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Sammanfattning 
 
På avdelningen för växtekologi vid Uppsala Universitet görs restaureringsexperiment vid 
flera dikade rikkärr. Syftet är att testa metoder för att återställa hydrologin och undersöka 
om den typiska rikkärrsfloran återkommer efter dämning av diken och avverkning. Syftet 
med denna undersökning är att testa om kemiska variabler (pH, konduktivitet, 
ammonium, nitrat och fosfat) påverkas av restaureringsåtgärderna, samt hur 
vattenkvaliteten (pH, konduktivitet, alkalinitet, totalhalter av kväve och fosfor, vattenfärg 
samt organiskt kol) nedströms det restaurerade området förändras. Vattenprov har tagits 
från tre restaurerade lokaler i Uppland dels i diket, uppströms till nedströms kärret och 
kärrvattenprover från perforerade rör som placerats i lokalerna. Restaureringsåtgärderna, 
dämning och avverkning, hade i vissa fall effekt på de kemiska variablerna i 
kärrvattenproverna. Effekten skiljde sig dock mellan de olika lokalerna så det är svårt att 
dra några generella slutsatser om hur åtgärderna påverkar. En generell effekt av 
avverkning samt dämning syntes endast på konduktivitet. Att det skiljer sig mellan 
lokalerna kan bero på att vattenströmningar och inkommande vattenkvalitet skiljer sig 
mellan olika delar av lokalerna och att detta ger en stor rumslig variation som inte har 
med restaureringsåtgärderna att göra men som kan påverka responsvariablerna. Även när 
det gäller hur det restaurerade kärret påverkar vattnet nedströms skiljer sig resultaten 
mellan lokalerna och tidpunkten för provtagningen. En av lokalerna verkar kunna filtrera 
vatten med avseende på humus och organiskt kol (TOC).  
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Inledning 
 
Våtmarker fyller viktiga funktioner i naturen som biologiska reningsverk, kolfällor och 
som habitat för många olika arter. Dessa viktiga biotoper tillhör nu ett av de mest hotade 
ekosystemen i världen på grund av att de har dikats ut och exploaterats under de senaste 
århundradena (Löfroth, 2004). I Sverige har omkring en fjärdedel av den ursprungliga 
arealen våtmarker försvunnit på grund av utdikning och uppodling, medan de områden 
som finns kvar mestadels är påverkade av mänskliga ingrepp (Naturvårdverket m.fl., 
2005). Dikning ökar djupet av syresatt mark och ökar mineralisering och på sätt andelen 
tillgänglig näring. Ökningen är oftast inte så stor att det ger en signifikant effekt på 
trädtillväxt såvida inte gödning tillsätts (Rydin & Jeglum, 2006). Naturvårdsverket har 
lämnat en ny strategi till regeringen med åtgärder för att bevara, restaurera, anlägga och 
sköta våtmarker. Strategin syftar i första hand till att förstärka miljömålsarbetet fram till 
2010 samt att skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker 
till år 2020. I denna strategi står bl.a. att: ”Behovet av restaurering av myrmark bedöms 
vara stort, men kunskaperna om hydrologisk återställning behöver förstärkas” 
(Naturvårdsverket m.fl., 2005).  
 
Bland myrmarker utmärker sig rikkärr genom att vara de artrikaste, med många 
specialiserade arter av kärlväxter, mossor och landmollusker (Sundberg, 2006). Rikkärr 
är minerotrofa dvs. de får näring från ett inflöde av vatten som har filtrerats genom 
mineraljord. Namnet rikkärr syftar till att systemet är rikt i floristisk mening och att 
marken har högre pH och mer basiska joner än fattigkärr (Rydin & Jeglum, 2006). 
Generellt sett är rikkärr relativt näringsfattiga, dvs. oligotrofa eller mesotrofa, och 
näringsbegränsade. Som tumregler är extremrikkärr näringsfattigare än medelrikkärr, 
rikkärr i skogstrakter näringsfattigare än rikkärr i jordbruksbygd, och öppna rikkärr är 
näringsfattigare än trädklädda (särskilt om de har lövträd). Källpåverkan, särskilt i 
extremrikkärr, ger upphov till en mycket näringsfattig, mineralrik och kall miljö 
(Sundberg, 2006). Rikkärr är ett av de habitat som skyddas i Natura 2000, EU:s nätverk 
av skyddsvärda naturområden (Europarådet, 1992). 
 
Vid restaurering av våtmarker är det viktigt att fundera över vad målet med insatserna är. 
Enligt Wheeler (1995) finns det få riktlinjer vid val av slutmål för restaureringar (och 
efterbehandlingar). Han presenterar dock några punkter som kan vara relevanta att 
fundera över;  
 
Genomförbarhet: I vissa situationer styr de miljömässiga förutsättningarna vilka mål 
som är möjliga eller kostnadseffektiva. Det är t.ex. svårt att konstruera ett näringsfattigt 
kärr om området bevattnas med näringsrikt vatten.   
 
Tidigare karaktär av våtmarken: Det kan tyckas att det mest rationella är att återskapa 
den karaktär som våtmarken hade innan den påverkades när detta är möjligt. 
 
Sällsynthet: För sällsynta arter finns en risk för utdöende och det är därför försvarbart att 
satsa resurser på dessa. Eftersom olika arter har olika habitatkrav så måste beslut ändå tas 
om vilka arter som ska prioriteras. 
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Brist på tillfällen: Vissa typer av våtmarker finns det sällan möjlighet till att konstruera. 
Om förutsättningarna är de rätta för att skapa en sådan typ är det därför bäst att passa på. 
 
Den kortsiktiga strategin vid restaurering av näringsfattiga kärr bör vara att reducera de 
tillgängliga näringshalterna som kontrollerar växters tillväxt. När näringshalterna sjunker 
kan karaktäristiska, lågproduktiva arter etableras och växa eftersom ljuskonkurrensen 
minskar (Wheeler & Shaw, 1991, citerad i Koerselman & Verhoeven 1995). De 
långsiktiga strategierna vid restaureringen bör vara att minska både halterna av 
begränsande och icke begränsande näringsämnen. Målet bör vara att reducera 
tillgängligheten av alla primära näringsämnen eftersom den mest stabila situationen, 
gällande biomassaproduktion, är när dessa näringshalter är låga. Om ett system endast är 
begränsat av ett näringsämne kommer produktionen i kärret att variera kraftigt med den 
naturliga variationen av detta näringsämne (Koerselman & Verhoeven, 1995). 
 
