelvärdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Frekvensdiagram över samtliga inventeringsrutors fördelning, samt respektive arts fördelning i 
förhållande till pH. Asterisk efter artnamnet anger om artens fördelning skiljde sig signifikant åt jämfört med 
fördelningen av de totalt inventerade rutorna, det vill säga om en art förekom inom en viss del av 
miljögradienten.  * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 
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Arternas förekomst i förhållande till konduktivitet 

Konduktiviteten varierade mellan 0 och 220 µS/cm i de inventerade rutorna (tabell 6). Endast 
C. stellatum och S. stramineum förekom vid 0 µS/cm. A. pinguis, C. giganteum, C. stellatum, 
C. stygium, P. squarrosa, S. cossonii/revolvens och T. nitens påträffades på platser med en 
konduktivitet upp till 200-220 µS/cm. De högsta medelvärdena samt de högsta viktade 
medelvärdena uppvisade C. giganteum, C. stygium, P. trifarium och P. squarrosa. De lägsta 
värdena både vad gäller medelvärde och viktat medelvärde uppvisade S. stramineum, 
A. pinguis, L. rutheana och C. stellatum. De bredaste konfidensintervallen uppvisade 
H. vernicosus, T. nitens och L. rutheana. De smalaste konfidensintervallen hade P. squarrosa, 
C. stellatum och S. cossonii/revolvens. 
    Vid undersökning av skillnaden mellan arternas medelvärden uppvisade 36 % av de parvisa 
artkombinationerna signifikanta skillnader (tabell 7). S. stramineum utmärkte sig genom att 
påvisa signifikanta skillnader i tio av elva fall, därefter följde A. pinguis (9), C. stellatum (5), 
C. stygium (5), C. giganteum (4), S. scorpioides (4), L. rutheana (3), S. cossonii/revolvens (3), 
P. squarrosa (2), P. trifarium (2), T. nitens (2) och H. vernicosus (1). 
    Test av om arternas fördelning i förhållande till konduktiviteten skiljde sig åt, visade 
signifikanta skillnader för C. giganteum, C. stygium, P. trifarium, S. cossonii/revolvens och 
 
 
Tabell 6.  Den högsta och lägsta uppmätta konduktiviteten för de utvalda mossarterna i Nordmarksmyrarnas 
rikkärr. Vidare framgår de viktade medelvärdena samt medelvärdena med deras 95 % konfidensintervall. 
 

Art n 
min- och max  
konduktivitet (µS/cm)

viktat medelvärde 
(µS/cm) 

medelvärde   
± 0,5 konfidensintervall (µS/cm)  

A. pinguis 296 10 – 220 56 58  ± 3,8 
C. giganteum 37 30 – 220 90 84  ±  3,9 
C. stellatum 436 0 – 230 66 65  ±  3,2 
C. stygium 109 20 – 200 79 82  ±  6,7 
H. vernicosus 10 30 – 110 69 73  ±  16,2 
L. rutheana 28 30 – 130 64 64  ±  10,3 
P. squarrosa 35 20 – 220 74 73  ±  2,5 
P. trifarium 25 40 – 160 78 82  ±  12,2 
S. scorpioides 95 20 – 140 67 66  ±  6,0 
S. cossonii/revolvens 395 10 – 200 72 68  ±  3,3 
S. stramineum 181 0 – 160 52 55  ±  4,1 
T. nitens 54 10 – 220 71 71  ±  10,6 

 
     
Tabell 7.  Test av skillnader mellan arternas medelkonduktivitet, utfört som t-test där medelvärdet har viktats 
med smårutsfrekvens. * 0,05 ≥ P > 0,01; ** 0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P; 0 ej signifikant 
 
  A. pinguis                    

C. giganteum *** C. giganteum                   

C. stellatum *** 0 C. stellatum                 

C. stygium *** 0 ** C. stygium                

H. vernicosus 0 0 0 0 H. vernicosus              

L. rutheana 0 * 0 * 0 L. rutheana            

P. squarrosa ** 0 0 0 0 0  P. squarrosa         

P. trifarium ** 0 0 0 0 0 0 P. trifarium        

S. scorpioides ** ** 0 ** 0 0 0 0 S. scorpioides     
S. cossonii/ 
revolvens *** 0 * 0 0 0 0 0 0  S. cossonii 

revolvens /   

S. stramineum 0 *** *** *** * * *** *** *** *** S. stramineum  

T. nitens ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *** 
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S. stramineum, jämfört med fördelningen av samtliga inventerade rutor (figur 5). Frekvensen 
av C. giganteum, C. stygium, P. trifarium och S. scorpioides var högre vid en högre 
konduktivitet, medan frekvensen av S. stramineum var högre vid en lägre konduktivitet 
jämfört med samtliga inventerade rutor. 
 

 
Figur 5. Frekvensdiagram över samtliga inventeringsrutors fördelning, samt respektive arts fördelning i 
förhållande till myrvattnets konduktivitet. Asterisk efter artnamnet anger om artens fördelning skiljde sig 
signifikant åt jämfört med fördelningen av samtliga inventerade rutor, det vill säga om en art förekom inom en 
viss del av miljögradienten. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 
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Arternas förekomst i förhållande till förnatäckning 

Täckningsgraden av förna varierade mellan 0 och 100 % i de inventerade rutorna (tabell 8). 
A. pinguis, C. stellatum, L. rutheana och S. cossonii/revolvens förekom inom hela intervallet. 
Dessa fyra arter var också de enda arterna som påträffades i rutor med en 100-procentig 
täckningsgrad. Även om samtliga arter kunde förekomma vid en hög täckningsgrad av förna, 
varierade arternas medelvärden mellan 12-29  %. Smalast intervall, vad gäller min- och 
maxvärde, visade P. trifarium och S. scorpioides. De lägsta medelvärdena respektive de lägsta 
viktade medelvärdena uppvisade P. trifarium och S. scorpioides. Det högsta medelvärdet, 
med en täckningsgrad av 29 %, hade H. vernicosus. Då hänsyn togs till artens frekvens visade 
dock H. vernicosus en täckningsgrad av 19 % och hörde därmed till en av arterna med lägst 
täckningsgrad. L. rutheana uppvisade det högsta viktade medelvärdet (32 %) samt det högsta 
medelvärdet (29 %). Vad gäller arternas konfidensintervall hade H. vernicosus, L. rutheana, 
C. giganteum och T. nitens de bredaste intervallen. De smalaste konfidensintervallen 
uppvisade A. pinguis och C. stellatum följda av S. cossonii/revolvens, S. scorpioides och 
S. stramineum. 
    Vid undersökning av skillnaden mellan arternas medelvärden uppvisade 29 % av de parvisa 
artkombinationerna signifikanta skillnader (tabell 9). S. scorpioides påvisade signifikanta 
skillnader i sju av elva fall, därefter följde A. pinguis (5), C. giganteum (4), L. rutheana (4), 
P. trifarium (4), S. cossonii/revolvens (4), C. stellatum (2), C. stygium (2), S. stramineum (2), 
P. squarrosa (1), T. nitens (1) och H. vernicosus (0). 
    Test av om arternas fördelning skiljde sig åt, i förhållande till täckningsgrad av förna, 
visade endast signifikant skillnad för S. scorpioides, jämfört med fördelningen av samtliga 
inventerade rutor (figur 6). S. scorpioides förekom vid betydligt lägre täckningsgrad jämfört 
med övriga arter, dess medelvärde skiljde sig också signifikant åt vid jämförelse av 
A. pinguis, C. giganteum, C. stellatum, C. stygium, L. rutheana, P. squarrosa och 
S. cossonii/revolvens. 
 
