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Förord 
 

Följande arbete är ett examensarbete, 15hp, inom det biogeovetenskapliga programmet vid 

Stockholms universitet. Arbetet har till stor del utförts på SGU i Uppsala. Handledare för 

projektet har varit Helle Skånes vid Stockholms universitet och Gustav Sohlenius vid 

Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

 

Arbetets syfte har varit att försöka finna samband mellan geologisk information hämtad ur 

SGU:s databaser och biotopen rikkärr. Samband som, med hjälp av ArcGIS, skulle kunna 

användas vid sökandet av idag okända rikkärrsområden för att i nästa steg inventera och 

skydda fler områden av den artrika biotopen. Resultat som även skulle innebära ytterligare 

användningsområde för de undersökningar SGU har och fortlöpande tar fram.  

Tack! 
Stort tack till alla Er som på olika sätt bidragit med värdefulla fakta, synpunkter och kunskap 

under examensarbetes gång. Ett särkilt tack vill jag rikta till: 

 

Gustav Sohlenius för ditt stora engagemang, för tid du lagt ner på att handleda mig genom 

projektet, för SGU-data och litteratur du hjälpt mig att ta fram, för vägledning, ny kunskap 

god organisation kring fältstudier och för glada tillrop! 

 

Helle Skånes för din hjälp med att tänka i nya banor och se på resultat ifrån olika vinklar, 

tänka klart i förvirrade stunder och för uppmuntran under hela arbetet! 

 

Tack Bo Eknert för vägledning, tillhandahållen information och tankar kring arbetet. 

 

Linda Wickström för material, för värdefull och ny kunskap om berggrundsgeologi som du 

delat med dig av både på SGU och ute i fält. 
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Jens Hansen för svar på frågor kring rikkärrsinventering i praktiken. 
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Sammanfattning 
Rikkärr är en naturtyp med hög artrikedom, som återfinns i kalkrika våtmarker. Kända rikkärr 

upptar idag 2-3 % av myrarealen i Sverige (Sjörs & Gunnarsson 2002). Med snabbare och 

effektivare inventeringsmetoder skulle med all sannolikhet fler rikkärr återfinnas. Rikkärrens 

många arter har under lång tid anpassat sig till de speciella förhållandena men är idag starkt 

hotade då biotopen rikkärr minskar. Tillbakagången är ett resultat av dikning, upphörd hävd, 

övergödning, försurning och skogsbruk. I de svenska rikkärren finns många rödlistade och 

utrotningshotade arter inom grupperna snäckor, kärlväxter och mossor. För att bevara den 

biologiska mångfalden behöver vi ha säkra metoder för att identifiera rikkärr och på så vis ha 

möjlighet att skydda dem. Naturtypen rikkärr har många fysionomier som gör den svår att 

urskilja vid flygbildstolkning. Syftet med examensarbetet är att undersöka om det med hjälp 

av geologiska data hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) är möjligt att finna 

kopplingar till rikkärren som kan användas för att på ett säkert sätt kunna identifiera 

potentiella rikkärrsområden snabbare i framtiden. Arbetet har genomförts genom att studera 

samband mellan utvalda element ur ett antal undersökningar utförda av SGU. Resultatet visar 

tydligt det starka samband rikkärren har till områden med kalkberggrund och på hur tydligt 

detta syns vid användandet av det geografiska informationsprogrammet ArcGIS. Resultaten i 

uppsatsen tydliggör även svårigheten med att använda befintliga data, ur SGU:s geodatabas, 

för att finna kompletterade komponenter med samband till biotopen rikkärr. Resultaten leder 

till rekommendationer om framtida undersökningar att utföra för att stärka vår kunskap om 

rikkärren. 

Abstract 
Rich fen are mineral rich wetlands with high biodiversity, a biotope that occupies 2- 3% of 

the wetlands in Sweden (Sjörs & Gunnarsson 2002) and that with improved methods for 

certain would increase to area. Rich fen species have during a long time evolved to cope with 

the special conditions but are today strongly threatened when the biotope decreases to 

numbers and area. The decline is the result of ditching, fertilization, acidification and 

afforestation. Mollusks, vascular plants and mosses are example of groups, linked to the rich 

fen, that hold many species, red listed and threatened with extinction in Swedish wetlands. In 

order to preserve the biological diversity, we need to have accurate methods to identify rich 

fen areas to get a chance to protect them. The biotope rich fen has many appearances and is 

therefore hard to detect with aerial photo interpretation. The aim with this essay is to examine 

if there is a way, with the aid of geological information by the Geological Survey of Sweden 

(SGU) and information of inventoried rich fen areas, to find links that can be used to identify 

potential rich fen areas faster in the future. The work has implemented through studying 

connections between selected elements, associated to limestone, from a number of surveys 

performed by the Geological Survey of Sweden. The result shows the usefulness of the 

information and the benefit of using the geographical information system ArcGIS. The results 

in the essay do also clarify the difficulties by using existing information, registered in the 

database of the Geological Survey of Sweden, in order to find complemented components 

with connections to the biotope rich fen. The results lead to recommendations about future 

surveys to carry out in order to starch our knowledge about the rich fen.
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Introduktion  
Som bakgrund till detta arbete ligger forskningsprojektet ”Kan SGU:s data användas för att 

förutsäga vegetationens sammansättning?” vilket är ett samarbete mellan SGU och Sveriges 

lantbruks universitet (SLU) och arbetet där inom miljöövervakningsprogrammet ”Nationell 

inventering av landskapet i Sverige” (NILS).  

 

Detta arbete är ett steg i sökandet efter samband mellan rikkärr och kalkrik mark. Information 

som kan utgöra ett verktyg i arbetet med att på ett träffsäkert sätt finna dessa områden inför 

inventering av naturtypen. Rikkärr är en av Sveriges mest artrika biotoper, en mycket 

skyddsvärd naturtyp med stor variation både vad gäller arter, bonitet och ståndortsegenskaper. 

Här lever arter som under lång tid anpassat sig till de speciella förutsättningarna på rikkärren. 

På grund av förändrad markanvändning sedan 1800-talet, som upphörd slåtter och expanderat 

skogsbruk, har naturtypen minskat kraftigt till antal och areal och med det har även rikkärrets 

arter till stor del försvunnit. Riksdagen har fattat beslut om 16 miljökvalitetsmål att uppnå till 

år 2020 där ”Myllrande våtmarker” och ”Ett rikt växt- och djurliv” är två av målen (Eriksson 

2009). Våtmarkernas ekologiska status ska behållas och bevaras för framtiden och jämfört 

med år 2000 ska antalet hotade arter minska med 30 % till år 2015. Idag har Sveriges 

länsstyrelser goda men inte heltäckande kunskaper om rikkärrens utbredning vilket behövs för 

att utarbeta åtgärdsprogram, skydda biotopen och värna om den biologiska mångfalden 

(Sundberg 2006). I arbetet med att leva upp till miljömål som dessa krävs metoder för att 

identifiera naturtyper och habitat. 

 

Den stora variationen hos rikkärren gör naturtypen svår att identifiera vid flygbildstolkning. 

Tidigare studier visar på rikkärrens koppling till kalkrik mark och geologisk information som 

berggrundskartor och jordartskartor används vid inventering av biotopen sedan lång tid 

tillbaks (Nyström 1974). Förfinade metoder baserade på detaljerad geologisk information och 

användandet av det geografiska informationsprogrammet ArcGIS, kan tänkas utgöra en 

mycket viktig del för att snabbare identifiera potentiella rikkärrsområden i framtiden.  

 

SGU är den myndighet som svarar för karteringar och mätningar av berggrunden, jordlagren 

och dess beståndsdelar, malmförekomster, mineral- och grundvattenbestånd i Sverige. 

Information som används i olika syften ute i samhället idag och som i framtiden kan tänkas få 

en större roll vid exempelvis biotopkartering. 

 

Att botaniker känt till en koppling mellan floran och kalkberggrunden går att läsa i flertal 

äldre rapporter och naturinventeringar. Som exempel på detta kan läsas, i en botanisk 

inventering av urkalksområden i Kopparbergs län från 1974, ”att en kalkhaltig berggrund i 

mångt och mycket har ett avgörande inflytande på florans beskaffenhet” (Nyström 1974). 

Som ett annat exempel kan nämnas en naturinventering i Kopparberg län 1976 där 

topografiska, geologiska och ekonomiska kartor använts tillsammans med flygbildstolkning 

utgjorde de viktigaste underlagen i beskrivningar av naturområden (Ströberg & Land 1976). 