I myrmarker har vattenkemin en stor inverkan på vilka växter och djur som förekommer. 
Den kemiska regimen i en myrmark kan delas in i två delar. Den ena delen är variation i 
pH som även är kopplat till konduktivitet, kalciumhalt och tillgång av basiska joner 
(Rydin & Jeglum, 2006). pH och kalciumhalt varierar mellan olika typer av myrar där 
extremrikkärr generellt sett har de högsta värdena och mossar de lägsta. I Sjörs och 
Gunnarsson (2002) presenteras data på kalciumkoncentrationer och pH i myrvatten 
kopplat till myrtyper, definierade utifrån vegetationssammansättning (Tabell 1).  
 
 
Tabell 1. pH och kalciumkoncentrationer i vatten från olika typer av myrar, definierade utifrån 
artsammansättningen hos mossor och kärlväxter (ur Sjörs & Gunnarsson 2002). 
    Myrtyp n     pH   

Medel ± SD  (min-max) 
n Ca (mg/L) 

Medel ± SD   (min-max) 
Extremrikkärr 61    7,4 ± 0,47  (6,2-8,6)  33  49,8 ± 22,4  (18-108) 
Medelrikkärr 125   6,5 ± 0,51  (5,4-7,9)  40  18,2 ± 16,4  (2-60) 
Intermediärt kärr  130 6,0 ± 0,57  (4,6-7,2)  26 7,1 ± 8,6    (0,8-38) 
Medelfattigkärr 69    5,5 ± 0,67  (4,4-6,9) 4    3,2 ± 2,2    (1,7-6,4) 
Extremfattigkärr 223   4,5 ± 0,49  (3,6-6,1)  23 1,5 ± 1,1    (0,46-4,8) 
Mosse 285 3,9 ± 0,26  (3,4-5,1)  21   0,5 ± 0,4    (0,18-1,9) 

 
Den andra delen av den kemiska regimen är tillgången av näringsämnen. Som i terrestra 
ekosystem är kväve ett nyckelämne men de låga halterna av fosfor och kalium är oftare 
begränsande i myrmarker än i mineraljordar. Växter tar upp kväve i form av nitrat eller 
ammonium. I sura, syrefattiga myrar är kväve normalt tillgängligt i form av ammonium, 
och nitrat finns i låga koncentrationer eller inte alls. I neutrala till kalkrika och syrerika 
myrmarker kan nitrat finnas i större mängder. Nitrat läcker lätt ut från systemet medan 
ammonium binds till jonbytesområden på mossor och tenderar att stanna (Rydin & 
Jeglum, 2006). Kärr är oftast kvävebegränsade men kalkrika kärr är ofta fosfatbegränsade 
troligtvis pga. adsorption av fosfat till Ca-hydroxider. Denna slutsats kommer från 
statistiska bevis att tillgänglig fosfor är låg i kalkrika kärr (bundna i komplex) 
(Koerselman & Verhoeven, 1995). Boeye m.fl. (1997) hittade en stark fosfatbegränsning 
i lågproduktiva kalkrika kärr medan mer produktiva kärr var kvävebegränsande. 
Vanligtvis ökar stora, produktiva arter sin dominans om ett begränsande näringsämne 
tillsätts och små, lågproduktiva arter minskar (Rydin & Jeglum, 2006) 
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Myrmarker har en stor kapacitet att hålla kvar kväve och fosfor, men viss del av dessa 
och även andra näringsämnen plus organiskt material flödar ut ur våtmarken och påverkar 
vattendrag och sjöar nedströms (Rydin & Jeglum, 2006). Genom detta kvarhållande 
fungerar myrmarker som naturliga filtreringssystem, buffertzoner, för vatten från 
skogsområden men mycket av detta har gått förlorat på grund av utdikning. Restaurering 
av utdikade myrmarker ger en potential att få tillbaka denna kapacitet (Sallantaus m.fl., 
1998). I ett försök av Sallantaus m.fl. (1998 citerad i Vasander m.fl., 2003) restaurerades 
ett 1 ha stort utdikat myrområde, placerat mellan ett utdikat skogsområde och en bäck. 
Restaureringsåtgärderna innefattade dämning av diket samt avverkning av trädskikt och 
året efter restaureringen avverkades ett 50 ha stort avrinningsområde. Innan 
restaureringen var totalhalterna kväve och fosfor samt lösta fasta ämnen och COD 
(chemical oxygen demand) desamma i inlopp som i utlopp. Efter restaureringen 
reducerades utflödet av lösta fasta ämnen nästan helt och nitrat med 50 %. Restaureringen 
i sig orsakade en ökning av fosfor i utflödet jämfört med inflödet, troligtvis på grund av 
att området tidigare gödslats och att rester från avverkningen låg kvar. Fosforhalterna i 
utflödet såg ut att minska i slutet av 1999, tre år efter restaureringen.  
 
På avdelningen för växtekologi vid Uppsala Universitet görs restaureringsexperiment vid 
flera dikade rikkärr. Syftet är att testa metoder för att återställa hydrologin och undersöka 
om den typiska rikkärrsfloran återkommer efter dämning av diken och avverkning. Syftet 
med denna undersökning är att testa om kemiska variabler, som är viktiga för kärrets 
växter, kan påverkas av restaureringsåtgärderna, samt hur vattenkvaliteten nedströms det 
restaurerade området förändras.  
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Metod och material 
 
Provtagning 
 
Lokalerna 
 
Vattenprov har tagits i tre olika lokaler, Ultunaviken, Styggkärrsviken och Severmossen, 
vilka alla är utdikade myrmarker med ett genomgående dike (Figur 1). Två av lokalerna, 
Ultunaviken och Styggkärrsviken, ligger i samma våtmarkskomplex i västra Uppland 
(59º 57N, 17º 18E). Stora delar av detta område har under 1900-talet, mestadels under 
50-talet, dikats ut i syfte att främja skogsbruk. Den omkringliggande marken utgörs av 
moränmark bestående av tämligen kalkrikt material vilket i hög grad påverkar det 
minerotrofa vattnet som passerar genom myrarna. Enligt litteratur har rikkärrsmossor 
som Scorpidium scorpioides, korvskorpionmossa, Scorpidium cossonii, späd 
skorpionmossa och Campylium stellatum, guldspärrmossa, funnits i detta 
våtmarkskomplex under första delen av 1900-talet och S. scorpioides var dominant i stora 
områden (von Krusenstierna, 1945). Detta indikerar att det tidigare var ett blött område 
med en annan sammansättning av arter än det är idag. Historiska kartor indikerar även 
fler öppna myrar. Ostörda myrar i området består av medelrikkärrsvegetation men även 
fattigkärr- och mossesamhällen.  
 