 
Tabell 8. Den högsta och lägsta uppskattade täckningsgraden av förna (i storrutor á 3 x 3 dm2) för de utvalda 
mossarterna i Nordmarksmyrarnas rikkärr. Vidare framgår arternas viktade medelvärden samt medelvärden med 
deras 95 % konfidensintervall. 
 

art n 
min- och max  
täckningsgrad (%) 

Viktad medel- 
täckningsgrad (%) 

Medeltäckningsgrad   
± 0,5 konfidensintervall (%) 

A. pinguis 296 0 – 100 16 17  ±  2,6 
C. giganteum 37 0 – 90 17 21  ±  8,3 
C. stellatum 439 0 – 100 25 23  ±  2,6 
C. stygium 109 0 – 95 24 25  ±  5,3 
H. vernicosus 10 <5 – 80 19 29  ±  20,8 
L. rutheana 29 0 – 100 32 29  ±  12,2 
P. squarrosa 35 0 – 90 24 15  ±  12,8 
P. trifarium 25 0 – 80 12 12  ±  8,0 
S. scorpioides 95 0 – 80 10 12  ±  3,5 
S. cossonii/revolvens 396 0 – 100 22 22  ±  2,7 
S. stramineum 183 0 – 95 24 25  ±  4,2 
T. nitens 54 <5 – 95 20 23  ±  8,2 
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Tabell 9.  Test av skillnader mellan arternas medeltäckningsgrad av förna, utfört som t-test där medelvärdet har 
viktats med smårutsfrekvens. * 0,05 ≥ P > 0,01; ** 0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P; 0 ej signifikant 
 
 A. pinguis           

C. giganteum 0  C. giganteum                   

C. stellatum *** **  C. stellatum                 

C. stygium ** 0 0  C. stygium               

H. vernicosus 0 0 0 0 H. vernicosus             

L. rutheana ** * 0 0 0  L. rutheana           

P. squarrosa 0 0 0 0 0 0 P. squarrosa          

P. trifarium 0 * 0 * 0 * 0 P. trifarium        

S. scorpioides ** * *** *** 0 *** * 0 S. scorpioides     
S. cossonii/ 
revolvens ** 0 0 0 0 0 0 0 ***  S. cossonii/ 

revolvens   

S. stramineum 0 0 0 0 0 0 0 * 0 *** S. stramineum  

T. nitens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 

 
 
Arternas förekomst i förhållande till kärlväxttäckning 

Täckningsgraden av kärlväxter varierade mellan < 5 % (lägsta definierade täckningsgrad) och 
90 % i de inventerade rutorna (tabell 10). P. squarrosa och S. cossonii/revolvens förekom 
inom det bredaste intervallet, vad gäller min- och maxvärde. H. vernicosus, C. giganteum och 
P. trifarium förekom inom de smalaste intervallen. H. vernicosus och P. trifarium hade de 
lägsta medelvärdena (10 %) respektive de lägsta viktade medelvärdena (10 %). H. vernicosus, 
L. rutheana, P. squarrosa och P. trifarium uppvisade relativt breda konfidensintervall medan 
S. cossonii/revolvens, C. stellatum och A. pinguis uppvisade betydligt smalare. Högsta 
medelvärde (18 %) respektive högsta viktade medelvärde (19 %) uppvisade A. pinguis.  
    Vid undersökning av skillnaden mellan arternas medelvärden uppvisade 17 % av de parvisa 
 
 
Tabell 10. De högsta och lägsta skattade täckningsgraderna av kärlväxter (i storrutor á 3 x 3 dm2) för de utvalda 
mossarterna i Nordmarksmyrarnas rikkärr. Vidare framgår arternas viktade medelvärden samt medelvärden med 
deras 95 % konfidensintervall. 
 

Art n 
min- och maxvärde 
täckningsgrad (%) 

Viktad medel- 
Täckningsgrad (%)

medeltäckningsgrad  
± konfidensintervall (%) 

A. pinguis 296 <5 – 80 19 18  ±  1,6   
C. giganteum 37 <5 – 50 14 15  ±  1,7 
C. stellatum 439 5 – 90 17 17  ±  1,4 
C. stygium 109 <5 – 50 15 13  ±  3,6 
H. vernicosus 10 <5 – 30 10 11  ±  5,6 
L. rutheana 39 <5 – 80 17 14  ±  5,6 
P. squarrosa 35 <5 – 90 15 16  ±  5,2 
P. trifarium 25 <5 – 50 10 10  ±  4,9 
S. scorpioides 95 <5 – 75 15 15  ±  2,6 
S. cossonii/revolvens 396 <5 – 90 15 17  ±  1,3 
S. stramineum 183 5 – 90 15 16  ±  2,4 
T. nitens 54 <5 – 50 15 16  ±  3,4 
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Figur 6. Frekvensdiagram över fördelningen av samtliga inventerade rutor, samt fördelningen av de utvalda 
mossarterna i förhållande till täckningsgrad av förna. Asterisk efter artnamnet anger om artens fördelning skiljde 
sig signifikant åt jämfört med fördelningen av samtliga inventerade rutor, det vill säga om en art förekom inom 
en viss del av miljögradienten. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 
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artkombinationerna signifikanta skillnader (tabell 11). A. pinguis utmärkte sig genom att 
påvisa signifikanta skillnader i åtta av elva fall, därefter följer P. trifarium (5), C. stygium (2), 
S. cossonii/revolvens (2), T. nitens (2), C. giganteum (1), S. scorpioides (1), S. stramineum 
(1), C. stellatum (0), H. vernicosus (0), L. rutheana (0) och P. squarrosa (0). 
    Undersökning av om arternas förekomst skiljde sig åt vad gäller täckningsgrad av 
kärlväxter påvisade endast signifikant skillnad av förekomsten av P. trifarium vid jämförelse 
med fördelningen av samtliga inventerade rutor (figur 7). P. trifarium förekom vid betydligt 
lägre täckningsgrad av kärlväxter jämfört med övriga arter, och med fördelningen av samtliga 
rutor. Vid jämförelse av arternas medelvärden påvisades signifikanta skillnader mellan 
P. trifarium och A. pinguis, C. stellatum, C. stygium, S. cossonii/revolvens samt T. nitens. 
 
 
Tabell 11.  Test av skillnader mellan arternas medeltäckningsgrad av kärlväxter, utfört som t-test där 
medelvärdet har viktats med smårutsfrekvens. * 0.05 ≥ P > 0,01; **0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P; 
0 ej signifikant 
 
  A. pinguis                

C. giganteum *  C. giganteum                   

C. stellatum 0 0 C. stellatum                  

C. stygium ** 0 0 C. stygium                

H. vernicosus * 0 0 0 H. vernicosus              

L. rutheana 0 0 0 0 0 L. rutheana            

P. squarrosa 0 0 0 0 0 0 P. squarrosa          

P. trifarium *** 0 * * 0 0 0  P. trifarium       

S. scorpioides ** 0 0 0 0 0 0 0 S. scorpioides     
S. cossonii/ 
revolvens ** 0 0 0 0 0 0 * 0  S. cossonii/ 

revolvens   

S. stramineum ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. stramineum  

T. nitens * 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 
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Figur 7. Frekvensdiagram över samtliga inventeringsrutors fördelning, samt respektive arts fördelning i 
förhållande till täckningsgrad av kärlväxter. Asterisk efter artnamnet anger om artens fördelning skiljde sig 
signifikant åt jämfört med fördelningen av de totalt inventerade rutorna, det vill säga om en art förekom inom en 
viss del av miljögradienten. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 
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Arternas förekomst i förhållande till täckning av bar torv/öppet vatten 

Täckningsgrad av bar torv och öppet vatten valdes att betraktas som en miljövariabel då 
klassningen av bar torv och öppet vatten i flera fall varierade under inventeringsperioden 
beroende på vattenståndsfluktuationer. (Variationen i HÖV vid kontrollpunkterna var som 
störst 7 cm under inventeringsperioden.) Täckningsgraden av bar torv och/eller öppet vatten 
varierade mellan 0 och 100 % i de inventerade rutorna (tabell 12). Samtliga arter förekom på 
växtplatser där bar torv och/eller öppet vatten saknades. Hälften av arterna påträffades på 
platser med en täckningsgrad upp till 90 %, alternativt 100 %. H. vernicosus förekom inom 
det smalaste intervallet, vad gällde min- och maxvärden, därefter följde C. giganteum, 
L. rutheana och T. nitens. Arterna P. squarrosa, S. cossonii/revolvens och S. stramineum hade 
bredast intervall. S. scorpioides uppvisade ett anmärkningsvärt brett konfidensintervall. 
S. stramineum hade smalast konfidensintervall följd av T. nitens. Arterna S. scorpioides och  
A. pinguis uppvisade de högsta medelvärdena, respektive de högsta viktade medelvärdena. 
T. nitens hade lägst medelvärde och lägst viktat medelvärde. C giganteum hade näst lägst  
medelvärde. Då hänsyn togs till smårutefrekvensen var dock C. giganteum den art som hade 
 