 

I ett tidigare examensarbete vid Stockholms universitet i samarbete med Naturvårdsverket har 

en metod tagits fram i syfte att finna potentiella rikkärrsområden (Johansson & Norin 1995). 

Metoden bygger på att med hjälp av bl.a. artdata från Artdatabanken, vegetations- och 

topografiska kartor från Lantmäteriet, geologiska underlag som markgeokemiska, 

hydrologiska,  bergarts- och jordartskartor från SGU, tillsammans med äldre kartmaterial, 

flygbildstolkning och fältbesök identifiera okända rikkärr. Tillämpningsförsöket begränsades 

till område med representativ terräng, känd förekomst av kalk i berggrund eller jordlager. 

Ytterligare begränsningar kom att gälla områden utifrån tillgång på flygfoton, berggrunds- 
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och jordartkartor. Författarna till metoden sammanfattar studien som en metod i 

utvecklingsstadiet som fungerat relativt bra men där mer kunskap, mer heltäckande underlag 

och mer tid behövs för att riktigt kontrollera metodens användbarhet. Föreliggande arbete tar 

detta vidare genom att göra snävare urval ur de geologiska underlagen till att gälla endast 

komponenter med direkt koppling till kalk för vidare jämförelser mot kända rikkärr. Även 

användandet utav digitaliserad geologisk information och det geografiska 

informationsprogrammet ArcGIS är en vidareutveckling från tidigare arbete vilket bygger på 

geologiska studier av papperskartor.  

 

Vid länsstyrelsen i Värmland har en metod utarbetats för att finna potentiella rikkärr med 

hjälp av ArcGIS (T. Nilsson, personlig komm.), med samma tanke som i föreliggande 

examensarbete. Här har man sökt basiska bergarter kopplade till sankmarker och funnit ett 

stort antal potentiella områden för rikkärr. Vid tillämpningskontroll av dessa visade sig inget 

vara ett rikkärr och utrymme har inte funnits för fortsatt arbete med metoden.  

 

Inga tidigare studier har mig veterligen gjorts, i ArcGIS, där urval av komponenter med 

koppling till kalk från olika geologiska områden har plockats fram ur SGU:s databaser och 

sedan jämförts mot befintlig rikkärrsinventering. Undersökningen skiljer sig från tidigare 

studier genom att sökmetoden är snävare och har utförts i ArcGIS, vilket gör att denna studie 

känns som en naturlig och intressant fortsättning av ovan nämnda studier.  

 

Syfte  

Syftet med studien har varit att svara på frågan om det med hjälp av SGU:s databaser går att 

finna kopplingen mellan naturtypen rikkärr och geologiska komponenter med koppling till 

kalk. Om sådan koppling påträffas är följdfrågan om analyser i ArcGIS kan utgöra en effektiv 

metod för att peka ut de potentiella rikkärren?  

 

Rikkärr  

Sverige är det land inom EU med till ytan störst andel rikkärr. De flesta och största rikkärren 

förekommer i Jämtland där vi har omkring 95 rikkärr vilka var och en, är större än 100 ha 

(Sundberg 2006). Rikkärr återfinns främst i torvmarker med anknytning till kalkberggrund, 

vulkaniter, lättvittrade basiska bergarter, skalgrusbankar, och kalkrik morän. I Sverige delas 

myrar normalt in i mossar och kärr där kärr är minerotrofa, dvs. står i direktkontakt med 

fastmarkens grundvatten vilket mossar som är ombrotrofa dvs. enbart får sitt vatten och sin 

näring från regnvatten, inte gör (Påhlsson 1998).  Kärr delas upp i extremfattigkärr, 

intermediärfattigkärr, intermediärkärr, intermediärrikkärr och extremrikkärr (kalkkärr) vilket 

bygger på vilka arter som identifierats inom området. Uppdelningen överensstämmer även 

med en pH-gradient med de högsta pH-värdena i extremrikkärren. Generellt karaktäriseras 

rikkärren av förhöjda mineralhalter och ett pH-värde kring 6-8 av vilket pH >7 ofta indikerar 

extremrikkärr (Sundberg 2006). Vattnets pH-värde och mineralhalt varierar inom kärret 

liksom öppenhet, lutning, hydrologiska förutsättningar och avstånd till källan för basiskt 

mineral. Variationer beror även på vilken plats och vilken tid på dygnet eller tid på året testen 

utförs (Sjörs & Gunnarsson 2002). Mätningar av vattnets pH-värden i olika växtgrupper har 

utförts inom allt från extremfattigkärr till extremrikkärr med resultat som pekar på stora 

variationer inom vattenkemin. Detta gör att torvkemin kan anses ha större betydelse än 

vattenkemin för vegetationen (ibid.). Torvbildningen är oftast svag i rikkärren då rörligt 

vatten syresätter materialet och då förhindrar torvbildningen (Sundberg 2006). 
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Variationen är för övrigt stor inom naturtypen beroende på bildningshistoria, storlek, 

markanvändningshistoria, mineralhalt, geografiskt läge, näringsförhållanden, torvdjup, och 

fuktighet. Rikkärren kan vara topogena, i naturliga sänkor eller soligena i sluttningar. 

Dessutom skiljer sig rikkärren mycket vad gäller de arter som dominerar i trädskikt, fältskikt 

och bottenskikt. Rikkärr kan vara allt från helt öppna till att ha en krontäckning upp emot 100 

% (Fig.1.).  

 

       
Foto: Gustav Sohlenius                                                   Foto:  Nina Lans     

 

Figur 1. Exempel på olikheter i öppenhet hos fältbesökta rikkärr. Th. Lisskvissmyran och tv. Galtryggkärren i 

Dalarna.  

         

 

Rikkärren är i allmänhet näringsfattiga vilket kan uppfattas som motsägelsefullt med tanke på 

de ofta innehåller höga koncentrationer av kalcium. De höga koncentrationerna av kalcium är 

en följd av närheten till kalkberggrund eller kalkrik morän med anslutning till rörligt 

källvatten vilket för med sig baskatjoner och näringsämnen från den kalkrika fastmarken. Att 

rikkärren trots dessa ståndortsegenskaper är näringsfattiga förklaras med att kalcium 

tillsammans med vatten med pH >6,5 binder fosfat som då inte blir tillgängligt som 

näringsämne åt vegetationen (ibid.). Rikkärren har många kalkgynnade arter gemensamt med 

kalkfuktängen med skiljs åt då rikkärren är blötare, mer näringsbegränsade och kan ha något 

mäktigare torvskikt jämfört med kalkfuktängen. I extremrikkärren syns ofta orkidéer. 

 

Historiskt så har rikkärren liksom många myrmarker påverkats av utdikning då jord- och 

skogsbruk krävt mer utrymme (Påhlsson 1998). Under 1800-talet utnyttjades rikkärr till 

slåttermarker (Sundberg 2006). Utebliven hävd på grund av förändrad markanvändning har 

resulterat i olika stadier av igenväxning (Påhlsson 1998). Än idag så är skogsbruket ett hot då 

rikkärr påverkas av avverkning, skogsplantering och gödsling i tillrinningsområdena. Andra 

hot är exploatering, energiskogsplantering, torvtäkt, eutrofiering, försurning och igenväxning 

(ibid.). Framöver kan klimatförändringar komma att få en ännu större betydande påverkan på 

rikkärren i områden där torrare somrar ger högre grad av igenväxningssuccessioner.  
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Naturtypsinventeringar görs för att vi genom kunskap om värdefulla naturområden ges 

möjlighet att skydda dem och på så vis säkra en gynnsam bevarandestatus och ett rikt växt- 

och djurliv för framtiden. Syftet med rikkärrsinventeringar är att med hjälp av dessa kunna 

identifiera rikkärren för att sedan utarbeta åtgärdsprogram att arbeta efter. På så vis kan vi 

arbeta för att nå det av riksdagen beslutade miljömålen " Myllrande våtmarker", "Ett rikt växt 

och djurliv" samt övriga ekosystemrelaterade miljömål.  

 

Begreppsförklaringar  

Benämningen "rikkärr" myntades av den svenske ekologen G. Einar Du Rietz som med det 

syftade på artrikedomen i naturtypen. Internationellt så har benämningen "rikkärr", direkt 

översatts till "rich fen" (Sjörs 2002).  En definition som till viss del ryms under flera av de 

beskrivna naturtyperna inom Natura 2000 som anses vara skyddsvärda enligt EU:s art- och 

habitatdirektiv. Det finns därför flera engelska benämningar som kan tänkas involvera 

naturtypen rikkärr. I Naturvårdsverkets tolkning av EU:s definitioner för habitaten beskrivs 

våtmarkerna enligt nedan (Sundberg 2006).  