Den tredje lokalen, Severmossen, ligger i den sydöstra delen av Hållnäshalvön i norra 
Uppland (60º 26N, 17º 57E). Severmossen ligger i ett område som har mycket högre 
kalkhalt i moränen än vad de andra lokalerna har. Detaljerade undersökningar av området 
före dikning saknas. Under 2002 påbörjades ett restaureringsexperiment på de tre 
lokalerna då diket dämdes upp och lokalen avverkades på den ena sidan av diket så att 
fyra olika behandlingar skapades (avverkad/dämd, avverkad/dikad, ej avverkad/dämd 
samt ej avverkad/dikad) (Figur 1). Vattennivån i Ultunaviken och Styggkärrsviken höjdes 
med ca. 16 cm efter restaureringsåtgärderna (medel av mätvärden tagna var 8:e timme 
under vegetationssäsongen).  

 
Figur 1. Försöksuppställning i de restaurerade lokalerna. Provtagningsrören 
 (de vita cirklarna) är placerade 4, 8, 16, 24 samt 32 m från diket. 
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Kärrvattenprovtagningar 
 
Kärrvattenprov togs under sommaren 2005, i Styggkärrsviken den 1/8, i Ultunaviken den 
15/8 och i Severmossen den 21/8. Vatten till kalciumanalysen togs den 29/8 i 
Styggkärrsviken och den 5/10 i Severmossen. Tahvanainen m.fl. (2003) menar att 
sensommaren (augusti till september) är en optimal tid för att samla in ytvatten för 
jämförande studier i boreala kärr, då de kemiska gradienterna är mer stabila på 
sensommaren än i början av sommaren. Proverna togs genom att vatten sögs upp ur en 
meter långa perforerade PVC-rör, med en diameter på 20 mm. Dessa rör sattes ut i 
våtmarkerna innan restaureringsåtgärderna utfördes, med 50-90 cm av rören nedanför 
markytan. Rören tömdes först på allt vatten och fick sedan stå och fyllas på med nytt 
vatten innan proverna togs. På varje lokal togs 40 vattenprover, 10 prover från vardera 
behandling. Rören är placerade 4, 8, 16, 24 samt 32 m från diket (Figur 1). 
 
Dikesprovtagningar 
 
På alla tre lokaler togs vattenprover från det genomgående diket under sommaren 2005. I 
Ultunaviken och Styggkärret togs prover vid två olika tillfällen, den 28/6 och den 15/8. I 
Severmossen gjordes endast en provtagning den 21/8. Vatten för mätning av kalcium togs 
den 29/8 i Styggkärrsviken och den 5/10 i Severmossen. Vattenproven togs från fyra 
olika punkter i dikena med ett replikat från varje punkt, ca. 5 m uppströms och ca. 5 m 
nedströms den restaurerade våtmarken samt i mitten av den dämda respektive ej dämda 
delen av våtmarken (Figur 1). 
 
Vattenstånd 
 
Vattenståndet mättes genom att ett klucklod sänktes ned i rören och vattennivån 
justerades mot rörets höjd över marken. De värden som används i de statistiska 
analyserna för kärrproverna är tagna den 3 november 2003, dvs. inte vid samma tillfälle 
som vattenproverna. Då det är den relativa vattenståndsskillnaden mellan de olika 
provpunkterna i en och samma lokal som används i analysmodellen så ska detta inte ha 
någon inverkan på resultatet. För att få en uppfattning om skillnaden i vattennivå mellan 
de olika datum då provtagningar gjordes användes även en vattenståndsmätning med en 
automatisk pegel, där vattennivån i Styggkärrsviken registrerades (Tabell 2). 
 
Kemiska analyser 
 
Kärrvattenprov 
 
I kärrvattenproverna analyserades pH, konduktivitet, fosfat-fosfor, ammonium-kväve och 
nitrat-kväve. I vissa prover analyserades även kalciumhalt. pH och konduktivitet 
analyserades inom 24 h från provtagningen och ammonium och fosfat inom 62 h. Vatten 
till nitratanalysen hölls fruset till analystillfället och vatten till kalciumanalysen 
konserverades med syra (1 ml 7 M HNO3 /100 ml prov). Fosfat analyserades med  
MRP (”Molybdate Reactive P”)-metoden, efter uppslutning med kaliumpersulfat, och 
ammonium analyserades med indophenol-metoden. Kalcium analyserades med 
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atomabsorptionspektofotometri. Alla dessa analyser utfördes enligt Broberg (2003). 
Nitrat analyserades med en autoanalysator (Alpkem RFA 300) där NO3 först reduceras 
till NO2 i imidazolbuffert i kadmiumrör, sedan haltbestäms NO2 med sulfanilamid + N-
(1-naftyl) etylen-diaminhydroklorid. 
 
Dikesprov 
 
I dikesproven analyserades pH, konduktivitet, alkalinitet, vattenfärg, totalhalten av fosfor 
samt kväve, TOC (total organic carbon) och DOC (dissolved organic carbon). I vissa 
prover analyserades även kalciumhalt. pH och konduktivitet mättes inom 24 h från 
provtagningstillfället och vattenfärg samt alkalinitet mättes inom 48 h. Vatten till 
kalciumanalysen konserverades med syra (1 ml 7 M HNO3 /100 ml prov) och det 
resterande vattnet hölls fruset tills de återstående analyserna utfördes. Vattenfärg mättes 
med en spektofotometer som absorbans vid 436 nm i en 5 cm kyvett. Totalhalten kväve 
analyserades med ultraviolett spektofotometrisk metod och totalhalten fosfor bestämdes 
enligt MRP-metoden, efter uppslutning med kaliumpersulfat. TOC och DOC 
analyserades med en Shimadzu TOC-5000 kol analysator på ofiltrerat respektive filtrerat 
(GF/C filter) vatten. Kalcium analyserades med samma metod som för kärrproverna (se 
ovan). Alla analyser utfördes enligt Broberg (2003). 
 
Statistik 
 
För kärrvattnet gjordes, för varje responsvariabel, först en variansanalys, ANOVA, för att 
testa skillnader mellan lokalerna. Därefter gjordes en separat variansanalys, ANOVA, för 
varje lokal, där effekter av hydrologi och avverkning testades. I den modellen togs även 
två kovariabler med, avstånd till dike och vattenstånd. I de fall när dessa kovariabler inte 
gav någon signifikant effekt på responsvariabeln plockades de bort från modellen och 
endast resultatet för huvudvariablerna hydrologi och avverkning presenteras. Den 
använda variansanalysen identifierar faktorer som, enskilda eller i kombination med 
andra, påverkar de olika responsvariablerna som mätts. 
 