 
Tabell 12. De högsta och lägsta skattade täckningsgraderna av bar torv och/eller öppet vatten (i storrutor á 3x3 
dm2) för de utvalda mossarterna i Nordmarksmyrarnas rikkärr. Vidare framgår arternas viktade medelvärden 
samt medelvärdena med deras 95 % konfidensintervall. 
 

art n 
min- och maxvärde 
täckningsgrad (%) 

viktad medel- 
täckningsgrad (%)

medeltäckningsgrad  
± 0,5 konfidensintervall (%) 

A. pinguis 296 0 - 90 19 17  ±  3,1 
C. giganteum 37 0 - 30 17 1  ±  2,0 
C. stellatum 439 0 - 100 7 10  ±  2,0 
C. stygium 109 0 - 50 2 2  ±  1,5 
H. vernicosus 10 0 - 10 3 3  ±  3,4 
L. rutheana 29 0 - 30 2 2  ±  3,7 
P. squarrosa 35 0 - 40 2 2  ±  2,3 
P. trifarium 25 0 - 90 11 7  ±  1,6 
S. scorpioides 95 0 - 100 19 21  ±  5,8 
S. cossonii/revolvens 396 0 - 90 7 10  ±  2,0 
S. stramineum 183 0 - 90 2 2  ±  1,3 
T. nitens 54 0 - 30 0,5 1  ±  0,5 
 
 
Tabell 13.  Test av skillnader mellan arternas medeltäckningsgrad av bar torv och/eller öppet vatten, utfört som 
t-test där medelvärdet har viktats med smårutsfrekvens. * 0,05 ≥ P > 0,01; ** 0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P; 0 
ingen signifikans 
 
 A. pinguis           

C. giganteum ***  C. giganteum                   

C. stellatum *** 0  C. stellatum                

C. stygium *** 0 * C. stygium               

H. vernicosus 0 0 0 0 H. vernicosus              

L. rutheana ** 0 0 0 0  L. rutheana           

P. squarrosa *** 0 0 0 0 0 P. squarrosa          

P. trifarium 0 * 0 *** 0 0 * P. trifarium       

S. scorpioides 0 *** *** *** * ** *** 0 S. scorpioides     
S. cossonii/ 
revolvens *** 0 0 ** 0 0 * 0 ***  S. cossonii/ 

revolvens   

S. stramineum *** 0 ** 0 0 0 0 *** *** *** S. stramineum  

T. nitens *** 0 * 0 * 0 0 * * *** 0 



 25

det näst högsta medelvärdet.  
   Vid undersökning av skillnaden mellan arternas medelvärden uppvisade 42 % av de parvisa 
artkombinationerna signifikanta skillnader (tabell 13). S. scorpioides utmärkte sig genom att 
påvisa signifikanta skillnader i nio av elva fall, därefter följde A. pinguis (8), 
S. cossonii/revolvens (6), T. nitens (6), C. stellatum (5), C. stygium (5), P. trifarium (5), 
S. stramineum (5), P. squarrosa (4), C. giganteum (3), H. vernicosus (2) och L. rutheana (2). 
    Test av om arternas fördelning i förhållande till täckningsgrad av bar torv och/eller öppet 
vatten visade att A. pinguis, C. giganteum, C. stygium, L. rutheana, P. squarrosa, 
S. scorpioides, S. stramineum och T. nitens skiljde sig signifikant åt, jämfört med 
fördelningen av samtliga inventerade rutor (figur 8). A. pinguis, S. scorpioides, S. stramineum 
samt T. nitens förkom mer frekvent vid en högre täckningsgrad, jämfört med fördelningen av 
samtliga inventerade rutor. C. giganteum, S. stygium, L tutheana och P. squarrosa förekom 
mer frekvent vid en lägre täckningsgrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Frekvensdiagram över samtliga 
inventeringsrutors fördelning, samt 
fördelningen av respektive art i förhållande 
till täckningsgrad av bar torv och/eller 
öppet vatten. Asterisk efter artnamnet 
anger om artens fördelning skiljde sig 
signifikant åt jämfört med fördelningen av 
samtliga inventerade rutor, det vill säga om 
en art förekom inom en viss del av 
miljögradienten. * P < 0,05; ** P < 0,01; 
*** P < 0,001 
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Associationer mellan arterna 
 
För en artvis sammanställning av associationer mellan rikkärrsmossorna samt mellan 
rikkärrsmossorna och negativa indikatorarter se appendix 1. 
 
Associationer mellan rikkärrsmossorna 

Artspecifika associationer förekom både vid analys av storrutor och av smårutor (tabell 14 
och 15). De parvisa artkombinationerna för storrutorna uppvisade associationer i 46,8 % av 
rutorna, varav 27,4 % av associationerna var negativa, och 19,4 % var positiva. I 53,2 % av de 
parvisa artkombinationerna kunde associationer dock inte påvisas. Andelen associationer 
ökade då skalan minskade från storrutor till smårutor. Hela 72,3 % av artkombinationerna i 
smårutorna uppvisade associationer, varav 36,9 % var negativa och 35,4 % positiva. Analys 
av smårutorna bör dock göras med försiktighet då smårutor inom en storruta inte är oberoende 
av varandra. De negativa associationerna var vanligast, oberoende av skala. Fem av de 
analyserade artkombinationerna visade associationer vid analys av storrutorna, men saknade 
associationer vid analys av smårutorna. 
 
 
Tabell 14.  Förekomst av parvisa associationer (χ2-testade) för de utvalda mossarterna i Nordmarksmyrarnas 
rikkärr. Den övre raden visar resultat vid skala 3 x 3 dm2 och den undre raden vid skala 1 x 1 dm2. 
0 = associationer saknas; + = positiva associationer; - = negativa associationer; x = beräkning kunde ej 
genomföras pga att de förväntade värdena i χ2-testet blev < 1.  
* 0.05 ≥ P > 0,01; ** 0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P.  
 

 A. pinguis           

C. giganteum -***           

 -*** C. giganteum          

C. stellatum 0 0          

 +*** -*** C. stellatum         

C. stygium 0 +*** +***         

 +* +*** +*** C. stygium        

H. vernicosus -* X 0 0        

 -** +*** 0 +*** H. vernicosus       

L. rutheana 0 0 0 0 X       

 0 0 +*** +*** X L. rutheana      

P. squarrosa 0 +* 0 +** X 0      

 -* +*** +*** +** 0 -* P. squarrosa     

P. trifarium 0 0 0 0 X 0 0     

 0 -* -** 0 0 0 -* P. trifarium    

S. scorpioides 0 -** -*** -* 0 -** -* +*    

 +*** -** -*** 0 -* -** -** +*** S. scorpioides   

S. cossonii/ 0 +** +*** +*** 0 0 +*** +** 0 S. cossonii/  
revolvens 

+*** +*** +*** +*** +* +*** 0 +*** +*** 
revolvens  

S. stramineum -*** -*** -** -*** -** 0 +** 0 -*** -***  

 -*** -*** 0 -*** -** 0 0 0 -* -*** S. stramineum

T. nitens 0 0 0 0 0 0 +** 0 -*** -*** -** 
 -*** -** 0 0 +*** 0 +*** -** -*** -*** 0 
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Tabell 15. Sammanställning av antalet ej påvisbara associationer (0), antalet signifikant positiva (+) och antalet 
signifikant negativa (-) associationer (χ2-testade, P < 0,05) för de utvalda mossarterna vid skalorna 3 x 3 dm2 och 
1 x 1 dm2 i Nordmarksmyrarnas rikkärr. Inom parentes framgår den procentuella fördelningen av 
associationerna.  
 

