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Abstract 

In this essay two young alkaline fens in Rustsäters limestone quarry are compared with two old 
genuine alkaline fens in the browsed wildlife preserve of Österplana hed and vall, in the 
municipality of Götene in Sweden. The compound and occurrence of plants in the two sites 
Brottet övre (Upper Quarry) and Brottet nedre (Lower Quarry) are the starting-point of 
comparison and discussions of how the sites can develop into genuine alkaline fens and what 
actions of management that would serve that purpose. Alkaline fens are important ecologically 
rich habitats that are threatened by diking and increased incidence of high growing herbs, 
bushes and trees. In Sweden there are examples of projects where historically alkaline fens have 
been restored by removing the upper vegetation and soil layer. The flora and fauna 
representative of alkaline fens re-establish in four to five years. It takes 20-30 years before the 
restored area looks like genuine alkaline fens. Knowledge of how new alkaline fens establish 
is inadequate.  

Species typical for alkaline fens was noted in all of the inventoried locales. Some species that 
signal a risk of unwanted high vegetation, that may shadow the other species, was registered in 
the quarry. This is an indication of that management and clearing may be necessary as well as 
further inventories in the two newer alkaline fens habitat in the quarry.  
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Sammafattning  
I arbetet jämförs två nyare rikkärrsmiljöer i ett nedlagt kalkstensbrott, Rustsäters stenbrott, med 
två äldre genuina rikkärr i ett hävdat naturreservat, Österplana hed och vall, på Kinnekulle i 
Götene kommun. Kärlväxternas artsammansättning och frekvens i lokalerna i stenbrottet, 
Brottet övre och Brottet nedre samt referenslokalerna Österplana norra och Österplana södra, 
är utgångspunkt för jämförelser och diskussion kring hur succession mot rikkärr kan underlättas 
- samt vilka skötselåtgärder som kan vara aktuella för detta syfte.  

Rikkärr är en prioriterad naturtyp som hyser karaktäristiska och specialiserade kärlväxter, 
mossor och mollusker. Största hotet idag är habitatförlust till följd av dikning eller igenväxning. 
I Sverige finns några exempel där man återskapat historiska rikkärr genom borthyvling av 
matjord. Inventeringar visar att en basal rikkärrsflora finns efter fyra till fem år, men det tar 
mellan 20-30 år innan det nyskapade kärret ses som ett genuint rikkärr. Kunskap om hur rikkärr 
etableras på helt ny mark är bristfällig.   

Under arbetet noterades karaktärsarter för rikkärr i samtliga lokaler. Arter som indikerar 
igenväxning noterades främst i lokalerna i stenbrottet. Deras förekomst ses som en indikation 
på att båda lokalerna i stenbrottet på sikt kan behöva röjas och eventuellt hävdas. Ytterligare 
inventeringar och vassröjning ges som förslag på skötselåtgärder.  
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1. Introduktion 
I arbetet jämförs nya rikkärrsmiljöer i ett nedlagt kalkstensbrott med äldre genuina rikkärr på 
Kinnekulle, Götene kommun. Kärlväxternas artsammansättning och frekvens är utgångspunkt 
för jämförelse mellan lokalerna och diskussion kring hur succession mot rikkärr kan underlättas 
samt vilka skötselåtgärder som eventuellt kan behövas i de nyare miljöerna i stenbrottet.  

Rikkärr är en prioriterad naturtyp inom svenskt och europeiskt naturvårdsarbete där kunskapen 
om biotopens naturvärde har ökat de senaste 15 åren (Naturvårdsverket 2011 a, Länsstyrelsen 
Värmland 2013). Rikkärr är myrar med hög mineralhalt, främst kalcium, och ett neutralt till 
basiskt pH-värde på pH 6-8. Rikkärren ligger ofta i anslutning till kalkrik berggrund och det 
finns en speciell biologisk mångfald knuten till kärren då de hyser karaktäristiska och 
specialiserade kärlväxter, mossor och mollusker. Minst 160 rödlistade arter, däribland 74 
stycken vilka klassas som hotade, finns i rikkärr. Naturtypen och artsammansättningen varierar 
beroende på pH, mineralhalt, torvdjup, storlek, lutning, näringsförhållanden, blöthet, 
källpåverkan, klimat, krontäckning och hävdhistorik. Rikkärren är generellt näringsfattiga, och 
det är främst fosfortillgången som begränsar växterna (Sundberg 2006). 

Den höga kalkhalten vid kalkrik berggrund gör att många mineralämnen, däribland fosfor, inte 
löses upp i markvattnet vilket gör att de inte kan tas upp av växterna i jonform. 
Näringsfattigdom till följd av detta kallas kalkoligotrofi. Arter som är bundna till sådan mark 
benämns kalcikola då de anpassats till att överleva vid brist på viktiga mineral- och 
näringsämnen (Ekström och Forshed 2002). Ett rikkärr och en kalkfuktäng har många 
gemensamma kärlväxter vilket gör miljöerna svåra att skilja åt. Rikkärren domineras ofta av 
halvgräs, är blötare, har fler mossor i bottenskiktet samt djupare torv. Kalkfuktängarna 
domineras istället av gräs och är hävdberoende (Sundberg 2006).  

Implementering av EU:s art- och habitatdirektiv och Sveriges miljömål har lett till att ett 
nationellt åtgärdsprogram fastställdes år 2006, Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr, med 
syfte att öka kunskapen om rikkärr. För att få en bild av förekomst, hotbild och åtgärdsbehov 
uppmanades länsstyrelserna att inventera rikkärren i länen (Sundberg 2006). Efter 
inventeringarna beskrivs i ett flertal rapporter att många rikkärr är i behov av skötsel. 
Igenläggning av diken, justering av vattennivåer i anslutande vattendrag och sjöar, 
återupptagande av hävd som slåtter eller bete samt i många fall röjning av sly och buskar 
föreslås som åtgärder (Eriksson 2013, Larsson 2006, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2013). 
I Västra Götaland ses bladvass (Phragmites australis) som besvärande i en tredjedel av de 
inventerade lokalerna och igenväxning noterades i över hälften (Länsstyrelsen Västra Götaland 
2013). Som ett viktigt steg i samtliga rapporter ges förslag på skydd och reservatsbildning för 
flera lokaler, samt naturvårdande skötsel i de fall det bedöms behövas. För att öka kunskapen 
om rikkärr fortsätter länsstyrelsens arbeten med inventeringar och analyser av bland annat 
vegetationstyper, naturvärde, eventuella hot samt förekomst av mollusker och insekter i 
biotopen (Länsstyrelsen Västra Götaland 2013). 