För att analysera om variablerna samvarierar testades korrelationer mellan 
responsvariablerna med Pearson korrelation. 
 
De statistiska analyserna utfördes med MINITAB 14. 
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Resultat 
 
Vattennivå 
 
För att kunna jämföra den relativa vattennivån mellan de olika datum då provtagningar 
gjordes, dvs. hur mycket nederbörd som kommit, visas resultat från mätningar med en 
automatisk pegel i Styggkärrsviken (Tabell 2). När dikesprover togs i augusti var 
vattennivån betydligt högre än när prover togs i juni. För kärrvattenproverna var 
vattennivån högst när prover togs i Ultunaviken (den 15/8) och lägst när prover togs i 
Severmossen (den 21/8). 
 
Tabell 2. Vattennivå i mm över markytan i Styggkärrsviken vid  
olika datum och tidpunkter samt medelvärde för dessa. Positiva  
värden betyder att vattenytan ligger ovanför markytan. 

  Vattenivå  
Datum Kl.08.00 Kl.16.00 Medel 
28/6 -54,6 -71,4 -63 
1/8 2,7 26,8 16,1 
15/8 30,4 25,2 27,8 
21/8 3,9 -4,2 -0,15 

 
Kärrvattenprover 
 
Kalcium 
 
Kalciumhalten i kärrvattenprover från Severmossen analyserades, dessa prover hade ett 
medelvärde på 51,9 mg/L (n = 32). Dessa prover togs dock på andra punkter än de övriga 
kärrvattenproverna och enbart på den avverkade delen, och kan därför inte användas för 
att analysera om restaureringsåtgärderna gett effekt. Kalciumhalter från ordinarie 
provpunkter analyserades endast i kärrvattenprover från Styggkärrsviken. Där var halten 
betydligt lägre än på Severmossen med ett medelvärde på 12,3 mg/L (n = 39). Det fanns 
en signifikant skillnad i kalciumhalterna mellan de dämda och ej dämda områdena 
(Tabell 3). Även vattenstånd förklarade skillnader i kalciumhalter. Vattenståndet var 
signifikant högre på de dämda delarna (ANOVA; p <0,001).  
 
Påverkan av avverkning var olika i de dämda och ej dämda delarna, i de dämda delarna 
var kalciumhalterna lägre efter avverkning och i de ej dämda var de högre (Tabell 3, rad 
”hydrologi*avverkad”; Figur 2).  
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Figur 2. Medelvärden (± SE) av kalciumhalter (mg/L) i kärrvattenprover från Styggkärrsviken i de dämda 
(D) respektive de ej dämda (ED) delarna och de avverkade (AV) respektive de ej avverkade (EJAV) 
delarna. 
 
 
Tabell 3. Variansanalys som visar effekten av hydrologi  
och avverkning på kalciumhalt i Styggkärrsviken. 
 Styggkärrsviken 
Source DF F P 
avstånd dike 1 3,23 0,082 
vattenstånd 1 6,3 0,017 
hydrologi 1 13,97 0,001 
avverkad 1 1,3 0,263 
hydrologi*avverkad 1 23,26 0 
Error 33   
Total 38   
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Fosfat 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i fosfatvärdena mellan de tre lokalerna  
(ANOVA; p >0,05).  
 
I Styggkärrsviken var fosfatvärdena högre i dämda än i ej dämda delar när ingen 
kovariabel togs med i modellen, men när vattenstånd togs med förklarades skillnaden i 
fosfatkoncentration bättre av denna än av dämningen. På de andra lokalerna fanns ingen 
effekt av dämning eller vattenstånd (Tabell 4, Figur 3). Vattenståndet hör ihop med 
hydrologin då vattenståndet är signifikant högre i de dämda än i de ej dämda områdena 
(envägsANOVA; p <0,001).  
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i fosfathalterna mellan de avverkade och de ej 
avverkade områdena i någon av lokalerna (Tabell 4). I Severmossen skiljde sig påverkan 
av avverkning mellan de dämda och ej dämda delarna, i de dämda delarna var 
fosfathalterna lägre efter avverkning och i de ej dämda var de högre (Tabell 4, rad 
”hydrologi*avverkad”; Figur 3).  

 

Figur 3. Medelvärden (± SE) av fosfathalter (µg/L) i kärrvattenprover från Severmossen (SEV), 
Styggkärrsviken (ST) och Ultunaviken (UT) i de dämda (D) respektive de ej dämda (ED) delarna och de 
avverkade (AV) respektive de ej avverkade (EJAV) delarna. 
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Tabell 4 Variansanalys som visar effekten av hydrologi och avverkning på fosfathalt i de tre lokalerna. 

 Severmossen  Styggkärrsviken Ultunaviken  
Source DF F P DF F P DF F P 
vattenstånd    1 4,19 0,049    
hydrologi 1 2.34 0.139 1 0,73 0,399 1 3.90 0.056 
avverkad 1 0.24 0.629 1 3,63 0,065 1 3.39 0.074 
hydrologi*avverkad 1 7.11 0.014 1 0,01 0,924 1 1.49 0.231 
Error 24   34   36   
Total 27   38   39   
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Ammonium 
 
Ammoniumhalterna skiljde sig mellan lokalerna (ANOVA; p <0,01) där Styggkärrsviken 
hade högre halter än de andra lokalerna (medel; Styggkärrsviken = 715µg/L,  
Ultunaviken = 406 µg/L, Severmossen = 457 µg/L). 
 
I Severmossen var ammoniumhalterna lägre på de avverkade områdena än de ej 
avverkade, på de andra lokalerna fanns inte denna skillnad. Även vattenstånd hade en 
påverkan på ammoniumhalterna i Severmossen (Figur 4, Tabell 5). Dämning hade ingen 
effekt på ammoniumhalterna i någon lokal (Tabell 5).  
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Figur 4. Medelvärden (± SE) av ammoniumhalter (µg/L) i kärrvattenprover från Severmossen (SEV), 
Styggkärrsviken (ST) och Ultunaviken (UT) i de dämda (D) respektive de ej dämda (ED) delarna och de 
avverkade (AV) respektive de ej avverkade (EJAV) delarna. 
 
 
Tabell 5. Variansanalys som visar effekten av hydrologi och avverkning på ammoniumhalt i de tre 
lokalerna. 
 