 Associationer 
Skala + 0 - 
storrutor (3x3 dm2) 12 (19,4 %) 33 (53,2 %) 17 (27,4 %) 
smårutor (1x1 dm2) 23 (35,4 %) 18 (27,7 %) 24 (36,9 %) 

 
 
Associationer mellan rikkärrsmossorna och negativa indikatorarter 

Molinia caerulea, Filipendula ulmaria, Calliergonella cuspidata, Sphagnum spp. och 
Phragmites australis är några av de arter som i rikkärrssamanhang benämns som negativa 
indikatorarter (Sundberg 2005b). I denna studie påträffades Sphagnum spp. i 50,5 % av de 
inventerade rutorna, Molinia caerulea i 19,3 %, Phragmites australis i 5,8 %, Calliergonella 
cuspidata i 1,4 %, samt Filipendula ulmaria i 1,2 %. Undersökning av om associationer 
förekom mellan de utvalda rikkärrsarterna och de negativa indikatorarterna visade att av 60 
testade kombinationer var 12 negativa och 8 positiva (tabell 16). I 26 av artkombinationerna 
fanns inga associationer. I 14 av de testade kombinationerna erhölls inga resultat (p-värden) 
på grund av för låga förväntade värden i χ2-analysen.  
 
 
Tabell 16.  Förekomst av parvisa associationer (χ2-testade) på storrutenivå (3 x 3 dm2) för de utvalda 
rikärrsarterna och de negativa indikatorarterna i Nordmarksmyrarnas rikkärr. F1 anger i hur många rutor som 
rikkärrsarterna påträffats. F2 anger i hur många rutor av F1 som den negativa indikatorarten förekommer.  
0 = avsaknad av signifikanta associationer; + = signifikant positiva associationer; - = signifikant negativa 
associationer; x = beräkning kunde ej genomföras, pga förväntade värden <1.  
* 0.05 ≥ P > 0,01; ** 0,01 ≥ P > 0,001; *** 0,001 ≥ P.  
 
  Negativa indikatorarter 
  Molinia caerulea Filipendula ulmaria Caliergonella cuspidata Sphagnum spp Phragmites australis 
Rikkärrsarter F1 Association F2 association F2 Association F2 association F2 association F2 
A. pingiuis 296 -*** 36 -*** 0 -*** 0 0 146 -* 12 
C. giganteum 37 0 11 x 0 X 0 0 15 0 0 
C. stellatum 439 0 89 x 4 -*** 0 0 214 0 25 
C. stygium 109 0 22 0 0 0 0 -* 45 +* 13 
H. vernicosus 10 0 1 x 1 X 0 0 3 x 0 
L. rutheana 29 +** 12 x 0 X 0 0 15 0 3 
P. squarrosa 35 0 9 x 0 X 0 +*** 28 +* 5 
P. trifarium 25 0 4 x 0 X 0 -** 6 +*** 10 
S. scorpioides 95 0 14 0 0 0 0 -*** 29 0 9 
S. cossonii/revolvens 396 -** 66 -*** 1 -* 3 -*** 178 0 21 
S. stramineum 183 +** 50 0 3 0 4 +*** 131 0 11 

T. nitens 54 0 10 x 1 X 1 +** 38 0 3 
samtliga storrutor 514  99  6  7  256  30 
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Diskussion  
 
Arternas förekomst i förhållande till de utvalda miljöparametrarna  
 
Mina resultat pekar på att det finns urskiljbara och artspecifika miljöpreferenser, det vill säga 
att arterna förekommer inom begränsade miljöintervall. Detta bekräftar H1 i min första 
hypotes. Arternas intervall överlappar dock ofta varandra, vilket kan försvåra tolkningen av 
olika miljötillstånd. Vilka arter som överlappar varandra, samt graden av överlappning, 
varierar för de olika miljövariablerna.   
    Undersökningen av parvisa artkombinationer för de olika miljövariablerna uppvisar flest 
signifikanta skillnader (50 %) för miljövariabeln höjd över vattenytan (HÖV). Därefter följer 
variabeln täckningsgrad av bar torv och/eller öppet vatten (42 %). Detta visar att arterna 
skiljer sig mest åt när det gäller deras förekomst i förhållande till vattentillgång. Detta i sin tur 
kan indikera att vattennivån är den mest avgörande av de undersökta variablerna då det gäller 
arternas utbredning, åtminstone i Nordmarkmyrarnas rikkärr. Detta behöver dock inte 
innebära att de variabler där skillnaderna mellan arterna är små är mindre viktiga. Hajkova 
m fl (2004) visar att mineralhalten i myrvattnet och kärrens jordlager, vilket speglas i 
konduktivitet och pH, är mest avgörande för kärrens vegetationssammansättning i stor skala 
och att kärrens medelvattennivå är avgörande för artsammansättningen inom olika 
vegetationstyper. Växtplatsens HÖV har visat sig vara den variabel som bäst förklarar 
artsammansättningen inom vegetationstyper på mossar (Rydin m fl 1999). pH och 
konduktivitet visar sig i min undersökning vara de variabler inom vilka arterna skiljer sig näst 
mest åt, i 38 % av fallen skiljer sig arterna vad gäller pH, och i 36 % vad gäller konduktivitet. 
Minst skiljer sig arterna åt vad gäller förekomst i förhållande till täckningsgrad av förna  
(29 %) och täckningsgrad av kärlväxter (17 %). Liknande mönster visar undersökningen av 
om arterna förekommer vid olika delar av miljögradienterna (figur 3-8). Arterna visar även 
där flest skillnader vad gäller deras förekomst i förhållande till vattentillgång, både vad gäller 
täckningsgrad av bar torv och/eller öppet vatten samt HÖV. Därefter följer konduktivitet, pH, 
förnatäckning och kärlväxttäckning. 
    Vid analys av arternas konfidensintervall framgår det tydligt att flera av arterna överlappar 
varandra vad gäller deras förekomst i förhållande till de olika miljövariablerna. Cirklarna i  
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Figur 9. De utvalda mossarternas 95 % konfidensintervall i förhållande till höjden över vattenytan och pH. 
Artnamnen är förkortade och består av första bokstaven i familjen och de tre första bokstäverna i artnamnet. 
S. cossonii/revolvens förkortas dock S. c/r. 
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figurerna 9-11 visar arternas 95 % konfidensintervall. Cirklarna kan även tolkas som den del  
av miljögradienten inom vilken 95 % av arternas population förekommer, åtminstone i 
Nordmarksmyrarnas rikkärr. Intressant är att en art kan uppvisa ett av de bredaste 
konfidensintervallen för en viss miljövariabel, och samtidigt ett av de snävaste för en annan 
variabel. Exempelvis uppvisar P. squarrosa det smalaste konfidensintervallet för 
konduktivitet samt det bredaste konfidensintervallet för HÖV. Detta indikerar att P. squarrosa 
har högre krav på konduktivitet än fuktighet i sin livsmiljö, samt sannolikt en högre tolerans 
för förändringar i HÖV än för konduktivitet. 
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Figur 10. De utvalda mossarternas 95 % konfidensintervall i förhållande till konduktivitet och förnatäckning. 
Artnamnen är förkortade och består av första bokstaven i familjen och de tre första bokstäverna i artnamnet. 
S. cossonii/revolvens förkortas dock S. c/r. 
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Figur 11. De utvalda mossarternas 95 % konfidensintervall i förhållande till täckning av bar torv och/eller öppet 
vatten samt kärlväxttäckning. Artnamnen är förkortade och består av första bokstaven i familjen och de tre första 
bokstäverna i artnamnet.  S. cossonii/revolvens förkortas dock S. c/r. 
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Arternas förekomst i förhållande till höjd över vattenytan 

