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Bättre kunskap om arternas livsmiljö, samt om arterna konkurrerar eller samverkar, 
kan underlätta bevarandet av rikkärr. Min studie av rikkärrsmossor visar att sådan 
kunskap är möjlig att finna. 
 
Det finns olika typer av mossar och kärr. Den typ av kärr som har den största biologiska 
mångfalden kallas rikkärr. Den här typen av kärr utgör också livsmiljö för över 150 av 
Sveriges rödlistade arter. Det stora antalet rödlistade arter beror främst på att kärr har 
försvunnit till följd av dikning, försurning, övergödning, kalkning, utebliven eller felaktig 
skötsel samt klimatförändringar. Rikkärrens betydelse som livsmiljö för ett stort antal arter 
har medfört att naturtypen är högt prioriterad i dagens naturvårdsarbete. Kunskapen om 
rikkärr och deras karaktärsarter är dock bristfällig. Detta försvårar bevarandet av naturtypen.     
    Vad är det då vi behöver veta för att underlätta bevarandet? Naturligtvis finns det mängder 
av viktiga frågor. Jag valde att begränsa mig till följande frågeställningar. Vilken miljö trivs 
rikkärrsarterna i, och gynnas eller missgynnas de av varandras närvaro? För att få svar på den 
första frågan valde jag att titta närmare på livsmiljön för tretton karaktäristiska 
rikkärrsmossor. De miljövariabler jag undersökte var växtplatsens höjd över vattenytan, pH, 
och konduktivitet, samt växtplatsens täckningsgrad av dött växtmaterial, kärlväxter, bar torv 
och/eller öppet vatten. För att få svar på om mossorna gynnas eller missgynnas av varandras 
närvaro undersökte jag det som kallas associationer. Det finns två olika sorters associationer, 
positiva och negativa. En positiv association mellan två eller flera olika arter betyder att de 
ofta förekommer tillsammans. Detta kan tyda på att de gynnar varandra. En negativ 
association betyder att de sällan förekommer på samma plats, vilket kan peka på att de 
konkurrerar med varandra. Vidare studerade jag även associationer mellan rikkärrsmossorna 
och så kallade negativa indikatorarter. Negativa indikatorarter är arter vars närvaro anses vara 
ett tecken på en negativ förändring av rikkärrsvegetationen.  
    Resultaten från min studie visar att mossarterna har olika miljökrav, vilket talar för att de 
har olika tolerans för miljöförändringar. Arterna skiljer sig mest åt vad gäller deras förekomst 
i förhållande till växtplatsens höjd över vattenytan. Det visar på att vattennivån kan vara den 
mest avgörande av variablerna vad gäller arternas utbredning. Om en mossart försvinner kan 
det alltså tyda på en ogynnsam förändring av vattentillgången. Men en förändring av 
artsammansättningen behöver inte vara ett resultat av negativa miljöförändringar utan kan 
vara en följd av naturliga processer, som konkurrens eller samverkan. Det viktiga är därför att 
veta mellan vilka arter konkurrens och samverkan förekommer. Mina resultat påvisar flera fall 
av både positiva och negativa associationer, både mellan vissa av mossorna, samt mellan vissa 
av mossorna och de negativa indikatorarterna, vilket kan vara en hjälp vid tolkningen av 
förändringar i artsammansättningen. Anmärkningsvärt i min undersökning är att jag fann att 
vissa av mossarterna ofta förekommer tillsammans med de negativa indikatorarterna. Detta 
kan innebära att inte alla rikkärrsmossor påverkas negativt av de negativa indikatorarterna. 
Sammantaget visar mina resultat att vägledande kunskap för val och utvärdering av 
bevarandeåtgärder i rikkärr är möjlig att finna. Möjligheterna till förbättrade 
bevarandeåtgärder i naturvårdsarbetet bedöms därmed att vara goda. 
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