 Severmossen  Styggkärrsviken Ultunaviken  
Source DF F P DF F P DF F P 
vattenstånd 1 4,77 0,039       
hydrologi 1 3,61 0,07 1 1,4 0,244 1 1,93 0,174 
avverkad 1 7,55 0,011 1 0,06 0,801 1 0,15 0,702 
hydrologi*avverkad 1 1,95 0,175 1 0,04 0,834 1 0,33 0,57 
Error 24   36   36   
Total 28   39   39   
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Nitrat 
 
Det fanns ingen skillnad i nitrathalter mellan lokalerna (ANOVA; p >0,05).  
 
Inom den avverkade och ej dämda delen av Severmossen var två nitratvärden extremt 
höga (195 och 68, jämfört med medelvärdet 2,6 för övriga nitrathalter på Severmossen). 
Dessa båda observationer styr helt variansanalysen, och är därför helt avvikande 
(outliers). I Figur 5 och Tabell 6 har dessa båda observationer uteslutits. I Severmossen 
var nitrathalterna lägre i de dämda delarna än i de ej dämda, denna skillnad fanns inte på 
de andra lokalerna (Tabell 6, Figur 5).  
 
I Styggkärrsviken skiljde sig påverkan av avverkning mellan de dämda och ej dämda 
delarna, i de dämda delarna var nitrathalterna lägre efter avverkning och i de ej dämda 
var de högre (Tabell 6, rad ”hydrologi*avverkad”; Figur 5).  
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Figur 5. Medelvärden (± SE) av nitrathalter (µg/L) i kärrvattenprover från Severmossen (SEV), 
Styggkärrsviken (ST) och Ultunaviken (UT) i de dämda (D) respektive de ej dämda (ED) delarna och de 
avverkade (AV) respektive de ej avverkade (EJAV) delarna. 
 
Tabell 6. Variansanalys som visar effekten av hydrologi och avverkning på nitrathalt i de tre lokalerna 
 
 Severmossen  Styggkärrsviken Ultunaviken  
Source DF F P DF F P DF F P 
hydrologi 1 16,67 0 1 0,61 0,442 1 2,2 0,147 
avverkad 1 0,07 0,796 1 1,1 0,301 1 0,69 0,411 
hydrologi*avverkad 1 0,35 0,563 1 5,38 0,026 1 0,4 0,531 
Error 22   36   36   
Total 25   39   39   
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Konduktivitet 
 
Konduktiviteten skiljde sig mellan lokalerna (ANOVA; p <0,001) där Severmossen hade 
en högre konduktivitet än de två andra lokalerna (medel; Severmossen = 19,9 mS/m, 
Styggkärrsviken = 7,5 mS/m, Ultunaviken = 7,2 mS/m). 
 
På alla lokaler var konduktiviteten högre på de dämda områdena än de som ej är dämda 
(Tabell 7, Figur 6). I Styggkärrsviken och i Ultunaviken var konduktiviteten även högre 
på de områden som ej är avverkade än i de som är avverkade, tvärtom gällde för 
Severmossen (Tabell 7, Figur 6). 
 
Påverkan av dämning i Ultunaviken skiljde sig mellan de avverkade och ej avverkade 
delarna, i de avverkade delarna var konduktiviteten något lägre vid dämning och i de ej 
avverkade delarna högre vid dämning (Tabell 7, rad ”hydrologi*avverkad”; Figur 6). 
Påverkan av avverkning i Severmossen skiljde sig mellan de dämda och ej dämda 
delarna, i de dämda delarna var konduktiviteten högre efter avverkning och i de ej dämda 
delarna lägre (Tabell 7, rad ”hydrologi*avverkad”; Figur 6).  
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Figur 6. Medelvärden (± SE) av konduktivitet (mS/m) i kärrvattenprover från Severmossen (SEV), 
Styggkärrsviken (ST) och Ultunaviken (UT) i de dämda (D) respektive de ej dämda (ED) delarna och de 
avverkade (AV) respektive de ej avverkade (EJAV) delarna. 
 
 
Tabell 7. Variansanalys som visar effekten av hydrologi och avverkning på konduktivitet i de tre lokalerna. 
 
 Severmossen  Styggkärrsviken Ultunaviken  
Source DF     F   P DF    F     P DF     F   P 
avstånd dike 1 10,11 0,004 1 6,76 0,014 1 3,26 0,08 
hydrologi 1 9,44 0,006 1 6,61 0,015 1 13,4 0,001 
avverkad 1 5,39 0,03 1 6,69 0,014 1 114,63 0 
hydrologi*avverkad 1 13,13 0,002 1 2,44 0,128 1 18,24 0 
Error 22   34   33   
Total 26   38   37   
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pH 
 
pH skiljde sig mellan lokalerna (ANOVA; p <0,001) där Severmossen hade högre pH än 
de andra lokalerna (medel; Severmossen = 6,34, Styggkärrsviken = 5,48,  
Ultunaviken = 5,37). 
 
I Styggkärrsviken var pH högre i de dämda delarna än i de ej dämda delarna, denna 
skillnad fanns inte på de andra lokalerna (Tabell 8, Figur 7). I Severmossen och i 
Styggkärrsviken gav avverkning en effekt på pH (Tabell 8). I Severmossen var pH högre 
i de avverkade delarna medan de var lägre i Styggkärrsviken (Figur 7). I Severmossen 
förklarades pH även av avstånd till diket och i Ultunaviken förklarades den av 
vattenståndet (Tabell 8). 
 
På Severmossen skiljde sig påverkan av dämning mellan de avverkade och ej avverkade 
delarna, i de avverkade delarna var pH högre vid dämning och i de ej avverkade var det 
lägre (Tabell 8, rad ”hydrologi*avverkad”; Figur 7).  
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Figur 7. Medelvärden (± SE) av pH i kärrvattenprover från Severmossen (SEV), Styggkärrsviken (ST) och 
Ultunaviken (UT) i de dämda (D) respektive de ej dämda (ED) delarna och de avverkade (AV) respektive 
de ej avverkade (EJAV) delarna. 
 
Tabell 8. Variansanalys som visar effekten av hydrologi och avverkning på pH i de tre lokalerna. 
 