Största hotet mot rikkärr är habitatförlust och vanligaste orsaken är dikning. Igenväxning, 
utebliven eller felaktig hävd, försurning, eutrofiering och täktverksamhet är andra faktorer som 
bidrar till habitatförlust. Ibland störs kärrens hydrologi av vägbyggen och liknande förändringar 
i närliggande miljö (Eriksson 2013). Naturlig succession eller störning av vattennivåer leder till 
igenväxning (Länsstyrelsen Västra Götaland 2013). Återställning av hydrologin, 
bortschaktning av jordlagret och återintroducering av arter har använts för att återställa måttligt 
påverkade historiska rikkärr – men det finns inte så mycket kunskap om hur effektiva metoderna 
är i mycket eller helt förstörda rikkärr (Klimkowska et al. 2010) I de fall ett rikkärr är så 
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igenväxt att en traditionell restaurering med röjning och hävd inte är möjlig finns alternativet 
att försöka återskapa biotopen. Det finns fyra rikkärr i Sverige som återskapats, tre i 
Östergötland och ett i Skåne. I Styla kalkkärr naturreservat, Östergötland, har två separata 
restaureringar utförts, en under år 1967 samt ytterligare en under år 2013 vid en annan lokal. I 
Lagmansro, även det i Östergötland, genomfördes ett mindre pilotprojekt år 1995 samt en mer 
fullskalig restaurering under år 2000. I Fyledalen, Skåne, schaktades Vällerödskärret fram 
under år 2013. Återskapandet görs genom bortschaktning av all matjord ner till mineraljorden. 
Liknande projekt är endast långsiktigt hållbara om även den ursprungliga hydrologin går att 
återskapa. Metoden är lämplig för fuktig åkermark där man vet att det historiskt funnits ett 
rikkärr (Jonsson 2014 a). Ett av de nämnda rikkärren, i Lagmansro i Östergötland, återskapades 
i två omgångar mellan åren 1995 och 2000. Här konstateras att majoriteten av rikkärrsarter på 
kort tid, 10-15 år, invandrat spontant från närliggande rikkärr (Länsstyrelsen Östergötland 
2009).  

I de två nyaste miljöerna som schaktades under år 2013 har ”jordpaket” från närliggande rikkärr 
med typisk kalkkärrsväxtlighet planterats in för att påskynda koloniseringen. Metoden kan vara 
extra lämplig för svårspridda mossor. Länsstyrelsen i Östergötland har under åren 2014-2015 
även initierat ett Utsättningsprogram för grynsnäckor i östgötska rikkärr med mål att flytta 
grynsnäckor till kärr där rätt mikrohabitat finns men dit arten inte kunnat sprida sig. 
Utplantering av arter kan vara betydande för kärrets utveckling om det ligger isolerat (Jonsson 
2014 b). Efter återställningsarbetet av kärret i Lagmansro konstaterades att en rikkärrsfauna och 
större delen av rikkärrsfloran fanns efter fyra till fem år. Efter fem till tio år förekommer 
rikkärrsarter lika frekvent i det återskapade kärret som i det närliggande genuina kärret. De mest 
krävande arterna har dock inte etablerat sig efter tio år. I återställningens slutrapport förmodas 
det ta mellan 20-30 år innan det nyskapade kärret kan betecknas som genuint rikkärr 
(Länsstyrelsen Östergötland 2009). Sammanfattningsvis börjar viss kunskap om återskapande 
av rikkärr att växa fram.  

Kunskap om hur rikkärr etableras på helt ny mark, där det inte har legat ett rikkärr historiskt, är 
dock bristfällig. Övervakning av rikkärr utgör ett viktigt underlag för arbetet med 
Åtgärdsprogrammet för rikkärr samt vid uppföljning av miljömålen Ett rikt växt- och djurliv 
och Myllrande våtmarker (Naturvårdsverket 2011 a, 2011 b, Länsstyrelsen Västra Götaland 
2013). Det nämns i Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län (2013) att en riktad 
genomgång av gamla kalkbrott kan visa på rikkärr man ännu inte har kännedom om. Kärren i 
dessa miljöer är i så fall unika då de relativt nyligen har bildats på jungfrulig mark, etablering 
av flora och fauna har skett naturligt genom fröspridning och invandring från närliggande 
rikkärr och andra habitat.  

Med NSS-metoden, Nested species subsets, kan man med hjälp av mönster i 
artsammansättningen hitta arter som med en stor statistisk säkerhet indikerar en hög 
artmångfald i vissa organismgrupper. Dessa arter kan sedan fungera som indikatorarter för 
andra artrika lokaler med samma habitat (Sjögren Gulve 1999). 
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I det här arbetet har kärlväxter i två rikkärrsmiljöer i 
ett nedlagt kalkstensbrott och i två genuina 
rikkärrsmiljöer i ett naturreservat på Kinnekulle i 
Götene kommun inventerats (Figur 1). Samtliga 
kartor i arbetet är publicerade med godkännande från 
Götene kommun. Kinnekulle är ett platåberg där 
jordmånen domineras av vittringsjord från 
underliggande bergarter och varierar i både tjocklek 
och innehåll (Länsstyrelsen Västra Götalands län 
2005). Kalkstenslagret har en stor utbredning och 
alvarmarkerna är särskilt utvecklade vid Österplana 
hed där de två referensobjekten Österplana Norra och 
Österplana Södra ligger. De två objekten i stenbrottet, 
Brottet Övre och Brottet Nedre har etablerats naturligt 
sedan stenbrytningen upphörde år 1979.  
 
Arbetets syfte är att jämföra artsammansättning och 
artfrekvens i de yngre miljöerna i stenbrottet med de 
genuina rikkärren för att öka kunskapen om 
nyetablering av rikkärr i gamla stenbrott. I fältstudien 

genomfördes rutinventeringar där beståndsbildande kärlväxters täckningsgrad uppskattades 
samt en linjeinventering av orkidéer. Karaktärsarter för rikkärr ägnades speciell 
uppmärksamhet, liksom indikatorer på igenväxning. En NSS-analys gjordes för att studera en 
eventuellt hierarkisk struktur i lokalernas artförekomst. Med utgångspunkt från arbetets resultat 
diskuteras hur succession mot rikkärr kan underlättas samt hur eventuella skötselåtgärder kan 
främja etablering av naturvårdsvärda arter i de två nyare rikkärren i stenbrottet.  

 

2. Metod 
2.1 Beskrivning av de fyra lokalerna 

Referenslokalerna Österplana norra och Österplana södra ligger i Österplana hed och valls 
naturreservat, ca fyra kilometer sydväst om de två undersökta rikkärrsmiljöerna i Rustsäters 
gamla stenbrott, även kallat Cementas eller Hällekis stenbrott (Hermelin 1976). Lokalen Brottet 
nedre ligger på den nedersta platån och strax norr om en skapad sjö. Lokalen Brottet övre ligger 
på den högsta platån, mellan fem och tio meter under den naturliga markytan.  