 

7230 Rikkärr. (Alkaline fens) "Minerotrofa myrar och rika källmiljöer oavsett lutning och 

förekomst av morfologiska strukturer, där ständig tillförsel av baskatjonrikt vatten från 

omgivningen sker" Prioriterat habitat inom Natura 2000. 

 

7220 Källor med kalktuffbildning (Petrifying springs with tufa formation) "Källor med hårt, 

kalkrikt vatten där kalktuffbildning pågår". 

 

7210 Kalkkärr med ag (Calcareous fens with Cladium mariseus and species of  

Caricion davallianae). "Kalkrika kärr, sjöpartier eller annan fuktig mark med rik förekomst 

av ag". Prioriterat habitat inom Natura 2000. 

 

7160 Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (SF) (Fennoscandian 

mineralrich springs and springfens). ”Källor och fattiga-intermediära källkärr som påverkas 

av ständigt strömmande mineralrikt grundvatten" 

 

7240 Alpina rikkärrsamhällen med brokstarr/svedstarr (Alpine pioneer formations of 

Caricion bicoloris-atrofuscae) "Naturtypen utgörs av kärr eller annan fuktig eller periodvis 

fuktig kalkrik mark i fjällen med instabila markförhållanden". Prioriterat habitat inom Natura 

2000 (ibid.) 

 

Rikkärrens arter  

Rikkärren är den mest artrika myrmarken vi har i Sverige med många, specialiserade arter av 

kärlväxter (Fig. 2), svampar, mollusker och mossor. Omkring 160 rödlistade arter 

förekommer på biotopen varav c:a hälften av dem bedöms som hotade (Sundberg 2006). 

Artsammansättningen hos mossorna är i stort densamma från norr till söder medan tydliga 

regionala skillnader märks inom gruppen kärlväxter beroende på olika arters ståndortskrav, 

klimatzoner som läge norr eller söder om Limes norrlandicus, geologiska och hydrologiska 

variationer. Vattnets och isens rörelse i rikkärren gynnar störningståliga arter på rikkärret. För 

att ett objekt ska klassas som rikkärr bör minst 10 indikatorarterna återfinnas och för att 

klassas som extremrikkärr bör >2 extremrikkärrsindikatorer finnas. Rikkärren förekommer till 

största arealer i Jämtland (ibid.). 
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Ett axplock av rikkärrets hotade arter är mollusken större agatsnäcka (Cochlicopa nitens) 

vilken är klassad som starkt hotad. Jordlöparen strimmig sammetslöpare (Claenius 

quadrisulcatus), orkidén gulyxne (Liparis loeselii), levermossan rikkärrsscapania (Scapania 

brevicaulis) och halvgräset loppstarr (Carex pulicaris) är klassade som sårbara 

(Artdatabanken, 2010). Mollusken kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri), käppkrokmossa 

(Hamatocaulis vernicosus) och sumpäggsvamp (Bovista paludosa) är klassade som nära 

hotade (ibid.).  

 

Till indikatorarter för intermediärrikkärr räknas späd skorpionmossa (Scorpidium cossoni), 

praktflikmossa (Lophozia rutheana), gräsull (Eriophorum latifolium) och tagelsäv (Eleocharis 

quinqueflora O. Schwartz). Till indikatorarter för extremrikkärr kan nämnas axag (Schoenus 

ferrugineus L.), kärrknipprot (Epipactis palustris L. Crantz), tuffmossor (Palustriella) 

(Sundberg 2006) eller en hög täckningsgrad av späd skorpionmossa. Generellt kan sägas att 

mossor dominerar intermediärrikkärren medan kärlväxter som orkidéer påträffas på 

extremrikkärren. 

 

Vegetationen inom rikkärren etableras på olika mikrotopografiska nivåer beroende på vilka 

fuktighetsförhållanden och ljusförhållanden de olika arterna kräver. Detta gör att man finner 

mossor på lösbottnar och i fastmatteytor och sida vid sida med dem så växer tuvbildare av 

olika höjd. De stabilaste rikkärren kan anses vara de källpåverkade soligena rikkärren i 

sluttande terräng där succession inte sker lika fort som vid de topogena rikkärren (Sundberg 

2006). 

 

Variationen är stor inom de olika vegetationsskikten. Täckningsgraden i de olika fältskikten 

påverkar ljusinsläpp till underliggande vegetationsskikt vilket i sin tur inverkar på vad som 

växer där. Träd och buskskikt kan bestå av de flesta av våra svenska barr- och triviallövträd.  

 

Fältskiktet domineras av bladvass (Fragmites australis), trådstarr (Carex lasiocarpa), 

hirsstarr (Carex panicea), blåtåtel (Molinia caerulea), pors (Myrica gale), vattenklöver 

(Menyanthes trifoliata) och ag (Cladium mariscus). Generellt kan konstateras att halvgräsen 

dominerar över gräsen på rikkärret. 

 

Bottenskiktet kännetecknas främst av brunmossor, svag torvbildning och tidvis är även 

bottenskiktet svagt utvecklat. Dominerande brunmossor är grupperna skorpionmossor 

(Scorpidium), spärrmossor (Campylium), skedmossor (Calliergon) och tuffmossor 

(Palustriella) (ibid.). 
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Figur. 2.  Ett axplock av kärlväxter vilka indikerar rikkärr. Samtliga foton är hämtade 

från Virtuella floran (http://linnaeus.nrm.se/flora/) och avser att förmedla en 

känsla för hur vackert ett rikkärr kan vara. 
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Rikkärrens geologi och SGU:s kartering av Sveriges geologi 

Rikkärr återfinns enligt allmän uppfattning i huvudsak på torvmarker över kalkrik morän eller 

i anknytning till kalksten, vulkanit eller basiska bergarter som t.ex. diabas och gabbro 

(Sundberg 2006). Gynnsamma förhållanden som rinnande baskatjonrikt vatten, fukten från 

branterna och hög solinstrålning kan leda till att vissa rikkärrsarter även återfinns på kalkfria 

jordarter som t.ex. ravinområden. Små rikkärr återfinns emellanåt i områden där det inte finns 

några geologiska indikationer på rikare mark (J. Hansen, personlig komm.) och på 

motsvarande sätt så saknas rikkärren ibland där starka indikationer om potentiella rikkärr 

föreligger (T. Nilsson, personlig komm.). Detta visar på hur komplex frågan är vilket kan 

förklara varför raka samband mellan markegenskaper och vegetationen i rikkärren ännu inte 

hittats. 

 

Baskatjoner bidrar till att hålla pH-värdet högt i mark och vatten (Eriksson och andra 2005), 

därav rikkärrens koppling till geokemin. Höga pH-värden i morän indikerar lättlösliga 

karbonater i moränen (Andersson och andra 1997). Sura bergarter ska inte likställas med låga 

pH-värden utan avser höga kiselhalter (Carlsson och andra 2009). Ren kvarts har som 

exempel höga pH-värden. Sura bergarter har ingen direkt koppling till sura jordar. Indirekt 

däremot så finns ett samband mellan sur berggrund och sur jord då svårvittrade sura bergarter 

inte konsumerar syror som lättvittrade bergarter gör, vilket följaktligen ger ett lägre pH-värde 

(G. Sohlenius, personlig komm.) I basiska bergarter råder förhöjda värden av baskatjoner som 

bl.a. kalcium, järn och magnesium men även av strontium (Sr). Strontium är ett grundämne, 

en alkalisk jordartsmetall, som i naturen förekommer som bl.a. karbonat. Strontium korrelerar 

med kalcium och det högsta innehållet finns i kalkstenar (ibid.). Kalcium förekommer i 

föreningar med framför allt kisel och ingår i många bergartsbildande mineraler varav 

karbonater är ett.  

 

Liksom i intermediära kärr förekommer stora variationer vad gäller kalciumhalter i 

intermediärrikkärr och många gånger noteras därav låga kalciumhalter i intermediärrikkärren 

(Sjörs & Gunnarsson, 2002). Även pH-värden varierar och stort överlapp syns mellan 

intermediära kärr och intermediärrikkärr.  I extremrikkärren noteras medelhöga till höga 

kalciumvärden och höga pH-värden (ibid.). Vanliga baskatjoner är kalcium (Ca), magnesium 

(Mg), kalium (K) och natrium (Na) och bland dessa är det framför allt kalcium som är vanlig i 

kalkområden då kalksten byggs upp av mineralet kalcit (CaCO3). Låga pH-värden ökar 

urlakningen av näringsämnen som transporteras iväg med vattnet medan ämnen som fosfor 

binds hårdare till marken (Carlsson och andra 2009). Grundvattnets kemiska sammansättning 

är kopplat till nederbörd och markens egenskaper som jordmåns- och 

berggrundssammansättning (Andersson och andra 1997).  