 Severmossen  Styggkärrsviken Ultunaviken  
Source DF F P DF F P DF F P 
vattenstånd       1 4,23 0,048 
avstånd dike 1 16,67 0       
hydrologi 1 1,64 0,214 1 5,4 0,026 1 0,03 0,867 
avverkad 1 59,86 0 1 7,72 0,009 1 1,22 0,278 
hydrologi*avverkad 1 5,56 0,028 1 0,26 0,611 1 0,27 0,608 
Error 22   35   32   
Total 26   38   36   
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Korrelation mellan responsvariabler 
 
pH och konduktivitet korrelerade med varandra i kärrvattenprover från Styggkärrsviken 
och Severmossen, pH korrelerade även med ammonium på dessa lokaler. I Ultunaviken 
syntes ej detta samband men i denna lokal fanns däremot en korrelation mellan pH och 
fosfat. Förutom med pH korrelerade konduktivitet även med nitrat i Ultunaviken och med 
kalcium i Styggkärrsviken. Av övriga responsvariabler var det bara fosfat och ammonium 
i Styggkärrsviken som gav en signifikant korrelation (Tabell 9).  
 
Tabell 9. Pearson korrelation för responsvariablerna; pH, konduktivitet ammonium, nitrat, fosfat och 
kalcium. Fetskrift anger korrelation med p <0,05. 
    pH konduktivitet ammonium nitrat fosfat 

       
 Styggkärrsviken 0,709     

konduktivitet Ultunaviken 0,144     

 Severmossen 0,799     
       

 Styggkärrsviken 0,373 0,044    
ammonium Ultunaviken 0,064 -0,208    

 Severmossen 0,406 -0,186    

       
 Styggkärrsviken 0,287 -0,125 0,013   

nitrat Ultunaviken 0,018 0,387 -0,056   

 Severmossen 0,134 -0,08 -0,184   

       

 Styggkärrsviken 0,285 0,074 0,583 0,092  

fosfat Ultunaviken 0,479 0,173 0,262 0,204  
 Severmossen 0,164 -0,342 0,134 -0,036  
       

kalcium Styggkärrsviken 0,309 0,626 -0,103 0,019 0,14 

       

 
Dikesprover 
 
Kalcium 
 
Kalciumhalterna var betydligt högre i prover från diket i Severmossen än i 
Styggkärrsviken. I Severmossen var halterna i nedströms vatten högre än halterna 
uppströms. I Styggkärrsviken däremot minskade halterna från uppströms till nedströms 
liggande provpunkter (Tabell 10). 
 
Tabell 10. Kalciumhalterna (mg/L n=1) i vattenprov tagna i diken i Severmossen och Styggkärrsviken. 
 Kalcium (mg/L) i  

Severmossen 
Kalcium (mg/L) i 
Styggkärrsviken 

Uppströms 51,5 10,4 
Dämt - 8,7 
Ej dämt - 8,4 
Nedströms 55,3 7,6 
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pH 
 
pH i diket låg ungefär en enhet högre i Severmossen än i de andra lokalerna. I 
Severmossen ökade pH nedströms i diket. Denna tendens syntes inte i Ultunaviken där 
pH-värdena var ungefär desamma uppströms och nedströms. I denna lokal var alla pH-
värden högre i prover tagna i augusti jämfört med de från juni. I Styggkärrsviken var pH 
lägre nedströms (Figur 8). 
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Figur 8. pH (n=1) i vattenprover tagna från diken i Ultunaviken (UTV), Styggkärret (STY) och 
Severmossen. I varje serie finns ett prov taget uppströms, ett i den dämda delen, ett i den ej dämda delen 
och ett nedströms om lokalen.  För Ultunaviken och Styggkärrsviken visas en serie prover från juni och en 
från augusti. 
 
Konduktivitet 
 
Konduktiviteten var betydligt högre i Severmossen än i de andra lokalerna och ökade från 
uppströms till nedströms liggande provpunkter, denna tendens syntes inte i de andra 
lokalerna. I Ultunaviken och Styggkärrsviken var konduktiviteten högre i juni än i 
augusti (Figur 9). 
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Figur 9. Konduktivitet (n=1) i vattenprover tagna från diken i Ultunaviken (UTV), Styggkärret (STY) och 
Severmossen. I varje serie finns ett prov taget uppströms, ett i den dämda delen, ett i den ej dämda delen 
och ett nedströms om lokalen. För Ultunaviken och Styggkärrsviken visas en serie prover från juni och en 
från augusti. 
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Vattenfärg 
 
I Severmossen var vattenfärgen lägre nedströms jämfört med uppströms, tvärtom gäller 
för de andra lokalerna. I Ultunaviken och Styggkärrsviken var vattenfärgen högre i 
vattenprover tagna i augusti än de tagna i juni. Vattnet i Ultunaviken var mer färgat än 
vattnet från de andra lokalerna (Figur 10).  
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Figur 10. Vattenfärg (n=1) (absorbans vid 436nm) i vattenprover tagna från diken i Ultunaviken (UTV), 
Styggkärret (STY) och Severmossen. I varje serie finns ett prov taget uppströms, ett i den dämda delen, ett i 
den ej dämda delen och ett nedströms om lokalen. För Ultunaviken och Styggkärrsviken visas en serie 
prover från juni och en från augusti. 
 
Alkalinitet 
 
Alkaliniteten var betydligt högre i dikesvattnet i Severmossen än i de andra lokalerna och 
ökade från uppströms till nedströms liggande provpunkter (Figur 11a och b). På de andra 
lokalerna var skillnaden mellan provpunkterna väldigt små. I Styggkärrsviken var 
alkaliniteten betydligt högre i juni än i augusti och i Ultunaviken var värdena en aning 
högre i juni (Figur 11b).  
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Figur 11. Vattenfärg (n=1) (absorbans vid 436 nm) i vattenprover tagna  i a) diket i  Severmossen och 
b) diken i Ultunaviken (UTV) och  Styggkärret (STY). I varje serie finns ett prov taget uppströms, ett i den 
dämda delen, ett i den ej dämda delen och ett nedströms om lokalen. För Ultunaviken och Styggkärrsviken 
visas en serie prover från juni och en från augusti. 
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Totalkväve 
 
I vattenprover tagna i Ultunaviken och Styggkärrsviken var totalhalten kväve i juni högre 
nedströms om lokalen än uppströms. I augusti var halten något lägre i nedströms prover 
från Ultunaviken och på samma nivå i Styggkärrsviken. I Severmossen var det lägre 
halter totalkväve i utloppet jämfört med inloppet (Figur 12).  
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Figur 12. Totalhalt kväve (n=1) i vattenprover tagna från diken i Ultunaviken (UTV), Styggkärret (STY) 
och Severmossen. I varje serie finns ett prov taget uppströms, ett i den dämda delen, ett i den ej dämda 
delen och ett nedströms om lokalen. För Ultunaviken och Styggkärrsviken visas en serie prover från juni 
och en från augusti. 
 