Figur 1 visar en översiktskarta över 
Kinnekulle, Götene kommun. De fyra 
lokalerna är utmärkta med röda siffror. 1 
Österplana norra, 2 Österplana södra, 3 
Brottet övre och 4 Brottet nedre. 

© Lantmäteriet Götene GK 
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Österplana norra är ca 6 000 m2 stort och 
avgränsas i norr mot ett buskage, i väster längs en 
kalkhäll och i söder vid ett fuktigare trädparti som 
inkluderas i området (Figur 2). Mot öster 
avgränsas lokalen mot en något högre vall där 
marken blir torrare. I reservatets skötselplan 
beskrivs att ett av syftena med reservatsbildandet 
är att ”bevara och utveckla naturvärden knutna 
till naturliga gräsmarker bestående av 
kalkgräsmarker, fuktängar, rikkärr och det 
största området med alvar på fastlandet.” 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län 2008). 

Området är präglat av lång historisk hävd och har välutvecklad flora och fauna. Betespåsläpp 
av nötdjur sker sent, i juli, vilket gynnar många arters spridning. Under försommaren är lokalen 
en vacker blomsterrik äng med många exemplar av fläcknycklar (Dactylorhiza maculata). 
Torvdjupet är över 50 centimeter.  

 

Österplana södra är ett rikkärrsområde som i 
norr angränsar mot Österplana norra, i väster 
och öster av nivåskillnader samt i söder av 
buskvegetation (Figur 3). Lokalen är ca 10 000 
m2 och hyser en välutvecklad flora och fauna, 
med fläcknycklar, honungsblomster 
(Herminium monorchis) och flugblomster 
(Ophrys insectifera). Lokalen är generellt 
torrare än Österplana norra och har ett glest 
skikt av enbuskar. Torvdjupet är mindre än vid 
Österplana norra, från 20-40 cm och det finns 
partier med jord och berg i dagen. Båda 
områdena på Österplana hed och vall var 
utmark vid tiden för storskifte år 1795 och betas 
idag av nötkreatur.  

 

Figur 2 visar flygfoto över lokalen 
Österplana norra 

Figur 3 visar flygfoto över lokalen Österplana 
södra 

© Lantmäteriet Götene GK 

© Lantmäteriet Götene GK 
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Brottet nedre är en rikkärrsmiljö på ca 11 000 m2 som ligger på bottenplatån i Rustsäters 
stenbrott (Figur 4). Området översilas av 
kalkhaltigt vatten från närliggande stenlager 
och vattendrag. Det är det mest utvecklade 
rikkärret i brottet och tidigare inventeringar 
visar fynd av naturvårdsintressanta arter 
(Andersson & Bengtsson 2013). Området är 
långsmalt och avgränsas i nord och öst av 
bergvägg samt i nordväst av ett nedsprängt 
dike där kärret naturligt upphör. I söder 
slutar kärret när fukttillgången blir för låg 
och berg blir synligt i dagen. I nordöst 
inkluderas ett avlångt träd- och buskskikt 
där det rinner en bred och grund bäck som 
förser området med vatten. När 
stenbrytningen upphört år 1979 genomfördes en efterbehandling av brottet enligt en 
landskapsplan. Ett av syftena med planen var ”… att bottenplanen ska bevaras som alvarmark”. 
Här har det sedan 1980 skett en naturlig succession av flora och fauna. Delar av brottet, 
däribland stenplatån norr om Brottet nedre, är i dag klassat som Natura 2000 habitat.  

 

Brottet övre är en fuktigare lokal och har skapats 
genom invallning av en av de översta platåerna i 
Rustsäters stenbrott (Figur 5), den är ca 8 500 m2 
och innehåller mer vattenspegel än övriga lokaler. 
I norr avgränsas området av en vall med skrotsten, 
i öster och söder av bergvägg och i väster av en 
avvattningsbäck som leder till en trumma i 
grusvallen. Stora delar består uteslutande av 
bladvass eller vattenspegel, men ekologiskt 
intressanta partier finns i kantzonerna. Det stora 
kalkbrottet utgörs i dag av både öppna bergväggar, 
stenhällar och skrotstenshögar på olika nivåer.  

 

2.2 Fältarbete och inventering 

Varje lokal genomvandrades och samtliga funna kärlväxter noterades. Arternas förekomst i 
respektive lokal uppskattades på en tregradig skala där 1 motsvarar enstaka exemplar, 2 
motsvarar sparsam till medel förekomst och 3 motsvarar medel till riklig förekomst.  

Figur 4 visar flygfoto över lokal Brottet nedre 

Figur 5 visar flygfoto över lokal Brottet övre 

© Lantmäteriet Götene GK 

© Lantmäteriet Götene GK 
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Följande arter är karaktäriska för extremrikkärr och används som 
indikatorer på välutvecklade rikkärr med högt värde; blodnyckel 
(Dactylorhiza incarnata ssp. Cruenta), flugblomster (Ophrys 
insectifera) (Figur 6), gräsull (Eriophorum latifolium), honungsblomster 
(Herminium monorchis), knagglestarr (Carex flava), kärrknipprot 
(Epipactis palustris), luddunört (Epilobium parviflorum), näbbstarr 
(Carex lepidocarpa), rosettjungfrulin (Polygala amarella), slankstarr 
(Carex flacca), vaxnyckel (Dactylorhiza incarnata ssp. Ochroleuca) 
och ängsnyckel (Dactylorhiza incarnata) (Bertilsson m.fl. 2002). Som 
indikatorer på habitat med igenväxningsproblematik används arterna 
bladvass (Phragmites australis), bredkaveldun (Typha latifolia), en 
(Juniperus communis), kruståtel (Deschampsia flexuosa), älggräs 
(Filipendula ulmaria) och ängsfräken (Equisetum pratense) då det är 
arter som ökar i mängd vid utebliven hävd (Ekstam & Forshed, 1992).  

För att undersöka vilka arter som är beståndsbildande genomfördes en 
rutinventering med fem utslumpade rutor (1x1 meter i innermått) vid 
varje lokal. Samtliga bestämningsbara arter antecknas och deras 
täckningsgrad uppskattas enligt Hult-Sernander-DuRietz skala 
(Ekologisk metodik 1979). 

Då lokalerna är orkidérika gjordes även linjeinventering av orkideér. Ett 40 meter långt 
måttband lades ut och samtliga orkidéer inom 50 cm på vardera sidan bandet antecknades. Träd- 
och buskskiktets täckningsgrad uppskattas enligt Hult-Sernander-DuRietz skala (Ekologisk 
metodik 1979). 