Majoriteten av de undersökta arterna förekommer på växtplatser med en höjd över vattenytan  
från 0 cm till 50 cm eller mer. P. trifarium, H. vernicosus, C. stygium och L. rutheana 
förekommer dock endast på platser med en HÖV mindre än 50 cm. Detta kan tolkas som att 
dessa arter har en lägre tolerans för torra platser jämfört med övriga arter. Då antalet fynd av 
dessa arter är få är det dock tveksamt om denna tolkning är sannolik. Vid jämförelse av 
Sundbergs beskrivning (2004) över rikkärrsmossors ekologi framgår dock att H. vernicosus 
och P. trifarium företrädesvis växer i blöta mjukmattor vilket skulle styrka min tolkning om 
att dessa arter är mindre toleranta för torka. Vad gäller C. stygium och L. rutheana, skriver 
Sundberg, att dessa arter förekommer i både fuktiga och blöta habitat, både i fast- och 
mjukmattor, vilket försvagar min tolkning. 
    Vid en jämförelse med Hedenäs beskrivning av brunmossor (2003) framgår det att 
S. stramineum och T. nitens visar en tendens till att växa relativt högt över vattennivån. Detta 
stämmer väl överens med mina resultat vilka visar relativt höga medel-HÖV respektive höga 
viktade medel-HÖV. Om dessa arter kan tolkas som mer stresståliga för torka är svårt att 
avgöra. Båda arterna växer ofta tillsammans med Sphagnum spp., vilka har god 
vattenhållande förmåga. T. nitens växer företrädesvis med Sphagnum-arter som är 
karaktäristiska för rikkärr, exempelvis S. warnstorfii (Sundberg 2004), medan S. stramineum 
förekommer tillsammans med betydligt fler Sphagnum-arter (Hedenäs 2003). Både mellan 
Sphagnum spp. och S. stramineum samt mellan Sphagnum spp. och T. nitens förekommer 
positiva associationer (tabell 16). 
    Vid en jämförelse av arternas konfidensintervall uppvisar P. squarrosa det bredaste 
intervallet (figur 9). Resultatet tyder på att arten har mindre specifika krav vad gäller HÖV än 
flera av de andra arterna, samt att arten sannolikt är stresstålig vad gäller denna miljövariabel. 
Arten växer ofta i fastmattor och låga tuvor (Sundberg 2004) där vattennivån sannolikt 
varierar mycket över säsongen. P. trifarium har ett lågt medel-HÖV samt ett förhållandevis 
smalt konfidensintervall, vilket indikerar att denna art till skillnad från P. squarrosa inte är 
anpassad till torra miljöer och att den sannolikt är mindre tolerant för förändringar i HÖV.  
    Mina resultat visar en svag tendens till att arter som växer på platser med höga medel-HÖV 
har ett bredare konfidensintervall än arter på platser med låga medel-HÖV. Detta indikerar att 
arter som växer förhållandevis högt över vattennivån är mer toleranta mot förändringar i 
vattentillgång än arter som mestadels växer blött. Resultat från Soro m fl (1999) styrker detta 
genom att påvisa en större variation i förhållande till vattennivå hos Sphagnum-arter på tuvor 
än hos Sphagnum-arter i höljor. Vidare har flera forskare (Andrus m fl 1983, Rydin & 
McDonald 1985, Rydin 1993) bekräftat att arter som ofta växer på tuvor klarar höljornas blöta 
förhållanden medan arter som förekommer i höljor inte är anpassade för tuvornas 
växtförhållanden. Resultat från Hedenäs och Kooijman (1996) visar att mer ursprungliga arter 
är anpassade till blöta habitat och att en anpassning till torrare habitat har skett senare i 
evolutionen.   
 
Arternas förekomst i förhållande till pH 

H. vernicosus uppvisar det snävaste pH-intervallet (5,9-7,5) i min undersökning (tabell 4). Ett 
smalt intervall kan tyda på höga pH-krav i livsmiljön. Som nämnts tidigare baseras denna 
tolkning endast på tio artfynd, varför det inte går att dra någon trovärdig slutsats av detta. 
Anmärkningsvärt är dock att H. vernicosus uppvisar ett nästan identiskt intervall (5,4-7,8) i 
Hedenäs brunmossflora (2003). Vidare påvisar H. vernicosus ett smalare pH-intervall än 
C. giganteum, C. stellatum, S. stramineum, S. scorpioides, S. cossonii, S. revolvens, T. nitens 
och P. trifarium (Hedenäs 2003). Vad gäller de resterande fyra arterna som jag har studerat 
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saknas jämförande data. Både Hedenäs och mina data tyder dock på att H. vernicosus har 
högre krav på pH än åtminstone åtta av de undersökta arterna. 
    S. stramineum förekommer till skillnad från H. vernicosus och flera av de andra arterna i ett 
betydligt bredare pH-intervall (tabell 4). S. stramineum uppvisar dessutom ett förhållandevis 
brett konfidensintervall och torde därmed ha låga krav på pH i sin livsmiljö, åtminstone inom 
rikkärr. Mitt resultat stämmer väl överens med Hedenäs (2003) ekologiska beskrivning för 
arten. L. rutheana och T. nitens påvisar även de relativt breda konfidensintervall vilket kan 
indikera att även dessa arter har låga pH-krav. Lägst konfidensintervall uppvisar A. pinguis, 
detta trots att antalet fynd av arten inte är störst. A. pinguis har därför sannolikt högre krav på 
pH i sin livsmiljö än C. stellatum och S. cossonii/revolvens.  
 
Arternas förekomst i förhållande till konduktivitet 

A. pinguis och C. giganteum uppvisar nästan lika breda konfidensintervall (figur 10). Detta 
trots att skillnaden mellan antalet fynd är stor (tabell 6). En tolkning av detta kan vara att  
C. giganteum har ett högre krav på konduktiviteten på sin växtplats än A. pinguis. 
P. squarrosas mycket smala konfidensintervall indikerar att arten har höga krav på 
konduktiviteten. 
 
Arternas förekomst i förhållande till förnatäckning 

Arternas medelvärden samt arternas fördelning i frekvensdiagrammen visar en tydlig 
indikation på att arterna missgynnas av en hög täckningsgrad av förna (tabell 8, figur 6). En 
gräns tycks gå vid en täckningsgrad på 30-40 %, då endast ett fåtal rutor hyser en högre 
täckningsgrad av förna. Hela 80 % av rutorna uppvisar en täckningsgrad av förna på 30 % 
eller mindre. Jämförelse av arternas viktade medelvärden och konfidensintervall indikerar att 
P. trifarium och S. scorpioides är mer känsliga för beskuggning än de övriga arterna. En 
alternativ förklaring är att få kärlväxter eller främst lågvuxna kärlväxter klarar av att växa i 
miljöer där dessa arter trivs, och att det därmed blir mindre mängd förna. Både P. trifarium 
och S. scorpioides uppvisar exempelvis låga medelvattendjup. Då relativt få kärlväxter har 
aerenkym och är anpassade till att växa i blöta förhållanden är båda förklaringarna rimliga. 
Denna teori stämmer även in på A. pinguis som ofta växer blött samt förekommer vid låg 
förnatäckning. 
    En analys av associationerna mellan rikkärrsmossorna och den negativa indikatorn Molinia 
caerulea visar även intressanta resultat vad gäller arternas förekomst i förhållande till 
mängden förna och arternas förhållande till växtplatsens höjd över vattenytan. M. caerulea, 
som indikerar torrare förhållanden, är ett storvuxet gräs som orsakar stor mängd förna. Mellan 
M. caerulea och A. pinguis finns en tydlig negativ association. Vidare påvisas positiva 
associationer mellan M. caerulea och L. rutheana, samt mellan M. caerulea och  
S. stramineum. Detta styrker teorin om att arter som växer torrare kan tåla större mängd förna, 
samt teorin om att det bildas mer förna på torrare platser. L. rutheanas relativt breda 
konfidensintervall samt dess höga medelvärde, vad gäller förnatäckning, tyder på att arten är 
förhållandevis tolerant mot stor mängd förna jämfört med de andra arterna.  
 
Arternas förekomst i förhållande till kärlväxttäckning 

På samma sätt som vid jämförelsen av arternas förekomst i förhållande till täckningsgrad av 
förna, uppvisas tydligt att arterna missgynnas av en hög täckningsgrad av kärlväxter  
(tabell 10, figur 7). Även här verkar det gå en gräns vid en täckningsgrad av 30 %. Hela 91 % 
av provrutorna har en täckningsgrad av 30 % eller mindre. Skillnaderna vid en jämförelse av 
arternas medelvärden är relativt små. Förekomsten av P. trifarium, i förhållande till 
kärlväxttäckning samt artens låga medelvärde, indikerar dock att denna art har en lägre 
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tolerans för kärlväxttäckning jämfört med övriga arter. Då mängden kärlväxter varierar på 
olika växtplatser över växtsäsongen, kommer täckningsgraden av kärlväxter sannolikt att 
variera över året, varför resultaten bör tolkas försiktigt. 
 