 

SGU:s geokemiska kartering visar på fördelningen av grundämnen, spårämnen och pH-

värden i mark och vatten (Carlsson och andra 2009). Detta sker genom markgeokemisk och 

biogeokemisk kartering och används inom bl.a. miljöövervakning. Vid markgeokemisk 

kartering provtas framförallt morän men även lera, silt och grövre sediment. Proverna tas på 1 

meters djup vilket är under det lager som påverkas av markanvändning och vegetation. 

 

Olika bergarter vittrar olika lätt och då frigörs ämnen som på olika sätt påverkar mark och 

grundvatten. Kalciumrika mineral är framför allt kalcit som till >50% bygger upp kalkstenar 

(Carlsson och andra 2009), men även plagioklas, pyroxen, hornblände och olivin är 

kalciumrika och förekommer i basiska bergarter. Basiska bergarter är mörka, ibland 

grönaktiga och har tidigare slarvigt kallats grönstenar (L. Wickström, muntlig inf.). 

Biogeokemisk analys av bäckvattenväxter har tidigare utförts genom provtagning, bränning 

http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
http://www.sgu.se/
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och analys av närmare 40 grundämnen i växter vid små vattendrag (starr-, älggräsrötter och 

näckmossa). Provtagningarna gjordes söderifrån, 1prov/7 km, och täcker idag 50 % av 

Sverige. Provtagningar finns från 30 000 moränlokaler i Sverige.  

 

Vulkaniter är bergarter med ursprung i en vulkanisk miljö (L. Wickström & G. Sohlenius, 

muntlig inf.). Det är askor, tuffer och lavor som genom metamorfos har omkristalliserats och 

omlagrats till att bilda bergarten under Paleoproterozoikum för omkring 1600 – 2500 miljoner 

år sedan (SNA 2002). I vulkaniter förekommer utdragna linser av urkalksten (marmor) vilka 

har sitt ursprung i bitar av metamorfoserad kalksten, ur subducerad havsbottenplatta, vilka 

blandats in i det vulkaniska materialet (L. Wickström & G. Sohlenius, muntlig inf.). 

Dolomitisk kalksten är urkalksten som förekommer på många håll i Sverige och består av det 

bergartsbildande karbonatmineralet dolomit (CaMg(CO3)2). Dolda eller små linser av 

urkalksten i vulkanit urskiljs inte på berggrundskartan. Med yngre kalksten menas 

fossilbärande kalkstenar bildade under ordovicium - silur för omkring 400 – 510 miljoner år 

sedan (SNA 2002). Vid kartering av bergarter så sammanställs till en början, eventuell 

befintlig information sedan tidigare undersökningar (www.sgu.se) varefter lämplig 

information överförs till fältkartor. Fältarbeten i undersökningsområdet utförs där hällar 

undersöks, bergarter beskrivs och fastställs. Berg täckta av mäktigare jordlager kan 

bestämmas med hjälp av geofysiska undersökningar. Områdestypiska och svårbestämda 

bergarter provtas för vidare analyser. Kemiska analyser och mikroskopering av tunnslipade 

bergartsprover visar sammansättningen och halter av mineral, analyser som även används vid 

åldersbestämning av bergarter (ibid.). 

I Sverige täcks så gott som hela berggrunden av ett moräntäcke (Carlsson och andra 2009). 

Kalkrik morän finns i områden där inlandsis avsatt material som hyvlats av och upptagits från 

kalkrikt berg under isens tillväxtfas. Transportlängden från ursprungsplatsen varierar och kan 

i vissa fall avgöras utifrån kemiska analyser. Moränen avsätts alltid på en plats nedströms i 

isrörelseriktningen och block och sten har ofta transporterats kortare sträcka än det 

finkornigare materialet. Då kalksten är lättvittrat urlakas kalcium i morän med tiden samtidigt 

som löst kalk från omkringliggande kalkrik mark kan tillföras området. Vid SGU:s kartering 

av jordarter så IRF-flygbildstolkas och fältundersöks undersökningsorådet (www.sgu.se). 

Detaljerad ”lokal” fältkartering sker till fots medan den översiktliga ”regionala” karteringen 

utförs från bil längst vägar. Bestämning av jordart görs okulärt efter grävning, borrning eller 

stickprov. Analyser görs på medtagna jordprover för att säkerställa kvalitén på 

provtagningarna samt för att fastställa kornstorlekar. Jordartskartor visar de lösa jordlagrens 

utbredning och struktur. Källor, stenbrott, gruvor och kärr finns markerat på kartan och i vissa 

fall förekommer rikkärr i beskrivningen. Förekomst av skalgrus finns utritat och kan ligga till 

grund för rikkärrsområden (ibid.). 

 

Kalktestet utförs ytligt. Testpunkter som inte visar på någon kalk kan betyda att kalk saknas 

men kan också förklaras av att kalken urlakats i det översta markskiktet och då teoretiskt 

fortfarande kan förekomma djupare ner i markhorisonten (G. Sohlenius, muntlig inf.).  

 
Torvkemiska undersökningar av myrar har tidigare gjorts inför torvutvinning samt vid 

mineralprospektering (www.sgu.se). Här undersöks innehåll av grundämnen som kalcium och 

även den organiska sammansättningen hos torven.  Torvkemiska värden finns inte tillgänglig i 

SGU:s digitala databaser idag och historisk torvkemi är med stor sannolikhet delvis förändrad 

idag på grund av påverkan av nederbörd, förändringar i grundvattenflöden och påverkan av 

luftburna partiklar.  

 

http://www.sgu.se/
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Rikkärrsinventering 

Tidigare studier av rikkärr har ofta varit begränsade till områden över 0,5 ha, vilket gör att 

många små rikkärr aldrig upptäckts. Insikten idag om naturtypens artrikedom och 

skyddsvärde gör att sökandet efter nya rikkärr även sker utan begränsningar av areal (Nilsson 

2010). Fler inventerade rikkärr ökar kunskapen om biotopen och arterna kopplade till 

naturtypen, om de effekter som nuvarande markanvändning och skötsel har. Ju mer kunskap 

vi har desto mer träffsäkert kan prioriteringar kring åtgärder göras. En för 

våtmarksinventeringen (VMI) anpassad inventeringsmetod har tagits fram för att 

kvalitetssäkra rikkärrsinventeringen i Sverige (Sundberg 2007) med rekommendationer att 

följas av Naturvårdsverket (Bilaga 1.). Användandet av en och samma inventeringsmetod ger 

jämförbara resultat mellan länen i Sverige. Vid utförande av rikkärrsinventering så utgår 

biotopkarterare främst från VMI och flygbildstolkning av potentiella våtmarker (J. Hansen, 

personlig komm.), sporadiska anteckningar över meandrande vattendrag, dalgångar etc. görs 

angående geologin. Rikkärrsinventeringar utgör komplement till våtmarksinventeringen och 

varefter rikkärrsinventeringar utförs så inrapporteras resultaten till VMI.  

 

Studieområde 
Studieområdet vilket från början var tänkt att gälla Dalarnas län utökades i brist på 

geokemiska SGU-data över inventerade och fastställda rikkärrsområden i länet. Det utökade 

studieområdet bygger på län där geologiska undersökningar utförts till större del än i Dalarna 

och på tillfrågade länsstyrelsers möjlighet att bistå med information över rikkärrsinventerade 

områden. Studieområdet kom tillslut att, utöver Dalarnas län, utgöras av Örebro-, 

Västmanlands-, Södermanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län (Fig. 3).  

 

Fältstudier har utförts i utvalda rikkärr i Dalarnas län (Fig. 5:a och b.). Kontroller av pH-

värdens förändring inom en myrmark över vulkanitberggrund och basisk berggrund, samt 

kalktester kring desamma, har gjorts i Uppsala län (Fig. 5:c.). Dessutom har mindre pH-tester 

och kalktest gjorts i rikkärr på sur granitberggrund i Täby kommun samt kontroll av pH-

mätare i fattigkärr i Sollentuna kommun (Fig. 5:d). 
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Figur 3.  

Studieområde inklusive GIS-skikt över Våtmarksinventeringen (www.vmi.slu.se).   