En NSS-analys genomfördes där artfynd från rutinventeringen i varje lokal sammanställdes i 
tabeller där arternas förekomst visas som en triangel. Basen i triangeln består av de vanligaste 
arterna, ju närmare spetsen av triangeln desto mer ovanligt förekommande är arten i lokalen. 
Det här mönstret, eller regelbundenheten, varierar och beskrivs som organismgruppens 
”nestedness” eller ”temperatur” (Appelquist 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Flugblomster vid 
Österplana södra, juni 
2015. K. Ringdahl 
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3. Resultat 
3.1 Artlistor  

Artlistor sammanställda för varje lokal finns i Bilaga 1. Karaktärsarter för extremrikkärr 
noterades i samtliga lokaler (Figur 7). Blodnyckel, flugblomster, honungsblomster och 
vaxnyckel är de som generellt ses som mest sällsynta bland dessa (Bertilsson et al. 2002).  

I denna studie återfanns blodnyckel endast vid Österplana norra. Både flugblomster och 
honungsblomster fanns vid Österplana södra och bedömningen gjordes att förekomsten av 
honungsblomster var riklig.  
 
Arter som kan indikera igenväxning eller upphörd hävd noterades i samtliga lokaler (Figur 8). 
Älggräs och en fanns i båda lokalerna i Österplana. I Brottet övre hittades tre arter och i Brottet 
nedre fem arter.  

Täckningsgrad uppskattades i samtliga 
lokaler (Figur10). Lokalerna i brottet visar 
hög täckningsgrad av främst bladvass.  
 
 
  

Figur 8 visar förekomst av karaktärsarter för extremrikkärr i de inventerade lokalerna. Artens 
förekomst har uppskattas på en tregradig skala. 

Figur 9 visar täckningsgrad (Hult-Sernander-
DuRuietz) av trädskikt, buskskikt samt bladvass. 

Figur 7 visar förekomst av karaktärsarter för extremrikkärr i de inventerade lokalerna. Artens 
förekomst har uppskattas på en tregradig skala.  
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3.2 Rutinventering 

Sammanställning av rutinventering ses i tabell 1-4. I Österplana norra hittades totat 25 olika 
arter i rutorna, i Österplana södra hittades 34 stycken, Brottet nedre 29 arter och i Brottet övre 
17 arter.  

Arternas förekomst och frekvens analyserades enligt NSS-metoden för att undersöka hur 
hierarkisk artförekomsten är. I arbetet visar ingen av lokalerna ett starkt hierarkiskt 
förekomstmönster, men en antydan finns. Basen av triangeln (överst i tabellerna) visar de arter 
som noterades i samtliga rutor, spetsen av triangeln (längst ned i tabellerna) visar de arter som 
förekom i minst antal rutor. Ruta A innehöll flest arter, ruta B näst flest o.s.v. I ett mer 
hierarkiskt mönster finns färre luckor och spetsen av triangeln visar topparter som endast 
återfinns i de artrikaste rutorna.  
Tabell 1 visar rutinventering i Brottet nedre      Tabell 2 visar rutinventering i Brottet övre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brottet nedre      
Arter A B C D E 

Slankstarr  1 1 1 1 1 

Vide  1 1 1 1 1 

Knagglestarr    1 1 1 1 

Vanlig myrtåg  1  1 1 1 

Brunört  1    1 

Luddunört      1 

Kruståtel       1 

Krissla    1  1   

Åkerfräken      1   

Skogsnycklar     1   

Hästhov  1 1 1    

Vårtbjörk    1 1    

Humleblomster    1    

Gran     1    

Strätta     1    

Kärrknipprot    1    

Jfr. Marie nycklar 1 1     

Färgkulla  1 1     

Darrgräs    1     

Brudbröd    1     

Hampflockel   1     

Humlelusern  1      

Morot 1      

Bäckveronika 1      

Vårtbjörk  1      

Kärrtistel  1      

Fibbla 1      

Palsternacka  1         

Brottet övre      
Arter A B C D E 

Knagglestarr  1 1 1 1 1 

Vass  1   1   1 

Vanlig myrtåg    1     1 

Vass          1 

Hästhov    1 1 1   

Brunört  1 1   1   

Luddunört       1   

Vide      1     

Rölleka     1     

Slankstarr  1 1       

Åkerfräken    1       

Maskros   1       

Käringtand 1         

Humlelusern  1         

Morot 1         

Klöver  1         

Hagfibblor  1         
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Tabell 2 visar rutinventering Österplana södra               Tabell 3 visar rutinventering Österplana norra 

 

 

 

 

 

 

 

  

Österplana södra      
Arter A B C D E 

Åkerfräken  1   1   1 

Humleblomster 1  1  1 

Älggräs 1  1  1 

Smörblomma      1 

Hundäxing      1 

Timotej      1 

Tistel      1 

Darrgräs  1 1 1 1   

Tuvstarr  1  1 1   

Rödklöver 1 1  1   

Vanlig myrtåg  1   1   

Blodrot  1   1   

Jfr. Marie nycklar 1   1   

Slankstarr      1   

Maskros     1   

Honungsblomster     1   

Hirsstarr     1   

Käringtand    1    

Tuvtåtel     1    

Ängssyra    1    

Gullhavre    1    

Hundäxing    1    

Vitklöver 1 1     

Krissla    1     

Humlelusern    1     

Getväppling   1     

Brudbröd    1     

Betesdaggkåpa   1     

Prästkrage   1     

Smultron   1     

Tall 1      

Knapptåg 1      

Skogsnäva 1      

Hallon 1         

Österplana norra      
Arter A B C D E 

Darrgräs  1 1 1 1 1 

Blodrot  1 1 1   1 

Slankstarr 1 1 1   1 

Getväppling   1     1 

Rödklöver         1 

Honungsblomster         1 

Brudsporre         1 

Vanlig myrtåg  1 1 1 1   

Åkerfräken  1   1 1   

Brunört  1   1 1   

Smörblomma     1 1   

Gräsull 1     1   

Älggräs       1   

Humleblomster   1 1     

Vitklöver     1     

Flugblomster     1     

Krissla    1       

Käringtand   1       

Vildtimotej    1       

Kabbeleka    1       

Gullusern   1       

Tall 1         

Hundäxing 1         

Kärrfibbla  1         

Mynta 1         
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3.3 Linjeinventering av orkidéer 

Linjeinventeringar genomfördes i tre av lokalerna, Österplana norra, 
Österplana södra och Brottet nedre. I den fjärde lokalen, Brottet övre, 
hittades vid genomvandring endast fem orkidéer vilka artbestämdes till 
skogsnycklar, varför det inte bedömdes som relevant att genomföra 
någon linjeinventering. Ett exemplar av skogsnyckel fanns etablerad i 
de öppnare delarna och ytterligare fyra stycken i den trädklädda och 
sumpskogslika östra delen.  