Arternas förekomst i förhållande till täckningsgrad av bar torv/öppet vatten 

Skillnaden mellan arternas medelvärden är relativt stor vad gäller miljövariabeln bar torv 
och/eller öppet vatten (tabell 12), vilket kan tyda på att arterna har mycket olika preferenser 
för denna variabel. Ett positivt samband tycks finnas mellan arter som växer relativt nära 
grundvattenytan och arter som växter på platser med mycket bar torv och/eller öppet vatten.  
    Den rödlistade och fridlysta H. vernicosus kräver bara ytor för etablering (Svensson 2004). 
En förklaring till det låga antalet fynd av denna art kan bero på en brist på lämpliga habitat, 
det vill säga att det finns få ytor med bar torv.  
    Vad gäller variationen i konfidensintervallens bredd mellan arter, är skillnaden mellan 
S. scorpioides och P. trifarium anmärkningsvärd (figur 11). Det breda konfidensintervallet 
hos S. scorpioides samt det smala hos P. trifarium indikerar att S. scorpioides har lägre krav 
på tillgången av bar torv och/eller öppet vatten än P. trifarium. S. scorpioides höga 
medelvärde tyder på att arten har en stark preferens för habitat med relativt god tillgång på bar 
torv och/eller öppet vatten. En alternativ förklaring till variationen i arternas 
konfidensintervall kan vara arternas växtsätt. P. trifarium växer vanligtvis i mjukmattor, 
inslingrad i annan mossvegetation, medan S. scorpioides både förekommer i mjukmattor och 
lösbottnar, antingen som dominant eller spridd med andra arter (Hedenäs 2003, Sundberg 
2004). Även A. pinguis relativt breda konfidensintervall kan förklaras av artens växtsätt, då 
arten dels kan förekomma tätt inslingrad i annan mossvegetation och dels fritt flytande i 
höljor.  
 
 
Associationer mellan arterna 
 
Min studie påvisar både positiva och negativa associationer mellan vissa av de undersökta 
brunmossorna, vilket i dessa fall bekräftar H1 i hypotes 2. Frånvaron av associationer är dock 
inte ointressant utan bör även den användas vid tolkning av miljötillstånd, det väsentliga är att 
veta mellan vilka arter associationer förekommer respektive inte förekommer. Detsamma 
gäller för förekomsten av associationer mellan brunmossorna och de funna negativa 
indikatorarterna. Studien påvisar att det finns negativa associationer mellan vissa av 
brunmossorna och de negativa indikatorarterna, vilket i dessa fall bekräftar H1 i hypotes 3, 
även här är det viktiga att veta mellan vilka arter associationer förekommer respektive inte 
förekommer. Anmärkningsvärt är att associationerna mellan brunmossorna och de negativa 
indikatorarterna inte alltid är negativa, i några av fallen är de positiva och i de flesta fallen kan 
associationer inte påvisas. Vilket indikerar att de negativa indikatorarterna inte alltid har en 
negativ effekt på brunmossorna. Generellt gäller att förekomsten av negativa associationer 
kan vara en följd av mellanartskonkurrens.  
 
Associationer mellan rikkärrsmossorna 

Resultaten från undersökningen av de utvalda brunmossarterna påvisar associationer, både 
positiva och negativa, i 46,5 % av de studerade artkombinationerna (tabell 15). Resultaten 
visar en tendens till att antalet associationer ökar då skalan minskar. På grund av att de nio 
smårutorna inom en storruta inte är oberoende av varandra och att statistiska test därför 
sannolikt kommer att överskatta antalet associationer vid den mindre skalan, fokuserar jag 
mig på resultaten från storrutorna. Artkombinationer där associationer inte kunde påvisas 
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indikerar att dessa arter förekommer slumpvis i förhållande till varandra. En förklaring till 
avsaknad av associationer, och därmed en slumpvis artsammansättning, är att arternas 
konkurrensförmåga varierar under säsongen samt mellan åren, till följd av variationer i 
klimatet (Rydin 1993, Herben 2003, Hajkova m fl 2004), vilket medför att eventuella 
associationer därför inte kan dokumenteras i fältundersökningar. 
    Av de påvisade associationerna är negativa associationer vanligare än positiva. En 
förklaring till de negativa associationerna är att det råder mellanartskonkurrens. Huruvida 
konkurrens förekommer inom mossamhällen är dock omtvistat. Flera forskare (Kooijman & 
Bakker 1995, Wilson m fl 1995, samt Rydin 1986, 1993) visar resultat som tyder på att 
konkurrens till viss del styr mossors artsammansättning, medan Watson (1981) och Økland 
(1994) framhäver att mellanartskonkurrens spelar ingen eller mycket liten roll i 
mossamhällens artsammansättning. Økland pekar på tre alternativa förklaringar vilka han 
anser ha en större inverkan på artsammansättningen än mellanartskonkurrens. 
Artsammansättning kan förklaras av 1) statiska mekanismer såsom morfologiska skillnader, 
skillnader i tillväxthastighet samt mossornas skillnad i stresstolerans, 2) skillnader i 
mossornas rörlighet och 3) täthetsoberoende dödlighet på grund av miljömässiga 
fluktuationer.    
    Vid analys av arternas förekomst i förhållande till de utvalda miljövariablerna uppvisar 
artparen med negativa associationer signifikanta skillnader mellan deras medelvärden vid 
minst en miljövariabel, i de flesta fall flera. Motsatt trend råder mellan arter med positiva 
associationer. Det vill säga att dessa artpar sällan uppvisar signifikanta skillnader vid 
jämförelse av miljövariablerna. De negativa associationerna kan således förklaras av 
skillnader i arternas miljöpreferenser, skillnader till följd av mellanartskonkurrens kan dock 
inte uteslutas. Vad gäller artparen med positiva associationer kan likheter i arternas 
miljöpreferenser vara en förklaring till att arterna mer ofta samexisterar än vad som förväntas 
av slumpen. Det går dock inte att utesluta att dessa arter mer ofta samexisterar på grund av att 
de gynnas av varandras närvaro. Kooijman och Bakker visar exempelvis i sin undersökning 
(1995) att Scorpidium scorpioides gynnas av närvaro av Sphagnum subnitens. Detta gällde 
oberoende av om vattenmiljön ändras till fördel för Sphagnum subnitens. En förklaring som 
ges till att Scorpidium scorpioides gynnas av närvaron av Sphagnum subnitens är att 
förekomst av Sphagnum subnitens sänker pH-värdet, vilket i sin tur ökar tillgängligheten av 
CO2, som utgör Scorpidium scorpioides kolresurs. Økland (1994) påpekar även att arter med 
låg vattenhållandeförmåga kan gynnas av arter med högre vattenhållandeförmåga.   
    För att kunna påvisa mellanartskonkurrens är det viktigt att studera associationer på en 
lagom stor skala. Provrutorna måste vara tillräckligt små för att kunna påvisa interaktion, men 
samtidigt tillräckligt stora för att minst två arter ska påträffas inom rutan. Vidare måste rutan 
vara så liten att den miljövariabel som ska undersökas varierar så lite som möjligt, detta för att 
den variabel som mäts ska representera den miljö arterna växer i. Avsaknad av associationer, 
alternativt förekomst av positiva associationer, kan indikera att en för stor provruta används, 
om en mindre provruta används och en negativ association uppvisas, kan detta förklaras av 
mellanartskonkurrens (Jonsson & Moen 1998, Soro m fl 1999). I min studie har jag inte 
genomfört något test för att nå den optimala rutstorleken för att påvisa associationer. Det 
optimala är sannolikt att använda olika rutstorlekar vid mätning av olika miljövariabler. Då 
jag trots detta kan påvisa både positiva och negativa associationer för de olika 
miljövariablerna bör använd skala vara någorlunda rimlig. Resultat från fem av 
artkombinationerna visar signifikanta associationer vid analys av storrutor, men avsaknad av 
signifikanta associationer vid analys av smårutor. I de fall där positiva associationer visas vid 
användning av storrutor men inte vid smårutor, kan detta tyda på att en för stor skala har 
använts. I motsatta fall (negativa associationer) är det dock svårare att hitta en förklaring.  
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Associationer mellan rikkärrsmossorna och negativa indikatorarter 