Totalfosfor 
 
Den totala halten fosfor i Ultunaviken var högre i dikesprover tagna i juni än i augusti. I 
prover från Severmossen, Ultunaviken i augusti och Styggkärret i juni var halten kväve 
högre uppströms än nedströms, i prover från Styggkärret i augusti var förhållandet 
omvänt. I prover tagna i juni i Ultunaviken syntes ingen större skillnad i halterna mellan 
inlopp och utlopp (Figur 13). 
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Figur 13. Totalhalt fosfor (n=1) i vattenprover tagna från diken i Ultunaviken (UTV), Styggkärret (STY) 
och Severmossen. I varje serie finns ett prov taget uppströms, ett i den dämda delen, ett i den ej dämda 
delen och ett nedströms om lokalen. För Ultunaviken och Styggkärrsviken visas en serie prover från juni 
och en från augusti. Värden från den dämda delen i STY aug och från den ej dämda delen i Severmossen 
saknas 
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TOC/DOC 
 
I Styggkärrsviken och Ultunaviken var totalhalterna av organiskt kol (TOC) en aning 
högre nedströms jämfört med uppströms. Halterna var på båda dessa lokaler högre i 
prover tagna i augusti än i prover tagna i juni med en större skillnad i Styggkärrsviken. I 
Severmossen var TOC-halten lägre i nedströms taget vatten än i uppströms. I denna lokal 
var det även en betydligt högre halt TOC i provet taget i den ej dämda delen (Figur 14). 
Detta prov skiljer även ut i sig kvoten DOC/TOC dvs. hur stor del av den totala halten 
organiskt kol som består av organiskt kol i löst form. Medan övriga prov till största delen 
innehöll organiskt kol i löst form (DOC >93 % av TOC) så bestod detta prov endast av  
33 % löst organiskt kol.   
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Figur 14. TOC (n=1) i vattenprover tagna från diken i Ultunaviken (UTV), Styggkärret (STY) och Severmossen. I 
varje serie finns ett prov taget uppströms, ett i den dämda delen, ett i den ej dämda delen och ett nedströms om 
lokalen. För Ultunaviken och Styggkärrsviken visas en serie prover från juni och en från augusti.  
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Diskussion 
 
I denna undersökning testades om restaureringsåtgärderna dämning och avverkning, samt 
avstånd till diket och vattenstånd, hade någon inverkan på olika kemiska variabler i 
kärrvatten. En generell effekt av dämning syntes endast på konduktivitet. För pH, fosfat 
och nitrat fanns enbart en effekt av dämning på en av lokalerna och för ammonium fanns 
enbart en effekt av vattenstånd på en av lokalerna. Avverkning hade också enbart en 
generell effekt på konduktivitet och hade ingen effekt alls på fosfat, ammonium och 
nitrat. På pH syntes en effekt av avverkning på två av lokalerna. Att en påverkan syns 
endast på en eller två lokaler kan bero på att vattenströmningar och inkommande 
vattenkvalitet skiljer sig mellan de fyra behandlingarna. Detta ger en stor rumslig 
variation som inte har med behandlingarna att göra men som kan påverka 
responsvariablerna mer än dessa. Förutom rumslig variation finns det även naturliga 
variationer i vattenflöden över tid som kan påverka det inflödande vattnet. Enligt 
Naturvårdsverket (2004) uppvisar förhållandena i ett vattendrag en tidsmässig variation 
med olika varaktighet och regelbundenhet. Nederbörd och hastig snösmältning ger 
variationer under perioder av timmar eller dygn. Årstidernas växlingar ger upphov till en 
mer eller mindre regelbunden och för regionen karaktäristisk säsongsvariation. 
Klimatvariationer och mänsklig påverkan resulterar i förändringar över perioder av år. Ju 
mindre vattendraget är, desto mer variabla är dessa förhållanden. För att upptäcka och 
säkerställa trender i vattenkvalitet behövs därför provtagningar under en längre period. 
 
Även korrelationsanalysen (Tabell 9) uppvisade variationer, där korrelationer som fanns 
på vissa lokaler inte fanns på andra. Det fanns inte två variabler som korrelerade med 
varandra på alla tre lokaler. pH korrelerade både med ammonium och konduktivitet i 
Severmossen och Styggkärrsviken men dessa korrelationer fanns inte i Ultunaviken.  
 
Målet med restaureringsåtgärderna som har utförts på de tre lokalerna är att få tillbaka en 
typisk rikkärrsflora. Eftersom rikkärr är relativt näringsfattiga, och många 
lågproducerande, karaktäristiska kärrarter har svårt att hävda sig i konkurrens med 
högproducerande arter bör näringshalterna i lokalerna hållas låga. Eftersom dikning ökar 
djupet av syresatt mark och mineralisering och på så sätt andel näring (Rydin & Jeglum, 
2006) kan ett delmål med restaureringen vara att minska näringshalterna. Resultatet 
angående näringsämnen i denna undersökning visar att halterna i vissa fall påverkas av 
restaureringsåtgärderna men att det skiljer sig mellan de olika lokalerna. I 
Styggkärrsviken ökade fosfathalterna vid dämning men på de andra lokalerna hade inte 
dämning någon effekt. Dämning hade ingen effekt på ammoniumhalterna på någon lokal 
men nitrathalterna i Severmossen var lägre i de dämda delarna. Resultatet av detta blir att 
det inte går att säga något generellt om hur dämning påverkar näringshalterna, men att i 
vissa fall finns en påverkan. Avverkning hade ingen effekt på fosfathalterna eller 
nitrathalterna i någon lokal. Ammoniumhalterna var dock lägre på de avverkade 
områdena på Severmossen men någon skillnad syntes inte på de andra lokalerna. 
 
