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Indelning av myrar 

   MOSSE (ombrotrofa) 
– Skogklädd (tallmosse) 

– Öppen rismosse 

– Höljemosse (Fast-/mjukmatta, hölje- och gölmosse) 

KÄRR (minerotrofa) 
Skogklätt (barr-löv) 

Sumpkärr (limnogent) 

Fastmattekärr 

Mjukmattekärr 

Lösbottenkärr 

Kärr med gölflarkar 

BLANDMYR Främst strängblandmyr av kärrgolv med mossesträngar 

 

 



Högmosse koncentrisk. Dalarna. Trol. Bredmossen 



Store Mosse 



Gölrik mosse 



Tallrismosse med hjortron 

 



Fastmattekärr med ris (pors). Juven Kronoberg. 

 



Artfattigt mjukmattekärr. Skidbågbäcken Dalarna. 

 



• Mjukmattekärr i 

Blekinge med glest 

fältskikt med mycket 

vitag. 

• Bottenskikt med 

rubinvitmossa 



Lutande mjukmattekärr 

med dämmande 

rismossesträngar. 

Jämtland 

 



Fastmattekärr. Backkärr. Jämtland 



Backkärr, Jämtland 

 



Terrängtäckande myr. V. Jämtland. Skäckerfjällen 

 



Myrlilja. V. Jämtland 

 



Fastmattekärr med 

högstarr. 

Kronoberg 



• Fastmattekärr 

med ris. 

Kronoberg 



Lösbottenkärr med blåtåtelsträngar. Norrbotten. 

 



Lösbottenkärr med ängsull 



Sumpkärr, limnogent kärr. Härjedalen. 



Sumpkärr, limnogent kärr. 

Dalälven 



Sumpkärr. 



• Lövskogskärr med 

högstarr. Kalmar 



Kalkning av myrar 

I detta projekt som startade 1994 användes en 

metodik med förekomst/icke förekomst och 

nålstick. Nålsticken där rampen över ramen 

användes blir normalt 100 st i en storruta och 

ger ett mått på de ytdominanta arterna. 

Förekomsten registreras i de fyra 

kvadranterna i ramen och ger möjlighet att 

registrera glest förekommande arter. 80 st 

förekomster registreras i en storruta.  

Materialet redovisas i korstabeller.  

 



Våtmarkskalkningen ekologiska effekter 



Vitmossor är aldrig vita förutom när de är döda 

och/eller torkade. 



Vitmossor (och lavar) är mycket 

känsliga för kalk och slås snabbt ut. 

 



Förändringar vid 

kalkning 
Generellt  sett ökar graminider i både täthet och 

utbredning vid kalkning av myrar. Även det icke 

nedbrutna förnalagret ökar ofta. I bottenskiktet slås i 

regel all vitmossa snabbt ut och ersätts av ett i regel 

glest, men ibland artrikt, skikt av brunmossor. Efter det 

att de döda vitmossorna försvunnit utgöres bottnen till 

stora delar naken dy. Där förnalagret är tätt har 

brunmossor svårt att etablera sig och konkurrenssvaga 

arter undertrycks.  



Halland Tavla 56 Fastmattekärr med högstarr 

På myrar i Halland, både kalkade och referenser, har det skett en igenväxning av främst björk.  

Starren är tätare och mer högvuxen idag. Detta har förmodligen också andra orsaker än kalk, trol. ett 

resultat av ökat kvävenedfall i dessa delar av landet.  

Halland 2005 Halland 2015 



Lördagsmyran Gävleborg.  
Kalkad end. 1 gång. Mjukmattekärret har övergått mot 

lösbotten. 

Bottnen täcks idag till stor del av dy och vatten.  

Vitmossorna idag är främst den kalkgynnade 

krokvitmossa. 1997 var det främst sotvitmossan. 

Vitag, vattenklöver, storsileshår är arter som trivs i 

den blöta miljön.  

Foto 2005 



Kalkning med 

kalkmjöl 





Torraka med 

lavar, bl.a. 

varglav, före och 

efter kalkning vid 

issjökalkningen i 

Härjedalen. 

 



Kalkpåverkan på lavar i strandzon vid sjökalkning 

 



Jakobstjärnen i Västernorrland 
Mjukmattekärr med högstarr. 



Stormyran 

Gävleborg 2003 

Mjukmattekärr med 

lågstarr. 



Stormyran Gävleborg 



• Gillertjärn i 

Värmland 

• Mjukmattekärr 

med lågstarr. 

• Kraftigt kalkad. 



Gillertjärn Värmland 



Skidbågbäcken Dalarna 
Mjukmattekärr med lågstarr 



Myrar som bara kalkats vid ett eller några 

få tillfällen. 

• Kan ge värdefull information om vad som händer i 

framtiden. 

 



En 200 m lång transekt utlagd på Nördmyran i Västernorrland för att 

studera återkolonisering efter kalkning som upphörde1989. 

Återkolonisering börjar med små kuddar av vitmossor spridda på myren.  

Nördmyran Västernorrland  



Nördmyran  
På bara några år har vitmossorna expanderat 

kraftigt, brunmossorna dragit sig tillbaka och även 

rikkärrsmossorna visar tydlig minskning. 

Mässingmossa 



Även mossetuvor återkoloniseras med 

rostvitmossa och lavar vilka försvann efter 

kalkning för 25 år sedan. 

Nördmyran. Rismossetuva 



Nördmyran  
I transektens nedre delar dominerar dybottnar och etableringen av vitmossor går här långsamt. 



Röd  skorpionmossa 

Nördmyran 



Kältjärnmyran Västerbotten 

Kältjärnmyrans 
mjukmattekärr har 
bara kalkats vid ett 
tillfälle1991. 
Återhämtningen i 
det plana, topogena 
kärret går väldigt 
långsamt. 



Transekten på Kältjärnmyran går från fastmarken 50 m ut på myren.  
Vitmossor har på 25 år etablerat sig ut till 10 m från fastmarken. I övrigt dominerar dybottnar med 

enst. brunmossor. 



Bockemossen V. Götaland 

Kalkad 1 gång 1986 med 
8,4 ton kalkmjöl och har 
ej kalkats sedan dess. 
 
Ljusgult på myren är 
myrlilja. Mörkbrunt 
ängsull. 



Bockemossen 





Längs den 60 m långa transekten har vitmossorna, och då speciellt sotvitmossan, ökat 

betydligt sedan 2004.  