  

X     Gävleborgs län 

W    Dalarnas län  

C    Uppsala län 

U    Västmanlands län 

T    Örebro län 

D    Södermanlands län 

 

Figur 3. visar även det geografiska läget för figur 6- 8, 10, 11, 13 och 15-18. 
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Metod 
Sökandet efter kopplingen mellan kalkberggrunden och biotopen rikkärr har utförts genom att 

syna olika geologiska undersökningar och dess eventuella samband till inventerade 

rikkärrsområden.  Till rikkärr räknas i detta arbete intermediär- och extremrikkärr, med pH >6 

och en för naturtypen typisk moss- och kärlväxtflora (Påhlsson 1998). Utländsk litteratur har 

sökts utifrån termerna ”rich fen” och ”alkaline fen”. 

 

Initialt utsågs ett antal inventerade rikkärrsområden i Dalarna (Fig. 5: a och b.) vilka 

undersökts av SGU med avseende på bergart och jordart. Fältundersökning gjordes 2010-05-

05 – 2010-05-06, för att få en uppfattning om biotopen rikkärr och för att studera eventuella 

samband mellan rikkärr och geologi. PH-värden togs med pH-mätare av märket HANNA 

instruments, pHep 3, och kalktester gjordes med saltsyralösning, HCI 10 % i kringliggande 

morän. Läget i terrängen, hydrologiska förhållanden som gick att utläsa okulärt och den flora 

som kunde bestämmas så tidigt på säsongen noterades, historisk markanvändning 

diskuterades. Därefter inhämtades Länsstyrelsers rikkärrsinventeringar i form av shapefiler, 

vilka kom att utgöra lager att jämföra de geologiska SGU-värdena emot. 

 

Studien har utförts vid SGU i Uppsala där SGU:s geodatabas tillsammans med inhämtade 

shapefiler, i form av polygoner eller punktmarkeringar, över rikkärrsinventeringar utgjort det 

huvudsakliga underlaget. Datafiler över rikkärrsinventeringar tillhandahölls av länsstyrelsen i 

respektive län. Ur SGU:s databas har ett antal undersökningar innehållande en koppling till 

kalk och kalkrik mark utvalts att ingå i studien (Fig. 4.) Begränsningar vad gäller urval av 

geologiska komponenter har gjorts i samråd med handledare vid SGU. Dessa har utgjort lager 

i ArcGIS vilka även innehållit överflödig information för den aktuella studien. För studien 

irrelevanta skikt har ”släckt ned” så att endast komponenter med koppling till kalk 

synliggjorts (Tabell 1.) vilka sedan jämförts mot rikkärren. Urvalsprocessen har beroende på 

databasens uppbyggnad utförts i flera steg, därav urval 1 och urval 2, i tabell 1. Urval 1 och 

urval 2 visar de komponenter som kvarstått ”tända” efter att överflödiga komponenter släckts 

ned. GIS-skikt utgörandes av Sveriges landyta (ljusgrön bakgrund i kartor), respektive 

rikkärrsinventeringen har permanent utgjort bakgrund respektive förgrund vid granskningarna 

utav mellanliggande GIS-skikt av undersökta komponenter. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Fig.4. Schematisk bild över den granskning mellan GIS-skikt och rikkärrsinventering som 

utförts i ArcGIS.   
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Tabell 1.  Tabell över olika data som använts i ArcGIS, inkl. urval som  

gjorts. Samtliga benämningar och mätvärden är hämtade ur SGU:s  databaser.  

SGU-tester Urval 1 Urval 2 Mätvärden / 

Urval 3  

 Geokemi Morän totalhalter 

 

 

 

Morän <2mm, 

salpetersyra ICP MS 

 

Morän, 

salpetersyra ICP MS 

 

Bäckvattenväxter,  

torrsubstans 

 

pH, rinnande vatten 

 

Morän pH <2mm  

Morän pH, finfraktion 

Kalcium totalhalt % 

Strontium totalhalt 

mg/kg 

 

Kalcium %  

Strontium mg/kg  

 

Kalcium % 

Strontium mg/kg 

 

Kalcium % 

Strontium mg/kg 

 

>6 

 

>6 

>6 

<2,07 - >3,38 

<153 - >222 

 

 

<0,108 - >0,354 

<2,6 - >8,5 

 

<0,22 - >0,62 

<5,5 - >19,7 

 

<0,50 - >2,09 

<2,5 - >571,2 

 

 

 

 

 Kalktest Ja 

Nej 

  

 Jord 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenbrott, gruva och 

Källor 

Lokal jordartsinform. A 

(Ae) 

Regional jordartsinform. 

C 

Regional jordartsinform. 

D 

Regional jordartsinform. 

B (Ak) 

 

Utmarkerade gruvor, 

stenbrott och källor i 

jordartsdatabasen. 

  

 Isräfflor Räfflor Riktning, ålder  

Mineral- 

förekomster, 

aktiva/inaktiva, 

stenbrott och gruvor. 

 

dolomit 

kalcit (marmor, kalksten) 

 

  

 Berg Lokal 

berggrundsinformation, 

förenklad 

 

Regional 

berggrundsinformation,  

Förenklad 

Berggrundsytor, 

loka 

 

 

Berggrundsytor, 

regional 

vulkanit 

kalksten, dolomit  

basiska bergarter 

 

vulkanit 

kalksten, dolomit  

basiska bergarter 
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Övriga GIS-lager Urval 1 Urval 2 Urval 3   

 Rikkärrsinventer

ing (LST) 

   

 Våtmarks-

inventeringen 

(VMI) 

   

 Topografisk info Terrängkartan,  

LMV-manér  

Hydrografilinjer 

Höjdkurvor 

Sankmark mm 

 

 

 Översiktskartan 

2007 

Administration  

 

Markslag 

 

Län  

 

markytor  

 

 

 

sankmark 

 Sverige 2,5 

miljon 

Landytor   

 

 
Ovan nämnda GIS-skikt har enskilt och även tillsammans studerats i sökandet efter en 

eventuell gemensamma nämnare som skulle kunna utgöra en geologisk indikator till 

naturtypen rikkärr. Kalkindikatorer som i högre grad överensstämmer med inventerade rikkärr 

än övriga sankmarker, torvmarker och VMI områden har sökts för att finna koppling mellan 

rikkärr och kalkrik mark. 

 

Litteraturstudier har genomförts under arbetets gång i sökandet efter historiska 

tillvägagångssätt, bakgrundsfakta och empiriska studier av aktuella inhemska och utländska 

undersökningar i ämnet.  

 

I ArcGIS har de olika lagrens eventuella samband till inventerade rikkärr synats, enskilt och 

tillsammans. Resultaten har bearbetats till kartor för att visualisera exempel på resultat (Figur 

6-18). 

 

 

Fältstudier  

Fältstudier har utförts inom utvalda områden i Dalarnas län (Figur 5: a och b.), tillsammans 

med SGU. Ett pH-värde togs per rikkärr med pH-mätare av märket HANNA instruments, 

pHep 3, och kalktester gjordes genom att droppa saltsyralösning, HCI 10 % på sten och block, 

ytligt liggande eller uppgrävda kring rikkärren. Bergart och jordart noterades där det var 

möjligt.  Flora och krontäckning studerades överskådligt, markanvändning och eventuell 

utdikning diskuterades och noterades. Torvprover togs på 1 meters djup vilket gav en 

uppfattning om humifieringsgrad och om torvmäktigheten var över eller under 1 meter. 

Kemiska analyser har inte utförts på torvproverna. 

 

Kontroller av pH-värdens förändring inom en myrmark över vulkanitberggrund respektive 

basisk berggrund utfördes c:a varannan meter inom en sträcka av 10 meter på områden av 

kärrtorv i Uppsala län och kalktester utfördes i samma område. Motsvarande pH-tester och 

kalktester utfördes i kontrollsyfte vid rikkärr på granitisk berggrund, utan kända förekomster 

av kalk i moränen, i Täby kommun. Ett pH-test utfördes dessutom för att kontrollera pH-

mätaren, i ett fattigkärr i Sollentuna kommun.  
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Fältstuderade områden 

Fig. 5. Fältundersökta områden i Dalarnas län, 

Uppsala län och Stockholms län. 
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Resultat 

Vid summering av resultaten i Tabell 2-7 kan konstateras att bergarter som kalksten och 

vulkaniter visar ett starkt samband till rikkärren. Resultaten visar även att isräfflor åskådliggör 

riktningen dit isen fört morän och tydliggör i vilken riktning från kalkrika bergarter det med 

hög sannolikhet avsatts kalkrikt material från berggrunden (Fig. 14.). Bergarter och isräfflor 

är tillsammans med jordarter ett mycket användbart sätt att se var i förhållande till kalksten 

och vulkanit, torvmarker med innehåll av kalk, potentiella rikkärr kan påträffas. Tabell 2-7 

visar även vilka SGU undersökningar som pga. otillräckligt undersökningsområde inte kunnat 

användas för att dra några slutsatser om kopplingar mellan geologi och vegetation. 