Av de negativa indikatorarter som Sundberg tar upp i Fältmanula för uppföljning av öppna 
rikkärr(7230) inom Natura 2000 (2005b), påträffas Molinia caerulea, Filipendula ulmaria, 
Calliergonella cuspidata, Sphagnum spp. och Phragmites australis i Nordmarksmyrarnas 
rikkärr. Phragmites australis, Molinia caerulea och Calliergonella cuspidata är exempel på 
arter som indikerar ohävd, igenväxning och  en ökad näringstillförsel. Vidare indikerar 
förekomsten av M. caerulea torrare förhållanden. Sphagnum spp. indikerar lägre pH, ohävd 
och succession mot fattigare myrtyper. Successionen kan antingen vara naturlig eller 
antropogen till följd av exempelvis försurning eller dikning (Sundberg 2005b). 
    Resultaten från studien av associationer mellan rikkärsmossorna och negativa indikatorarter 
(tabell 16), vilka påvisar flera positiva associationer samt ett stort antal kombinationer utan 
associationer, är något överraskande. En närmare analys av mina resultat av mossornas 
förekomst i förhållande till undersökta miljövariabler kan dock ge förklaringar till några av de 
positiva associationerna. De positiva associationerna mellan Molinia caerulea och  
L. rutheana, respektive mellan M. caerulea och S. straminuem kan förklaras av att både  
M. caerulea och mossorna trivs vid något torrare förhållanden (tabell 2). Resultaten från 
inventeringen visar att L. rutheana och S. stramineum förekommer på växtplatser med en 
relativt hög höjd över vattenytan. A. pinguis och S. cossonii/revolvens, vilka uppvisar negativa 
associationer med M. caerulea, växer vid betydligt lägre höjd över vattenytan sett till arternas 
viktade medel-HÖV.  
    Att positiva associationer kan påvisas mellan Sphagnum spp. och brunmossarterna är både 
märkligt och självklart. Märkligt är det på grund av att Sphagnum spp. klassas som en negativ 
indikator, och självklart på grund av att Sphagnum spp. ofta utgör karaktäristiska inslag i 
rikkärrens vegetation, särskilt påfallande är dess förekomst i medelrikkärr. Vanliga arter i 
rikkärr är S. contortum, S. warnstorfii och S. teres (Sundberg 2005b). En ökning av Sphagnum 
spp. utgör dock alltid en försämring av den karaktäristiska rikkärrsmiljön genom att bidra till 
ett lägre pH och på så sätt bereda väg för ytterligare etablering av Sphagnum spp. Vad gäller 
de positiva associationerna mellan Sphagnum spp. och P. squarrosa samt mellan Sphagnum 
spp. och T. nitens, kan de förklaras av att P. squarrosa och T. nitens vanligtvis växer i 
fastmattor och på låga tuvor tillsammans med Sphagnum warnstorfii, vilken är en vanligt 
förekommande vitmossa i rikkärr, så även i Nordmarksmyrarnas rikkärr. Den positiva 
associationen mellan Straminergon stramineum och Sphagnum spp. kan förklaras av att 
Straminergon stramineum förekommer inom ett brett miljöspektra, från mineralfattiga till 
mineralrika, och från näringsfattiga till näringsrika våtmarkshabitat, som exempelvis i kärr 
och på mossar, längs stränder och på översilade klippor (Hedenäs 2003). Straminergon 
stramineum är den art som jag dokumenterat vid lägst pH, det är också den art som uppvisar 
det näst lägsta viktade medelvärdet (tabell 4). Straminergom stramineum utgör en 
karaktäristisk art för rikkärr, arten är dock inte typisk för just detta habitat, då den även 
förekommer i fattigare myrtyper. 
    Vad gäller Phragmites australis positiva associationer med C. stygium, P. squarrosa 
respektive P. trifarium, kan dessa förklaras av att arterna trivs relativt blött, sett till deras 
viktade medelhöjd över vattenytan (tabell 2).  
    Vid min analys av associationer är det viktigt att beakta att ingen hänsyn har tagits till 
smårutefrekvensen av mossor och negativa indikatorer. Analysen bygger enbart på 
förekomst/icke förekomst av arterna inom en 3 x 3 dm2-ruta. Det hade varit intressant att 
studera associationerna även i en mindre skala samt att studera om det finns ett negativt 
samband mellan frekvensen av rikkärrsmossor och negativa indikatorer. Negativa samband 
har dock påvisats i andra studier, exempelvis Kooijman & Bakker 1995 samt Paulissen m fl 
2004. 
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Är vägledande kunskap möjlig? 
 
Mina resultat pekar på att det finns urskiljbara miljöpreferenser för de olika arterna, det vill 
säga att arterna förekommer inom begränsade intervall för de undersökta miljövariablerna. 
Bilden av arternas förekomst i förhållande till variablerna är dock mycket komplex, då flera 
av arternas preferensintervall överlappar varandra. Skillnaderna i preferensintervallens storlek 
mellan arterna för en viss miljövariabel, samt skillnaderna i intervallens storlek inom en art 
för de olika variablerna, tyder dock på att olika arter har olika krav på sin livsmiljö vad gäller 
olika miljövariabler. Skillnaderna i preferensintervallen indikerar även att arternas 
stresstolerans varierar mellan arterna samt mellan de olika miljövariablerna. Arterna kommer 
därmed sannolikt att påverkas olika vid miljöförändringar. Exempelvis borde S. scorpioides 
och A. pinguis påverkas starkare av torrare förhållanden än de övriga undersökta arterna. 
Vidare borde exempelvis P. squarrosa och P. trifarium påverkas mest av försurning. Förutom 
den komplexa bilden av arternas förekomst i förhållande till de olika miljövariablerna, 
försvåras tolkningen av förändringar i artsammansättningen, till följd av miljöförändringar, på 
grund av att flera av variablerna sannolikt är korrelerade till varandra, en förändring av en 
miljövariabel kan med andra ord påverka en eller flera andra variabler. 
    I min studie visar jag att det finns associationer mellan flera av arterna. Förekomsten av 
negativa associationer kan, som tidigare nämnts, påvisa mellanartskonkurrens. I den här 
studien kan flera av associationerna förklaras av arternas förekomst i förhållande till 
miljövariablerna, mellanartskonkurrens kan dock inte uteslutas. Kännedomen om mellan vilka 
av arterna som associationer förekommer kan underlätta tolkningen av förändringar i 
rikkärrens artsammansättning, då en förändring i artsammansättningen inte behöver vara en 
följd av miljöförändringar. Vidare bör det påpekas att fokus inte bara bör riktas mot enskilda 
arters förekomst, utan mot arternas totala täckning och det totala antalet brunmossarter. 
Genom att studera varje arts totala täckning kan gradvisa förändringar upptäckas tidigt, vilket 
kan användas för att sätta in bevarandeåtgärder på ett tidigt stadium. Vikten av att studera 
flera arter samtidigt ligger även i att risken minskar för att slumpmässiga variationer hos 
enskilda arter påverkar bilden av arternas livsmiljö i sin helhet, det är också viktigt eftersom 
olika arter kan interagera med varandra och därmed leda till en förändring av 
artsammansättningen. En art med ett snävt preferensintervall borde ge bättre vägledning vid 
tolkning av miljöförändringar än en art med ett brett preferensintervall. Då arternas 
preferensintervall varierar för de olika miljövariablerna bör man även på grund av detta 
studera flera arter samtidigt. 
    För att få en tydligare bild över arternas miljöpreferenser krävs forskning på arterna i 
kontrollerade miljöer, där miljövariablerna kan regleras och yttre störningsfaktorer minimeras. 
Vidare bör även konkurrensförhållanden studeras i kontrollerade miljöer för att få ytterligare 
kunskap om arternas inbördes påverkan. Genom att studera arterna parvis under kontrollerade 
miljöförhållanden bör mellanartkonkurrens kunna fastställas. Detta sammantaget skulle 
tydliggöra vilka faktorer som styr artsammansättning och vegetationsförändringar i rikkärr. 
Intressant vore även att studera olika miljövariablers inbördes påverkan. 
    Resultaten från mitt examensarbete visar att vägledande kunskap för val av 
bevarandeåtgärder, samt för utvärdering av effekter av genomförda åtgärder, är möjliga att 
finna. Ytterligare kunskap krävs dock för att underlätta tolkningen av rikkärrens heterogena 
artsammansättning. Då rikkärr utgör en prioriterad naturtyp i dagens naturvårdsarbete och 
forskning, bedömer jag dock rikkärrens framtid som mycket god.  
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Tack 
 