Allra vanligast överlag är fläcknycklar (Dactylorhiza maculata) som 
hittats i samtliga lokaler. Underarterna Jungfru Marie nycklar 
(Dactylorhiza maculata subsp. maculata) noterades i tre lokaler och 
skogsnyckel (Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii) noterades i Brottet 
nedre. 

Vid sammanställning av de olika 
orkidéarternas frekvens är 
Österplana södra den artrikaste 
lokalen (Figur 11). Här hittades 
förutom Jungfru Marie nycklar 
(Dactylorhiza maculata) även 
honungsblomster (Herminium 
monorchis), brudsporre 
(Gymnadenia conopsea) och 
flugblomster (Ophrys insectifera) 
Vartdera exemplaret av vaxnyckel 
hittades i Österplana norra och 
Brottet nedre (Figur 10). Tvåblad 
(Listera ovata) och Kärrknipprot 
(Epipactis palustris) noterades i 
Brottet nedre vid genomvandring i 
lokalen. Kärrknipprot är en 
karaktäristisk art för rikkärren i 
Västergötland (Bertilsson 
m.fl.2002).  

 

En beräkning av antal orkidéer per 
kvadratmeter i varje lokal visar att 
förekomsten i Österplana norra och 
södra är mycket lika och att 
förekomsten är något lägre i Brottet 
nedre (Figur12).  
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Figur 12 visar genomsnittligt antal orkidéer per kvadratmeter. 

Figur 10 Vaxnyckel 
Österplana södra.  K. 
Ringdahl 

Figur 11 visar förekomsten (%) av olika orkidéarter i tre av 
lokalerna. Jungfru Marie nycklar förekommer i samtliga 
lokaler. 
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4. Diskussion 
Det noterades sex olika karaktärsarter för extremrikkärr i Österplana norra och fem arter i de 
övriga tre lokalerna, vilket indikerar att samtliga lokaler är av rikkärrskaraktär, se figur 7 sida 
10.  

Älggräs och enbuskar är arter som ökar vid utebliven hävd och noterades i båda lokalerna vid 
Österplana, se figur 8 sida 9. Enbuskar förekom endast sparsamt och är viktiga som skydd för 
fåglar och andra djur, älggräset var inte dominant och betas ner varje säsong. Är rikkärren öppna 
är de inte en optimal miljö för älggräs, men vid igenväxning av buskar och träd finns arten ofta 
i fältskiktet (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2014). Vid lokalerna i brottet noterades fyra 
respektive fem arter av igenväxningskaraktär, mest förekomst hade bladvass. Antalet arter 
indikerar att det på sikt kan leda till igenväxningsproblematik.  

Det finns ingen bladvass i lokalerna vid Österplana, förmodligen är det ett resultat av en lång 
tids hävd. Däremot finns rikligt med bladvass i båda lokalerna i stenbrottet och främst i Brottet 
övre där vassen täcker en stor del av habitatet, se figur 9 sida 10. Bladvass beskrivs som en art 
som lätt kan konkurrera ut rikkärrsväxter genom skuggning om hävd saknas. Dess expansion 
kan ses som hot mot artrikedomen (Länsstyrelsen 2014, Bager & Persson A. 2009). Bladvass 
ses även som problematisk i naturvårdssammanhang i övriga Europa (Franziska & Schrautzer 
2014). Arten trivs i våt mark, gärna i fullt solljus, och växer i jord med varierande 
basförhållanden och surhetsgrad. Värt att notera är att artens populationstyngd finns vid 
kväverika växtplatser (Ekstam & Forshed 1992) vilket kan indikera att Brottet övre eventuellt 
påverkas av högre näringshalt i tillrinningsvattnet än övriga lokaler. 

Avsaknaden av älggräs i lokalerna i brottet är positivt. Dock finns ett stort bestånd av 
hampflockel (Eupatorium cannabinum) i Nedre brottet vilket också är en högväxt ört som på 
sikt kan skugga övrig flora (Bager & Persson A. 2009). Ett fåtal dominerande arter kan påverka 
den kemiska och fysiska miljön för övriga arter (Ekstam & Forshed 2002). Förekomsten av tre 
igenväxningsarter i Brottet övre och fem i Brottet nedre kan ses som indikationer på att 
lokalerna på sikt behöver röjas eller hävdas. Igenväxning kan vara en trolig utveckling om ingen 
skötsel görs, en högre täckningsgrad leder troligen till minskning av rikkärrsarternas utbredning 
och förekomst. 

Artsammansättningen i lokalerna är i stort ungefärligen lika. Arterna brunört (Prunella 
vulgaris), strätta (Angelica sylvestris), smörblomma (Ranunculus acris), kråkvicker (Vicia 
cracca), kabbeleka (Caltha palustris), kärrtistel (Cirsium palustre), hundäxing (Dactylis 
glomerata), stormåra (Galium album), stinknäva (Geranium robertianum) , ängsfryle (Luzula 
multiflora), ängsgröe (Poa pratensis) , sälg (Salix caprea), rödklöver (Trifolium pratense), 
vitklöver (Trifolium repens), flädervänderot (Valeriana sambucifolia), smultron (Fragaria 
vesca) och ask (Fraxinus excelsior) noterades vid detta tillfälle i samtliga lokaler. Brunörten 
var rikligt förekommande i samtliga lokaler och arten är vanlig på öppen frisk till fuktig mark 
(Mossberg, Stenberg 2003). 

I lokalerna i stenbrottet förekommer flera arter av halvgräs som slankstarr (Carex flacca), 
knagglestarr (Carex flava), näbbstarr (Carex lepidocarpa), harstarr (Carex leporina), hirsstarr 
(Carex panicea), slokstarr (Carex pseudocyperus) och flaskstarr (Carex rostrata). Rikkärren 
domineras oftast av halvgräs (Sundberg 2006) och arterna kan ofta ha en strukturellt viktig 
funktion (Kotowski et al. 2013). Vanligast förekommande var knagglestarr som återfanns i båda 
lokalerna i stenbrottet samt vid Österplana södra. Knagglestarr är ganska vanlig på fuktig, 
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näringsrik mark samt i rikkärr och sumpskogar (Mossberg &Stenberg 2003). Arten är inte 
hävdberoende men något störningsgynnad. Slankstarr är en karaktärsart för rikkärr och 
återfanns i båda lokalerna i stenbrottet, arten tål viss ohävd (Bertilsson m.fl. 2002). 