 

Resultat: Dalarnas län 

 

Tabell 2.  Resultat av samtliga granskningar mellan geologiska komponenter och 

rikkärrsinventering i Dalarnas län. 

SGU undersökning: Resultat av granskning: 

Bergart Tydlig koppling syns till kalkberggrund (Figur 6.) och till vulkaniter  

(Figur 7.). 

Mineralförekomst Ingen tydlig koppling, Mineralförekomster kan utgöra en ledtråd till vart i 

berget ett visst mineral påträffats. Ex. kalcit i vulkanit.  

Isräfflor En bra vägvisare vad gäller i vilken riktning kalkrik morän har avsatts. 

Kalktest Provtagningar saknas över rikkärrsinventerade områden. 

Egna kalktester kring fältbesökta rikkärr visade gav inte utslag på kalk. 

Jordart  

 

Källor 

Att rikkärren ligger i kärrtorvmarker eller som en del i större torvmark 

framstår tydligt i studien (Figur 8.).  

Ingen källa i närheten. 

Stenbrott, gruva Två kalkstensbrott i närhet till rikkärr, i det fältbesökta området. 

Geokemi   

pH i morän >6 Provtagningar saknas kring rikkärrsinventerade områden. 

Ca, i morän, >medel Provtagningar saknas kring rikkärrsinventerade områden. 

Sr, i morän, 

 >medel 

Provtagningar saknas kring rikkärrsinventerade områden. 

pH i rinnande vatten Ingen avvikelse just kring rikkärren vad gäller pH i rinnande vatten. 

Sambanden syns mellan förhöjda pH-värden och kalkberggrunden i 

Siljansringen. 

Ca i bäckvatten-

växter 

Mycket varierande mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga 

områden.  

Sr i bäckvatten-

växter 

Låga mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga områden. 
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Figur 6. Rikkärr kring urkalk, 

Ca-halter i morän. Siljansringen 

(Fig. 3). 

Kalksten och dolomit (urkalksten) 
 

Rikkärr 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Ca-halt i morän:       Låg,      Medel,     Hög 

0 5 10 km 
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Figur 7. Rikkärr vs. VMI på vulkanit 

(Fig. 3). Urkalk urskiljs inte i 

vulkaniten. Ca-halt i morän. 

Fältkontrollerat område  

 

Våtmarksinventering (VMI) 

 

Rikkärr 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Ca-halt i morän:       Låg,      Medel,     Hög 

0 5 1 km 
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Figur 8. Rikkärr inom VMI, i 

torvmark på morän (Fig. 3). 

Fältkontrollerat område. 

Morän (varierande fraktion) 

 

Rikkärr 

Våtmarksinventering (VMI) 

Torv 

Isälvssediment med åsrygg 

Diabasgång 

 + Berggrund 

0 5 1 km 
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Resultat: Västmanlands län 

 

Tabell 3.  Resultat av samtliga granskningar mellan geologiska komponenter och 

rikkärrsinventering i Västmanlands län. 

SGU undersökning: Resultat av granskning: 
Bergart Tydlig koppling syns till vulkaniter och kalkberggrund 

(Figur 9, 10, 11.). 

Mineralförekomst Ingen tydlig koppling, Mineralförekomster kan utgöra en ledtråd till vart i 

berget ett visst mineral påträffats. Ex. kalcit i vulkanit. 

Isräfflor En bra vägvisare vad gäller i vilken riktning kalkrik morän har avsatts. 

Kalktest Provtagningar saknas över de flesta rikkärrsinventerade områden. Över 

några få rikkärr visar tester ingen kalk (Figur 9.) 

Jordart  

 

Källor 

Stenbrott, gruva 

Att rikkärren ligger i kärrtorvmarker eller som en del i större torvmark 

framstår tydligt vid jämförelsen. 

Ingen källa i närheten. 

Inget stenbrott i närheten. 

Geokemi   

pH i morän >6 Kring ett antal rikkärr syns pH >6 medans det över andra rikkärr saknas 

provtagningar.  

Ca i morän, >medel Kring ett antal rikkärr syns Ca >6 medans det över andra rikkärr saknas 

provtagningar (Figur 10, 11.). 

Sr i morän, 

 >medel 

Låga värden syns i mätningar kring rikkärren. 

pH i rinnande vatten Provtagningar saknas kring rikkärrsinventerade områden. 

Ca i bäckvatten-

växter 

Låga mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga omr.  

Sr i bäckvatten-växter Låga mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga omr. 
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Figur 9. Rikkärr kring 

berggrund av vulkanit och 

urkalksten.  

Kalktest visar ingen 

koppling till rikkärren. 

Figur 10. 

Kalksten och dolomit (urkalksten) 

 

Rikkärr belägna inom området 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Kalktest (Kalk ja eller nej) 

  

Ja       

Nej    x 

Figur 11. 

0 1,5 3 mil 
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Figur 10. Rikkärr kring 

berggrund av vulkanit och 

urkalksten (Fig. 3, 9). 

Ca-test visar ingen koppling 

till rikkärren.  

Kalksten och dolomit (urkalksten) 

 

Rikkärr 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Ca-halt i morän:       Låg,      Medel,     Hög 

0 2,5 5 km 
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Figur 11. Rikkärr kring 

berggrund av vulkanit och 

urkalksten (Fig. 3, 9). 

Kalktest och Ca-test visar 

ingen koppling till 

rikkärren.  

 

Kalksten och dolomit (urkalksten) 

 
Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Ca-halt i morän:       Låg,      Medel,     Hög 

Rikkärr en belägna inom området 

Kalktest (Kalk ja eller nej) 

 
Ja       

Nej    x 

0 5 10 km 
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Resultat: Södermanlands län 

 

Tabell 4.  Resultat av samtliga granskningar mellan geologiska komponenter och 

rikkärrsinventering i Södermanlands län. 

SGU undersökning: Resultat av granskning: 
Bergart Tydlig koppling syns mellan de flesta av länets rikkärrsmarkeringar 

och vulkaniter, kalkberggrund (Figur 12.). 

Mineralförekomst Ingen tydlig koppling, Mineralförekomster kan utgöra en ledtråd till 

vart i berget ett visst mineral påträffats. Ex. kalcit i vulkanit. 

Isräfflor En bra vägvisare vad gäller i vilken riktning kalkrik morän har avsatts. 

Kalktest Provtagningar visar ingen kalk kring rikkärrsområden (Figur 12.) 

Jordart  

 

Källor  

Stenbrott, gruva 

Att rikkärren ligger i kärrtorvmarker eller som en del i större torvmark 

framstår tydligt vid jämförelsen.  

Ingen källa i närheten. 

Inget stenbrott i närheten 

Geokemi   

pH i morän >6 Lägre mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga omr. 

Ca i morän, >medel Medelhöga Ca-värden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga 

omr. 

Sr i morän, 

 >medel 

Låga värden syns i mätningar kring rikkärren. 

pH i rinnande 

vatten 

Kring vissa rikkärr syns pH >6 medans det över andra rikkärr syns 

pH-värden under 6. 

Ca i bäckvatten-

växter 

Låga Ca-värden syns i mätningar kring rikkärren. 

Sr i bäckvatten-

växter 

Låga Sr-värden syns i mätningar kring rikkärren. 
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Figur 12. Rikkärrens läge i 

förhållande till berggrund 

av vulkanit och urkalksten. 

Resultat av kalktest i hela 

Södermanlands län. 

Kalksten och dolomit (urkalksten) 

 

Punktmarkering av rikkärr 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Kalktest (Kalk ja eller nej) 

 
Ja       

Nej    x 
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Resultat: Gävleborgs län 

 

Tabell 5.  Resultat av granskning mellangeologiska komponenter och rikkärrsinventering i 

Gävleborgs län. 

SGU undersökning: Resultat av granskning: 

Bergart Tydlig koppling syns till vulkaniter och kalkberggrund  

(Figur 13. ). 

Mineralförekomst Ingen tydlig koppling, Mineralförekomster kan utgöra en ledtråd 

till vart i berget ett visst mineral påträffats. Ex. kalcit i vulkanit. 

Isräfflor En bra vägvisare vad gäller i vilken riktning kalkrik morän har 

avsatts (Figur 13.). 