Ett stort tack till min handledare Håkan Rydin för vägledning under examensarbetet, 
Länsstyrelsen i Värmlands län för lån av GIS-kartor och annat underlagsmaterial samt lån av 
bil under inventeringsperioden, ett särskilt tack vill jag rikta till Dan Mangsbo. Tack också till 
Kalle Mälson för guidning bland rikkärrens arter, Sebastian Sundberg för artbeskrivningar, 
litteraturtips och Natura 2000-manualer, Anders Ericsson för korrekturläsning, Sven-Åke 
Berglind för tips till rapportskrivande, min pappa för fältassistans, och alla andra som på ett 
eller annat sätt hjälpt mig med examensarbetet, STORT TACK!   
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Appendix 1 
Sammanställning av brunmossornas förekomst i förhållande till de utvalda miljövariablerna, samt förekomst av associationer mellan mossorna samt mellan mossorna och de 
påträffade negativa indikatorarterna.  
 
art A. pinguis C. giganteum C. stellatum C. stygium H. vernicosus L. rutheana P. squarrosa P. trifarium S. scorpioides S. cossonii/ S. stramineum T. nitens 
                    revolvens     
n 296 37 439 109 10 29 35 25 95 396 183 54 
Vattendjup (cm)             
     viktat medelvärde 8,6 16,8 13,6 3,1 9,4 13,5 5,1 5,2 6,4 7,0 15,6 11,1 
     medelvärde ± 0,5 konfidensintervall 10,3 ± 1,22 15,9 ± 4,26 13,0 ± 1,11 10,8 ± 1,51 10,2 ± 4,3 12,6 ± 4,27 19,4 ± 5,31 6,2 ± 1,94 7,5 ± 1,87 12,4 ± 1,13 16,4 ± 1,76 19,5 ± 3,2 
     min- och maxvärde 0 - 56 0 - 50 0 - 60 0 - 43 0 - 21 0 - 48 0 - 57 0 - 20 0 - 51 0 - 60 0 - 57 0 - 59 
     skiljd från # arter (jmf medelvärden) 8 4 4 7 1 3 5 9 7 6 6 6 
     i specifik del av miljögradienten ja nej nej ja nej nej ja nej ja nej ja ja 
pH-värde             
     viktat medelvärde 6,3 6,6 6,6 6,8 5,7 6,7 6,9 6,9 6,6 6,6 6,3 6,5 
     medelvärde ± 0,5 konfidensintervall 6,4 ± 0,06 6,6 ± 0,25 6,6 ± 0,07 6,8 ± 0,12 6,7 ± 0,38 6,5 ± 0,34 6,9 ± 0,23 6,9 ± 0,24 6,6 ± 0,14 6,7 ± 0,08 6,4 ± 0,12 6,5 ± 0,22 
     min- och maxvärde 4,2 - 9,6 4,4 - 8,2 4,6 - 8,9 5,6 - 8,2 5,9 - 7,5 4,3 - 8,0 5,7 - 8,0 5,8 - 8,0 5,2 - 8,7 4,4 - 8,9 3,8 - 8,6 4,2 - 8,2 
     skiljd från # arter (jmf medelvärden) 7 3 3 7 0 2 5 4 5 3 8 3 
     i specifik del av miljögradienten nej nej nej ja nej nej ja ja nej nej nej nej 
Konduktivitet (µS/cm)             
     viktat medelvärde 56 90 66 79 69 64 74 78 67 72 52 71 
     medelvärde ± 0,5 konfidensintervall 58 ± 3,8 84 ± 3,9 65 ± 3,2 82 ± 6,7 73 ± 16,2 64 ± 10,3 73 ± 2,5 82 ± 12,2 66 ± 6,0 68 ± 3,3 55 ± 4,1 71 ± 10,6 
     min- och maxvärde 10 - 220 30 - 220 0 - 230 20 - 200 30 - 110 30 -130 20- 220 40 -160 20 -140 10 -200 0 -160 10 -220 
     skiljd från # arter (jmf medelvärden) 9 4 5 5 1 3 2 2 4 3 10 2 
     i specifik del av miljögradienten nej ja nej ja nej nej nej ja nej ja ja nej 
Täckning förna (%)             
     viktat medelvärde 16 17 25 24 19 32 24 12 10 22 24 20 
     medelvärde ± 0,5 konfidensintervall 17 ± 2,6 21 ± 8,3 23 ± 2,6 25 ± 5,3 29 ± 20,8 29 ± 12,2 15 ± 12,8 12 ± 8,0 12 ± 3,5 22 ± 2,7 25 ± 4,2 23 ± 8,2 
     min- och maxvärde 0 - 100 0 - 90 0 - 100 0 - 95 <5 - 80 0 - 100 0 - 90 0 - 80 0 - 80 0 - 100 0 - 95 <5 - 95 
     skiljd från # arter (jmf medelvärden) 5 4 2 2 0 4 1 4 7 4 2 1 
     i specifik del av miljögradienten nej nej nej nej nej nej nej nej ja nej nej nej 
 Täckning kärlväxter (%)             
     viktat medelvärde 19 14 17 15 10 17 15 10 15 15 15 15 
     medelvärde ± 0,5 konfidensintervall 18 ± 1,6 15 ± 3,7 17 ± 1,4 13 ± 3,6 11 ± 5,6 14 ± 5,6 16 ± 5,2 10 ± 4,9 15 ± 2,6 17 ± 1,3 16 ± 2,4 16 ± 3,4 
     min- och maxvärde <5 - 80 <5 - 50 5 - 90 <5 - 50 <5 - 30 <5 - 80 <5 - 90 <5 - 50 <5 - 75 <5 - 90 5 - 90 <5 - 50 
     skiljd från # arter (jmf medelvärden) 8 1 0 2 0 0 0 5 1 2 1 2 
     i specifik del av miljögradienten nej nej nej nej nej nej nej nej ja nej nej nej 
Täckning bar torv/öppet vatten (%)             
     viktat medelvärde 19 17 7 2 3 2 2 11 19 7 2 0,5 
     medelvärde ± 0,5 konfidensintervall 17 ± 3,1 1 ± 2,0 10 ± 2,0 2 ± 1,5 3 ± 3,4 2 ± 3,7 2 ± 2,3 7 ± 1,6 21 ± 5,8 10 ± 2,0 2 ± 1,3 1 ± 1,4 
     min- och maxvärde 0  - 90 0 - 30 0 - 100 0 - 50 0 - 10 0 -30 0 - 40 0 - 90 0 - 100 0 - 90 0 - 90 0 - 30 
     skiljd från # arter (jmf medelvärden) 8 3 5 5 2 2 4 5 9 6 5 6 
     i specifik del av miljögradienten ja ja nej ja nej nej ja ja nej ja nej nej 
Associationer mellan rikkärrsmossor (storrutor)            
     positiva associationer 0 3 2 4 0 0 5 2 1 5 1 1 
     negativa associationer 3 3 2 2 2 1 1 0 7 2 8 3 
     avsaknad av associationer 8 4 7 5 5 9 4 6 3 4 2 7 
Associationer rikkärrsmossor och negativa indikatorarter            
     Molinia caerulea - 0 0 0 0 + 0 0 0 - + 0 
     Filipendula ulmaria - x x 0 x x x 0 0 - 0 x 
     Calliergonella cuspidata - x - 0 x x x 0 0 - 0 x 
     Sphagnum spp. 0 0 0 - 0 0 + - - - + + 
     Phragmites australis - 0 0 + x 0 + + 0 0 0 0 

Skiljd från # arter: Arternas medelvärden har jämförts med t-test 
I specifik del av miljögradienten: Arternas fördelning har jämförts med samtliga inventerade rutors fördelning med hjälp av χ2-test 
0 = ingen association; + = positiv association; - = negativ association; x = värde saknas då det förväntade värdet i analysen blev < 1 