Ett fint bestånd av honungsblomster finns i Österplana södra, arten växer i kalkfuktängar där 
den gynnas av slåtter eller bete. Honungsblomster är en nationellt hotad art (UV sårbar). Både 
vaxnyckel och blodnyckel noterades i Österplana norra, de är kalkgynnade och trivs i rikkärr 
(Bertilsson m.fl. 2002). Ett exemplar av vaxnyckel påträffades i Brottet nedre där det även 
noterades ett flertal exemplar av kärrknipprot, vilket är positivt. Kärrknipprot är en av 
karaktärsarterna för rikkärr och artens första notering är på Kinnekulle år 1770 av Afzelius. 
Kärrknipproten är kalkgynnad, tål måttlig igenväxning men hotas av för hårt bete samt dikning 
och beskrivs som sällsynt på Kinnekulle (Bertilsson m.fl. 2002).  

Darrgräs finns i samtliga lokaler utom Brottet övre. Arten växer i bland annat rikkärr, tål måttlig 
ohävd men inte långt gången igenväxning eller gödsling – vilket kan antyda varför darrgräs ej 
noterades i Brottet övre då lokalen eventuellt har något högre näringstillgång på grund av 
närliggande jordbruksmark.  

Om näring tillförs rikkärret från externa näringskällor kan slåtter två gånger per säsong i början 
av en restaureringsfas motverka effekten av näringstillförseln. Traditionell slåtter på 
sensommar samt en slagning sent på våren, antal slåttertillfällen kan sedan minskas i takt med 
att igenväxningsarterna minskar i förekomst. Vid en eventuell förändring i skötsel krävs en 
strategi för övervakning så att inte arter känsliga för ökad störning påverkas negativt (Franziska 
& Schrautzer 2014). 

Fynden av flera rikkärrsarter tyder på att potential finns för att lokalerna i stenbrottet kan 
fortsätta att utvecklas till artrika rikkärrsmiljöer. Lokalerna har bra geologiska förutsättningar 
och främst i Brottet nedre ger det översilande vattnet bra hydrologiska grunder. I Brottet övre 
däremot finns i dag stora stillastående vattenspeglar utan vegetation och förhållandelvis små 
områden med kantzoner, grus eller jordpartier där etablering är möjlig. 

En NSS-analys av resultatet från rutinventeringarna visade att lokalerna har ett svagt hierarkiskt 
förekomstmönster bland kärlväxter, se tabell 1-4 på sidorna 10-11. Vissa antydningar kan ses 
men för att NSS metoden ska vara tillförlitlig krävs grundlig inventering av flera artgrupper och 
helst i 20 till 50 lokaler (Sjögren Gulve 1999). En noggrann och större inventering med flera 
provrutor och organismgrupper – samt fler lokaler i stenbrott, skulle behövas för att man ska 
kunna ta fram bra indikatorer att följa. Visar en NSS-analys att en artgrupp inte är ”nested” eller 
”nästad” betyder det att det inte går att använda enskilda arter för att visa på artmångfald eller 
en viss artsammansättning. I sådana fall bör man undersöka lokalernas olika miljövariabler för 
att se om de kan förklara variationen (Sjögren Gulve 1999). Orsakerna till det svaga hierarkiska 
mönstret kan vara flera. De fyra lokalerna har helt eller delvis olika fuktighet, jordmån, moss- 
och torvdjup, dominerande arter, hävd, ålder och troligen olika näringsförhållanden. 
Råmaterialet kan vara bristfälligt då ett flertal arter kan ha förbisetts under inventeringen. Dock 
ses antalet provrutor, fem per lokal, som ett för litet underlag för att analysen ska vara statistiskt 
säker.  

Ytterligare en orsak till avsaknad av starkt hierarkiskt mönster kan vara att lokalerna befinner 
sig i olika successionsfaser. Lokalerna i Österplana ses som genuina rikkärrsmiljöer, lokalerna 
i stenbrottet är troligen fortfarande i en uppbyggnadsfas och de är betydligt yngre. Något som 
skulle stödja dessa tankar är om lokalerna i Österplana, referenslokalerna, visar tendenser till 
ett tydligare mönster än lokalerna i stenbrottet. Dock är underlaget för litet för att statistiska 
resultat ska kunna utläsas. Användandet av vedertagna karaktärsarter för extremrikkärr i Västra 
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Götaland (Bertilsson et al. 2002) som indikation på rikkärrsmiljöer i arbetet var därför att 
föredra.  
 
Lokalerna Österplana norra och södra innehåller flest antal orkidéer per kvadratmeter och 
Österplana södra innehåller flest antal olika orkidéarter. Vid Brottet nedre finns rikligt med 
fläcknycklar i de öppna partierna. Lokalen innehåller delvis ett skogsparti vilket sänker antalet 
arter per kvadratmeter då de sista tio metrarna av linjeinventeringen var i skogen. I skogspartiet 
förekom sparsamt med fläcknycklar (Dactylorhiza maculata) samt tvåblad (Listera ovata). De 
öppnare partierna av lokalen är visuellt mycket orkidérik och klungor med fem till 40 individer 
är inte ovanligt.  

Att det påträffats minst orkidéer i Brottet övre beror troligen på att en stor del av ytan består av 
bladvass eller vatten. I den öppna delen av lokalen påträffades en blommande skogsnyckel 
(Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii). Då orkidéer under gynnsamma förhållanden vid ett 
enda tillfälle kan sprida sig i stora mängder (Ekstam & Forshed, 2002), kan det vara intressant 
att se om orkidén under kommande år lyckas med någon nyetablering.  
 
 
4.1 Skötselförslag Brottet nedre 

Det är viktigt att rikkärr sköts och eventuellt hävdas på rätt sätt. Överbete eller ett för tidigt 
betespåsläpp missgynnar flera arter och många landsnäckor är känsliga mot för mycket tramp 
(Franziska & Schrautzer 2014, Bager & Persson A. 2009). Dessutom kan en för kraftig röjning 
vara ogynnsam (Bager & Persson A. 2009). Hävd genom betning bedöms inte som lämpligt i 
lokalen vid Brottet nedre. Fuktiga partier, vittringsgrus och berg i dagen skulle göra att området 
snabbt kan påverkades negativt av tramp. Tramp kan delvis styras med betestryck men området 
är dessutom svårt att stängsla och skulle endast behöva betas en kort period sent på säsongen 
vilket gör att slåtter är att föredra. Hampflockel är den högväxta ört som på sikt kan skugga 
övrig vegetation. Eventuell slåtter bör inte ske så att beståndet av kärrknipprot påverkas 
negativt.  

Studier visar att det inte kan konstateras någon signifikant skillnad i artrikedom eller förekomst 
av hotade och/eller karaktäristiska arter i rikkärr hävdade genom slåtter jämfört med rikkärr 
hävdade genom betning. Däremot finns oftast skillnader i artförekomst mellan olika lokaler 
oberoende av hävdmetod. I slåtterhävdade lokaler förekom kärrknipprot och ängsnycklar i 
högre grad, vilket stämmer överens med tidigare studier där en förväntan finns att hitta 
ljuskrävande arter med hög reproduktivitet i slåttermiljöer. Arter med vegetativ förökning 
förekommer oftare i slåtterhävade lokaler än i betade, vilket visar att trampning kan missgynna 
dessa arter (Franziska & Schrautzer 2014). 