Enbart halterna av olika näringsämnen har mätts i denna undersökning och således kan 
ingenting sägas om vilket eller vilka näringsämnen som är begränsande. Eftersom det rör 
sig om tre olika lokaler så kan det vara olika näringsämnen som är begränsande. Kalkrika 
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lågproduktiva kärr är ofta fosfatbegränsade (pga. adsorption av fosfat till Ca-hydroxider) 
och mer produktiva kärr är kvävebegränsade (Boeye m.fl. 1997). Om detta stämmer på 
dessa lokaler borde Severmossen vara mer begränsat av fosfat än de andra två då 
kalciumhalten är betydligt högre i denna lokal (Tabell 10). Det fanns dock ingen skillnad 
i fosfathalter mellan lokalerna. På alla lokaler var ammoniumhalterna betydligt högre (ca. 
100 ggr högre, Figur 4 och 5) än nitrathalterna, vilket tyder på att det är syrefattiga 
miljöer. Nitrathalterna skiljde sig inte mellan lokalerna men ammoniumhalten var högre i 
Styggkärrsviken än i de andra lokalerna vilket motsäger att denna lokal är mer 
kvävebegränsad än Severmossen. Då proverna är tagna vid olika tillfällen kan denna 
skillnad även bero på andra yttre faktorer som t.ex. hur blött det var vid 
provtagningstillfället. Enligt tabell 2 var vattenståndet högre när proverna togs i 
Styggkärrsviken men eftersom vattenståndet i denna tabell enbart är mätt i 
Styggkärrsviken och dessa två lokaler ligger mer än 7 mil ifrån varandra så kan detta vara 
felvisande. Enligt tabell 4 har vattenstånd och dämning inte heller någon effekt på 
ammoniumhalten. 
 
Förutom kalcium hade Severmossen även högre pH och konduktivitet (kärrvatten), samt 
högre alkalinitet (dikesvatten) än de andra lokalerna vilket stämmer väl med den mer 
kalkhaltiga moränen i området och den högre kalciumhalten.  
 
Sjörs och Gunnarsson (2002) presenterar pH och kalciumkoncentrationer i vatten från 
olika typer av myrar, definierade utifrån artsammansättningen av mossor och kärlväxter 
(Tabell 1). Utifrån medelvärdet för kalcium i Severmossen (medel = 51,9 mg/L för 
kärrprover) ligger denna lokal närmast medelvärdet av kalcium för extremrikkärr. pH 
(medel = 6,33) ligger däremot närmare medlet för medelrikkärr. Eftersom det var ett stort 
spann mellan min- och maxvärden kan Severmossen passa in i båda kategorierna. 
Styggkärret har ett medelvärde för pH (medel = 5,48) som ligger närmast medlet för 
medelfattigkärr men kalciumhalten (medel = 12,35 mg/L) ligger högre än någon av dessa 
kärr och passar bättre in med de intermediära kärren eller medelrikkärren (Tabell 1). 
 
Myrmarker har en stor kapacitet att hålla kvar kväve och fosfor, men viss del av dessa 
och även andra näringsämnen plus organiskt material flödar ut ur våtmarken och påverkar 
vattendrag och sjöar nedströms (Rydin & Jeglum, 2006). På grund av den kvarhållande 
kapaciteten kan våtmarker fungera som buffertzoner som minskar kväve och 
fosforläckage från skogsområden till vattendrag. Denna undersökning visar att i vissa 
mätningar minskar totalhalterna av kväve samt fosfor nedströms den restaurerade lokalen 
jämfört med uppströms och i vissa mätningar ökar den. Fosforhalterna nedströms var 
endast högre i Styggkärrsviken i augusti och i de andra provserierna minskade halterna 
eller höll sig på samma nivå. Denna undersökning styrker därför inte resultaten från 
Sallantaus m.fl. (1998 presenterat i Vasander m.fl., 2003) där fosforhalterna var högre i 
utflödet jämfört med inflödet tre år efter restaureringen. På de lokaler som jag har tagit 
prover i, finns dock inga undersökningar från första och andra året efter restaureringarna, 
så ett läckage av fosfor skulle kunna ha skett tidigare. I prover tagna i Ultunaviken och 
Styggkärrsviken ökade halterna kväve nedströms i juni men minskade respektive var på 
samma nivå i augusti. Denna skillnad skulle kunna bero på att vattenståndet var betydligt 
högre i augusti (Tabell 2). Detta kan ha lett till att vattnet nedströms inte passerat igenom 
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kärret utan endast runnit i diket (eller så var uppehållstiden i kärret kortare) och inte tagit 
med något kväve från marken. Om detta är fallet så fungerar detta kärr inte som 
buffertzon eftersom den släpper ut kväve till vatten som passerar igenom. Den totala 
halten fosfor var högre i alla dikesprover tagna i Ultunaviken i juni än i de tagna i 
augusti, även i inloppet. Om man följer samma resonemang som för kvävet kan detta 
bero på att mer fosfor har tagits upp i vattnet från marker uppströms kärret vid den lägre 
vattennivån. Resonemanget stämmer dock inte angående utsläpp av fosfor från kärret då 
halterna fosfor endast ökade i Styggkärret tagna i augusti då det var högre vattenstånd. 
Om det är så att vattnet inte kommer i kontakt med kärret går det inte att dra några 
slutsatser huruvida det fungerar som buffertzon vid högt vattenstånd.  
 
I Severmossen var vattenfärgen och totalhalten organiskt kol lägre nedströms lokalen 
jämfört med uppströms. Detta betyder att kärret filtrerat vattnet och minskat mängden 
humus och organiskt material. I Ultunaviken och Styggkärrsviken ökade däremot 
vattenfärgen och till viss del TOC-halten. Dessa lokaler släppte således ifrån sig ett 
överskott av humus och organiskt material. Vattenfärg och TOC var högre i vattenprover 
tagna i augusti än i de tagna i juni (även i uppströms vatten). Detta kan bero på att det var 
ett högre vattenflöde i augusti och att vattnet dragit med mer organiskt material från det 
övre markskiktet i omgivande marker. För att upptäcka och säkerställa trender i ett 
vattendrags kemiska förhållanden krävs oftast tidsserier som överstiger 10 år 
(Naturvårdsverket, 2004). För att kunna säga någonting mer säkert, om hur den 
kvarhållande kapaciteten i lokalerna är, behövs fler provtagningar. 
 
Slutsatser 
 
Restaureringsåtgärderna, dämning och avverkning, hade i vissa fall effekt på de kemiska 
variablerna i kärrvattenproverna. Effekten skiljde sig dock mellan de olika lokalerna så 
det är svårt att dra några generella slutsatser om hur åtgärderna påverkar. En generell 
effekt av avverkning och dämning syntes endast på konduktivitet. Att det skiljer sig 
mellan lokalerna kan bero på att vattenströmningar och inkommande vattenkvalitet skiljer 
sig mellan de fyra behandlingarna och att detta ger en stor rumslig variation som inte har 
med behandlingarna att göra men som kan påverka responsvariablerna. Även när det 
gäller hur det restaurerade kärret påverkar vattnet nedströms skiljer sig resultaten mellan 
lokalerna och tidpunkten för provtagningen. Severmossen verkar kunna filtrera vatten 
med avseende på humus och TOC.  
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