Kalktest Provtagningar saknas över rikkärrsinventerade områden 

Jordart  

 

Källor 

Stenbrott, gruva 

Att rikkärren ligger i kärrtorvmarker eller som en del i större 

torvmark framstår tydligt vid jämförelsen. 

Ingen källa i närheten. 

Inget stenbrott i närheten 

Geokemi   

pH i morän >6 Provtagningar saknas över rikkärrsinventerade områden 

Ca i morän, >medel Provtagningar saknas till stor del över rikkärrsinventerade 

områden. Medelhöga Ca-halter kan inte kopplas till 

rikkärrsområden  

(Figur 13.) 

Sr i morän, 

 >medel 

Provtagningar saknas över rikkärrsinventerade områden. 

pH i rinnande 

vatten 

Provtagningar saknas kring rikkärrsinventerade områden 

Ca i bäckvatten-

växter 

Låga mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga omr.  

Sr i bäckvatten-

växter 

Låga mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga omr. 
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Figur 13. Rikkärr vs. VMI 

kring vulkanit (Fig. 3). 

Isräfflor visar 

isrörelseriktning. Ca-test visar 

ingen koppling till rikkärren. 

Kalksten och dolomit 

(urkalksten) 

 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Våtmarksinventering (VMI) 

 

Rikkärr 

Isrörelseriktning 

 

0 2,5 5 km 
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Resultat: Örebro län 

 

Tabell 6.  Resultat av samtliga granskningar mellan geologiska komponenter och 

rikkärrsinventering i Örebro län. 

SGU undersökning: Resultat av granskning: 
Bergart Tydlig koppling syns till vulkaniter och kalkberggrund  

(Figur 14, 15.). 

Mineralförekomst Ingen tydlig koppling, Mineralförekomster kan utgöra en ledtråd till 

vart i berget ett visst mineral påträffats. Ex. kalcit i vulkanit. 

Isräfflor En bra vägvisare vad gäller i vilken riktning kalkrik morän har avsatts 

(Figur 15.). 

Kalktest Provtagning finns kring ett antal rikkärr men visar att där inte var 

någon kalk. Över andra rikkärr saknas provtagningar (Figur 14.). 

Jordart  

 

 

 

Källor 

Att rikkärren ligger i kärrtorvmarker eller som en del i större 

torvmark framstår tydligt vid jämförelsen. Ett rikkärr återfinns i 

område av postglacial sand vilket ev. kan förklaras av lokala, 

gynnsamma förhållanden för att antal rikkärrsarter.   

Ingen källa i närheten. 

Stenbrott, gruva Inget stenbrott i närheten. 

Geokemi   

pH i morän >6 Kring rikkärr i provtagen del av länet syns lägre pH-värden än 6, 

medans det över andra delen av länet saknas provtagningar. 

Ca, i morän, 

>medel 

Kring ett antal rikkärr syns förhöjda Ca-värden medans mätvärden 

kring övriga rikkärr mest visar låga halter (Figur 16.). 

Sr, i morän, 

 >medel 

Låga värden syns i mätningar kring vissa rikkärren medans 

provtagningar saknas kring andra rikkärrsinventerade områden. 

pH i rinnande 

vatten 

Provtagningar saknas kring rikkärrsinventerade områden. 

Ca, i bäckvatten-

växter 

Låga mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga omr. 

Sr, i bäckvatten-

växter 

Låga mätvärden kring rikkärren, ingen avvikelse från övriga omr. 
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Figur 14. Rikkärr kring 

berggrund av vulkanit och 

urkalksten. Kalktest och Ca-

prover visar ingen koppling 

till rikkärren. 

 

Kalksten och dolomit (urkalksten) 

 
Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Ca-halt i morän:       Låg,      Medel,     Hög 

Rikkärr en belägna inom området 

Kalktest (Kalk ja eller nej) 

   

Ja       

Nej    x 

Figur 15. 

Figur 16. 

0 1,5 3 mil 
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Figur 15. Isräfflor visar i vilken 

riktning berggrund hyvlats och 

morän avsatts (Fig.3, 14. ). 
Rikkärr i och söder om urkalksten 

i vulkanit. 
Våtmarker i detta läge kan utgöra 

potentiella rikkärr. 

 

Kalksten och dolomit 

(urkalksten) 

 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Våtmarksinventering (VMI) 

 

Rikkärr 

Isrörelseriktning 

0 2,5 5 km 
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Figur 16. Rikkärr vs. VMI 

kring urkalksten och vulkanit 

(Fig.3, 14. ). Ca-test och 

undersökning av pH i morän 

visar ingen koppling till 

rikkärren.  

 

Kalksten och dolomit (urkalksten) 

 
Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Rikkärr  

Ca-halt i morän:       Låg,      Medel,     Hög 

pH i morän:              Låg,      Medel,     Hög 

0 5 5 km 
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Resultat: Uppsala län 

 

Tabell 7.  Resultat av samtliga granskningar mellan geologiska komponenter och 

rikkärrsinventering i Uppsala län. 

SGU undersökning: Resultat av granskning: 
Bergart Enligt SGU så anses rikkärren längst Östkusten i Uppsala län ha en 

starkare koppling till kalkrik morän än till vulkaniten i området (Figur 

17.) (G. Sohlenius, personlig komm.). 

Mineralförekomst Ingen tydlig koppling. Mineralförekomster kan utgöra en ledtråd till 

vart i berget ett visst mineral påträffats. Ex. kalcit i vulkanit. 

Isräfflor En bra vägvisare vad gäller i vilken riktning kalkrik morän har avsatts . 

Kalktest Provtagningar visar ingen kalk kring rikkärrsområden (Figur 18.). 

Jordart  

 

Källor 

Stenbrott, gruva 

Att rikkärren ligger i kärrtorvmarker eller som en del i större torvmark 

framstår tydligt vid jämförelsen. 

Ingen källa i närheten. 

Inget stenbrott i närheten 

Geokemi   

pH i morän >6 - 

Ca i morän, >medel Medelhöga till förhöjda Ca-värden syns över stora delar av länet och 

ingen koppling till rikkärr kan göras. (Figur 18.) 

Sr i morän, 

 >medel 

- 

pH i rinnande vatten Provtagningar saknas kring rikkärrsinventerade områden. 

Ca i bäckvatten-växter - 

Sr i bäckvatten-växter - 
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Figur 17. Rikkärrens läge i förhållande till 

vulkanit, urkalksten och sankmarker i 

nordvästra Uppsala län (Fig.3. ). 

  

Kalksten och dolomit (urkalksten) 

 

Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Sankmark (terrängkartan) 

 

Rikkärr 

0 5 10 km 
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Figur 18. Inventerade rikkärrs läge i 

förhållande till vulkanit och VMI (Fig.3). 

Kalktest och Ca-prover visar här ingen 

koppling till rikkärren. 

Våtmarksinventering (VMI) 

 
Vulkanit (Sur vulkanisk bergart) 

Ca-halt i morän:       Låg,      Medel,     Hög 

Rikkärr en belägna inom området 

Kalktest (Kalk ja eller nej) Ja       
Nej    x 

0 2,5 5 km 
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Diskussion 
Efter att ha granskat utvalda komponenter med koppling till kalk och dess förhållande till 

rikkärr i det digitala informationsprogrammet ArcGIS, kan konstateras att inga nya effektiva 

indikatorer hittats. Däremot kan konstateras att tidigare kända komponenter med koppling till 

rikkärren, som bergart, syns mycket tydligt vid studier i ArcGIS. Dataprogrammet kan alltså 

rekommenderas för framtida förundersökningar inför biotopkarteringar som alternativ till 

studier av papperskartor. Även isräfflor och riktningen från kalkrika bergarter dit isen fört 

morän, visualiseras effektivt i ArcGIS. Jordarter visar var kärr och torvmarker finns och med 

det förutsättning för rikkärr. Tillsammans utgör dessa komponenter som tidigare en mycket 

överskådlig vägledning till potentiella rikkärrsområden. Förhoppningen var att i denna 

undersökning hitta någon ytterligare komponent som kunde hjälpa till att närmare ringa in 

biotopen vilket visade sig vara svårt.  

 

Kalktest visar inte någon koppling till rikkärr i de av SGU undersökta delarna av länen och 

kan utifrån den här studien inte anses vara en användbar indikator till nya rikkärrsområden. 