Den stora förekomsten av orkidéer i främst södra delen av lokalen i Brottet nedre visar att det 
finns barmark tillgänglig för etablering. Här finns troligen en naturlig störning till följd av olika 
abiotiska faktorer så som vatten och is. Svagdränerade vittringsjordar utsätts för en fortlöpande 
störningsprocess till följd av ”frostskjutning, konvektionsströmmar, kapillära vattenrörelser 
och ytspänning.” (Ekstam & Forshed 2002). Berget längst ner i brottet har tidigare befunnit sig 
under grundvattennivån och är fortfarande mycket tätt. Successionen går därför långsammare 
än på blottat ytberg som lättare vittrar och kan utvecklas till rikkärr eller alvarliknande miljöer 
(GF-konsult 2003). 

Amerikansk dunört (Epilobium adenocaulon) och jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) 
beskrivs som invasiva arter som kan påverka mångfalden negativt i rikkärrsmiljöer (Bager & 
Persson A. 2009). Det har skett en ökning av inrapporterade exemplar av jättebjörnloka på 
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Kinnekulle och flera stora bestånd är synliga längs vägar i området. Det är av stor vikt att tidigt 
bekämpa exemplar av jättebjörnloka som etableras i stenbrottet.  
 

Större partier med vass finns i anslutning 
till den sprängda bäcken i norra och 
nordvästra delen av habitatet. I fuktiga 
delar inne i skogspartiet finns sparsamt 
med bladvass, en eventuell röjning av träd 
i de våtare partierna kan medföra risk att 
bladvassen etablerar sig på ett ännu större 
område. I busk- och trädskiktet i de torrare 
delarna av habitatet finns främst björk 
(Betula sp.) olika videarter (Salix sp.)och 
tall (Pinus sylvestris) (Figur 13). 
Exemplaren är lågväxta och lätt knotiga, 
möjligen som anpassning till den tidvis 

mycket torra miljön. På sikt kommer träden att skugga rikkärrsfloran vilket gör att en försiktig 
röjning kan vara nödvändig.  

Området har utvecklats fritt i ungefär trettio år och 
eventuell framtida skötsel beror på vad som önskas 
åstadkommas med lokalen. Som nämnts tidigare är även 
små lokaler av rikkärrskaraktär viktiga för biotopen som 
helhet, varför gynnande av karaktärsarter för rikkärr kan 
vara ett lämpligt mål. Förslag på åtgärder kan vara ännu en 
genomgång av området för att söka efter ytterligare 
rikkärrsarter av både kärlväxter, mossor och mollusker. 
Fasta provrutor kan sättas ut och ge möjlighet att följa 
förändringar på sikt. Beståndet av kärrknipprot (Figur 14) 
skulle kunna dokumenteras och följas för att se om arten 
ökar efter en tids slåtter eller röjningsinsats då arten tål 
måttligt med igenväxning. Vid restaurering av delar av 
Österplana naturreservat under LIFE-projektet kunde 
ökning i antal av bland annat St. Pers nycklar (Orchis masculata) och brudsporre (Gymnadenia 
conopsea) noteras efter några års hävd (Thordarson 2008).  

Ett eventuellt slåtterarbete kan delas in i två delar där den ena innefattar de öppna och något 
torrare partierna i söder med mål att gynna befintliga rikkärrsarter och hindra igenväxning på 
sikt. Den andra delen inkluderar vasspartiet i väst och nordväst, målet kan vara att minska 
vassens utbredning och möjliggöra etablering av rikkärrsarter. Sumpskogspartiet i norra och 
nordöstra delen lämnas förslagsvis åt fri utveckling.  

4.2 Skötselförslag Brottet övre 

Även mindre rikkärrshabitat kan ha betydelse för naturtypens genbank och status (Bager & 
Persson A. 2009). Det kan därför vara av vikt att restaurera, återskapa eller skapa förutsättningar 
för framtida rikkärrsmiljöer även om de är små till ytan. 

Lokalen Brottet övre har flera abiotiska faktorer som gör att den på sikt borde kunna utvecklas 
till en lokal med rik rikkärrsflora och fauna. Redan i dag finns flera av de karaktäristiska arterna, 
se figur 7 sida 10. Dock är det i en mycket liten del av habitatet som etablering av kärlväxter är 
möjlig och de två tydliga orsakerna är de rena vattenytorna och en stor population av bladvass.  

Figur 13 Brottet nedre, september 2015. K. Ringdahl 

Figur 14 Kärrknipprot i stenbrottet, 
juni 2015. K. Ringdahl 
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Ett förslag på skötselåtgärd är manuell vassröjning i lokalen. Risken finns att en maskinell 
röjning påverkar habitatet negativt genom exempelvis körskador. Att motverka igenväxning av 
kärr och rikkärr är ett vedertaget mål inom europeiskt naturvårdsarbete. Manuell skötsel är ofta 
förknippat med höga kostnader och det är sällan traditionella jordbruksmaskiner är lämpade att 
köra i rikkärr. För att hålla kärren öppna används bland annat betning, specialbyggda 
slåttermaskiner, röjning eller bränning. Vad dessa skötselmetoder har för effekter på 
växtsamhällena och kärrets ekosystem är fortfarden inte välstuderat. I Polen ligger Biebrza 
National Park som är det största skyddade området av rikkärr i Europa, här har en studie 
genomförts där man tittat på effekterna av skötsel med specialbyggda slåttermaskiner. 
Skötselmetoden används bland annat i Polen, Tyskland, Wales och Vitryssland. Studien visade 
att slåttern inte påverkade antalet arter i helhet, men rödlistade arter samt arter med viktig 
strukturell funktion, som tuvbildning, minskade i förekomst. Vidare visas att de relativt stora 
maskinerna trycker ner en del vegetation i torven, vilket resulterade i att arter med hög tolerans 
för syrebrist ökade. Minskningen av rödlistade arter tros bero på förlust av en varierad struktur 
med tuvbildning av både gräs och mossa samt mindre buskar som kan ha en viktig funktion för 
skydd vid etablering av andra arter.  I diskussionen lyfts det fram att skötsel av rikkärr har två 
effekter på växtligheten. Å ena sidan hindras igenväxning och ljus blir tillgängligt, å andra sidan 
åstadkoms en störning som påverkar ekosystemet. För att minska de negativa effekterna kan 
slåttern utföras med flera års mellanrum - om de utförs med stora maskiner vars körning 
påverkar habitatet (Kotowski et al. 2013).   