Avsaknad av kalk, vilket är det mest frekventa resultatet vad gäller kalktestet, kan bero på att 

kalk saknas men även på att det endast ytligt lakats ut. Kalktest kan tänkas vara användbart i 

delar av landet där SGU har kännedom om att moränen är mindre urlakad. Uppsala län är ett 

exempel på sådant område där förekomst av kalkrik morän, tack vare kalkstenen i 

Gävlebukten, tros ha en starkare koppling till rikkärren än vad förekomsten av vulkanit har 

(G. Sohlenius, personlig komm.). Där SGU-mätningar indikerar kalk kan det självklart finnas 

en poäng med att inventera naturen om övriga förutsättningar för rikkärr påträffas. 

Mineralförekomsters koppling till berggrunden syns och kan utgöra en ledtråd till var i 

berggrunden kalkrikt mineral förekommer men då bergartsinformation tillsammans med 

jordarter ger en mer heltäckande bild av ett område så anser jag det vara en effektivare 

sökmetod. Informationen i jordartsskitet över källor visar inte någon högre grad av samband 

till rikkärr än till andra våtmarker. Information om stenbrott och gruvor har inte någon 

starkare koppling till rikkärren än till andra typer av våtmarker och utgör inte någon effektiv 

ledtråd att använda vid sökandet efter rikkärr. Våtmarksinventeringen (VMI) åskådliggör i 

vilka områden som är våtmarksinventerade och där detaljerad information om objektet finns 

att ta del av. Vid jämförelse mellan GIS-skikt över sankmarker och VMI så framträder 

våtmarker som inte inventerats.  

 

Det faktum att små rikkärr kan hittas i områden där det inte finns geologiska indikationer på 

rikare mark och att rikkärren andra gånger saknas där alla förutsättningar för rikkärr finns 

visar på hur komplex frågan om rikkärrens koppling till geologin är. Då kända rikkärr utgör 

en mycket liten andel av landytan och geologiska undersökningar som t.ex. geokemi, inte är 

heltäckande, kan slutsatser vad gäller eventuella kopplingar inte dras. Rikkärren faller, i 

föreliggande studieområde, allt för ofta utanför geokemiskt undersökta områden. Självklart 

ska man även ha i åtanke att naturområden med de för rikkärren rätta förutsättningarna men 

där rikkärrsarter inte identifierats kan bero på att arter på grund av t.ex. spridningshinder inte 

etablerat sig ännu. 

 

GIS-skikt visar på förhöjda kalciumhalter kring kalksten och vulkanit men däremot inte på 

någon starkare koppling till rikkärr än andra våtmarker inom de studerade länen. Detsamma 

gäller pH i morän och pH i rinnande vatten där förhöjda värden syns i närhet till urkalk och 

vulkanit men inte med något starkare samband till rikkärren i området. Då ett visst samband 

ändå kan ses, mellan kalciumhalter, pH i rinnande vatten och bergarter som kalksten och 

vulkanit, och vi känner till kopplingen mellan bergarterna och rikkärren, så motiverar det till 

detaljerade undersökningar av rikkärrens geokemiska egenskaper. 
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Egna fältstudier visar generellt samma resultat som SGU:s mätningar. Det innebär att kalktest 

inte visat sig vara någon indikator till rikkärr, att pH-värden varierar över rikkärr och att höga 

pH-värden förekommer i biotopen. Att rikkärr är en naturtyp med stor variation har framgått 

mycket tydligt vid dessa fältstudier. Beroende på hur rikkärret ligger i förhållande till kalkrik 

morän och kalkberggrund kan det tänkas finnas olika grader av stabilitet hos rikkärren. 

Rikkärr över morän, med en högre grad av urlakning än tillförsel av kalkhaltiga ämnen, kan 

tänkas vara mindre stabila än rikkärr som ligger över eller i isrörelseriktning nedanför mäktig 

kalkberggrund där ständig tillgång på kalcium finns och tillförs. Något som kan vara värt att 

fundera på vid prioritering av skyddsåtgärder i rikkärr. 

 

Svårigheten med denna studie måste sägas ha varit det faktum att flera av de utvalda SGU-

mätningarna som kan tänkas ha en koppling till rikkärren, bortsett från data över bergart, 

jordart och isräfflor, många gånger inte utförts eller registrerats inom samma områden som 

rikkärrsinventeringar gjorts.  En annan svårighet kan anses vara urvalet av SGU-

undersökningar till studien. Att veta vilka SGU-mätningar det finns att tillgå och kan tänkas 

innehålla komponenter med koppling till kalk. I mitt fall har jag fått hjälp av min vänliga 

handledare Gustav inför denna uppgift. Tidsåtgången för iakttagelser av de utvalda lagren i 

ArcGIS var svår att förutse, mycket zoomande in och ut över och mellan de olika små 

rikkärren inom varje län och per lager som studerats har varit tidsslukande men nödvändigt. 

Resultaten i studien har inte visat på någon ytterligare indikator som, med högre träffsäkerhet 

än de vi redan känner till, kan användas för att snävare ringa in potentiella rikkärrsområden 

vilket var den initiala förhoppningen. Däremot har undersökningen gjort mig nyfiken på 

biotopen och jag hoppas på att i framtiden få möjlighet att studera rikkärren närmare. Jag tror 

att med fördjupade kunskaper om biotopens geokemiska förhållanden och studier inom ett 

begränsat område med heltäckande geokemiska undersökningar, så kan framtida studier visa 

på om det är möjligt att med en sådan metod finna kopplingen till den gåtfulla naturtypen. 

Kunskap om rikkärrs eventuella olikheter vad gäller stabilitet, kan ge en fingervisning om var 

åtgärder först bör sättas in för att värna den biologiska mångfalden. 

Slutsats och rekommendationer  
Slutsatsen av denna undersökning visar att SGU:s data över berggrund, jordart och isräfflor 

med fördel kan använda för att i ArcGIS, i grova drag, visa på områden där rikkärr kan 

förekomma. Studien visar att SGU:s kalktest inte utgör någon allmän indikator vid sökandet 

av rikkärr. Studien visar även att det idag, inom studieområdet, saknas geokemiska data i 

SGU:s databaser över rikkärrsområden vilket krävs för att avgöra om någon koppling till 

rikkärr kan göras.  

 

Mina rekommendationer är därför att:  

 Detaljerade geokemiska undersökningar över kalciumhalter i torv och morän utförs i 

och kring kända intermediärrikkärr och extremrikkärr. 

 Detaljerade mätningar av pH-värden utförs i intermediärrikkärr och extremrikkärr 

både horisontellt och vertikalt. 

 Undersökningar görs för att se om extremrikkärr till högre grad förekommer över eller 

i nära anslutning till kalkrik berggrund och då kan utgöra stabilare rikkärr än 

intermediärrikkärr.  

 Undersökningar görs för att se om intermediärrikkärr på motsvarande sätt förekommer 

till högre grad i områden av kalkrik morän och kan utgöra mindre stabila rikkärr. 
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Bilaga  
Bilaga 1.  Sammanfattning av den inventeringsmetod som i dagsläget rekommenderas att 

följas utav Naturvårdsverket.  

  

Förundersökning 
Värdefull information om artförekomst och historiska förhållanden kan i vissa fall 

tillhandahållas utav markägaren. Material inhämtas och studier görs av: 

 

 Befintliga våtmarksinventeringar och naturvårdsinventeringar. 

 Vegetationskartan 

 IRF-flygbilder 

 Jordartskartor 

 Berggrundskartor 

Berggrundskartor ger värdefull information om bl.a. förekomst av t.ex. kalkberggrund, 

basiska bergarter som vulkaniter. 

 Rödlistade indikatorarter (Artdatabanken) 

 Kärlväxtindikatorer (landskapsflorainventering) 

 Landmollusker (molluskinventering) 

 Källarkivet (SGU) 

 Nyckelbiotopinventeringen 

 

Flygbildstolkning 

 Tolkning av IRF-fotobilder och ortofoton.  

 Preliminär avgränsning görs av förmodade rikkärrsområden  

 Registrering av objekt, delobjekt och elementära uppgifter. 

Fältkontroll 

Fältstudier bör göras under juni – september där områden <50ha bör hinnas med inom en dag. 

Mindre rikkärr, <5ha, bör normalt ta 2-3 timmar att genomföra. Vid inventering av större 

område registreras inventeringsrutten i GPS. I fältkontrollen bör följande moment ingå: 

 Objektbeskrivning  

 Fotografering 

 Artinventering  

 Slutlig rikkärrsavgränsning 

Efterarbete  

 Datainmatning och efterbestämning av insamlat material 

 Analys 

 Naturvärdesklassificering 

 Sammanställning 

Resultat 

 Publicering av rapport 

 Data till våtmarksinventeringen  


	Framsida
	tomsida
	Förord Katarina Lans
	Kopia av tomsida
	Rikkärr_2010-08-26 (2)