En utredning om hur vattennivån 
eventuellt kan justeras för att 
tillgängliggöra mer mark för 
kärlväxtsetablering kan vara ett steg 
för att på sikt öka rikkärrsflora (Figur 
15). Detta är riskfyllt då platån 
absolut inte får bli för torr eftersom 
flera arter troligen skulle ta skada 
under torrare perioder. Det är även 
oklart om det finns tillräckligt med 
vittringsgrus eller jord under ytan för 
att växter ska kunna etableras om 
nyare mark torrläggs. Om de 
tuvbildande arterna minskar är det 

stor sannolikhet att även artrikedomen i lokalen minskar, speciellt arter som är känsliga för 
skillnad i vattennivåer samt syrebrist (Kotowski et al. 2013) vilket man bör ha i åtanke vid 
planering av skötsel. I Brottet nedre finns viss tuvbildning. Risk finns även att en ändring av 
vattennivån gynnar bladvasspopulationen samt att befintlig flora och fauna påverkas på ett icke 
gynnsamt sätt då deras miljöer skulle bli torrare. 

I några av återskapningsprojekten av rikkärr i Skåne tog man ”jordpaket” från etablerade rikkärr 
och planterad in i de nyskapade för att skynda på successionen. Beroende på jordpaketets 
storlek, innehåll och placering kan det innebära en stor förändring i lokalens hydrologi och 
markförhållande. Jordpaketet kan komma från någon annan del av stenbrottet eller ett annat 
rikkärr i närheten. Projekten i Skåne visar att fördelen med åtgärden bland annat är att 
svåretablerade rikkärrrsmossor kan spridas och snabbare bilda mikrohabitat som passar de 
mollusker som är karaktäristiska för biotopen. Denna metod skulle kunna vara ett alternativ i 
lokalen Brottet övre. 

Figur 15 Brottet övre, september 2015. K. Ringdahl 
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Under fältarbetet noterades snäckor i vattenpartierna, innan någon form av åtgärd påbörjas är 
det lämpligt med en inventering av just mollusker. Vilka arter som finns samt deras utbredning 
och krav på habitat kan ligga till grund för framtida planering. Området ligger relativt olägligt 
till och mycket få personer vandrar genom det, varför det kan vara en ypperlig lokal för snäckor 
som är känsliga för tramp eller andra liknande störningar.  

En naturvärdesbedömning bör baseras på så 
många olika organismgrupper som möjligt. 
Enstaka organismgrupper eller endast 
indikatorarter kan leda till bristfälliga resultat 
(Appelqvist 2005). I det här arbetet har endast 
kärlväxter inventerats. För att få en bättre bild av 
de olika habitaten, främst i stenbrottet, kan en 
inventering av även mossor och mollusker vara 
lämplig. Fastigheten med stenbrottet ägs av 
Götene kommun. Lokalerna ligger i eller i nära 
anslutning till Natura 2000 habitat och eventuella 
förslag på naturvårdsåtgärder måste ske efter 
dialog och i samarbete med Länsstyrelsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fältassistenter nordöst om Brottet övre, juni 
2015. K. Ringdahl 
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6. Bilaga 1  

6.1 Artlista 

Figur 1 visar artlistor över de fyra lokalerna. Siffrorna representerar arternas förekomst i varje lokal. Siffra 1 
motsvarar enstaka exemplar, siffra 2 sparsam till medel förekomst och siffra 3 medel till riklig förekomst.  

Arter 
Österplana 

norra 
Österplana 

södra 
Brottet 
nedre 

Brottet 
övre 

Achillea millefolium Rölleka  2   2 2 
Agrimonia eupatoria Småborre    1     
Agrostis canina Brunven        2 
Agrostis gigantea Storven  1 2 2   
Alchemilla sp. Daggkåpa   1     
Alchemilla monticola Betesdaggkåpa  3 3     
Alisma plantago-aquatica Svalting        1 
Alnus glutinosa Klibbal    2 2 2 
Angelica sylvestris Strätta  3 3 2 2 
Anthemis tinctoria Färgkulla      1 1 
Anthriscus sylvestris Hundkäx  3       
Anthyllis vulneraria Stor getväppling    2 1 2 
Arenaria serpyllifolia Sandnarv    1   1 
Arrhenatherum elatius Knylhavre  1 1   1 
Barbarea vulgaris Sommargyllen     1   
Betula pendula Vårtbjörk      3   
Betula pubescens Glasbjörk    2 3   
Brassica rapa Åkerkål        2 
Briza media Darrgräs  2 3 1   
Caltha palustris Kabbeleka  2 3 2 2 
Campanula persicifolia Stor 
blåklocka    1     
Cardamine Paludosa Ängsbrässna  1 1     
Carex flacca Slankstarr     2 3 
Carex flava Knagglestarr   3 3 2 
Carex lepidocarpa Näbbstarr     2 2 
Carex leporina Harstarr       3 
Carex panicea Hirsstarr        3 
Carex pseudocyperus Slokstarr        3 
Carex rostrata Flaskstarr     1   
Cirsium palustre Kärrtistel  2 2 2 2 
Clematis Klematis      1   
Corylus avellana Hassel  2 2   1 
Crataegus monogyna Trubbhagtorn  1       
Crepis Fibbla     2   
Crepis paludosa Kärrfibbla        2 
Dactylis glomerata Hundäxing  2 2 2 2 
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Dactylorhiza incarnata subsp. 
cruenta  
Blodnyckel 1       
Dactylorhiza incarnata subsp. 
ochroleuca  
Vaxnyckel  1   1   
Dactylorhiza incarnata Ängsnyckel  1       
Dactylorhiza maculata Fläcknycklar     2   
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii  
Skogsnyckel    1 2 1 
Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata  
Jungfru Marie nyckel  2 2     
Daucus carota Morot      2 2 
Deschampsia cespitosa Tuvtåtel      2 2 
Deschampsia flexuosa Kruståtel     1 1 
Dryopteris carthusiana Skogsbräken      1 2 
Dryopteris filix-mas Träjon     1   
Echium vulgare Blåeld      1 1 
Eleocharis quinqueflora Tagelsäv     3   
Elytrigia repes Kvickrot        2 
Epilobium palustre Kärrdunört      2 2 
Epilobium parviflorum Luddunört        1 
Epipactis palustris Kärrknipprot      1   
Equisetum arvense Åkerfräken  2 3   3 
Equisetum fluviatile Sjöfräken  1       
Equisetum hyemale Skavfräken    1 3 2 
Equisetum palustre Kärrfräken  2   3   
Equisetum pratense Ängsfräken     3   
Eriophorum angustifolium Ängsull    2 2   
Eriophorum latifolium Gräsull  2 1   1 
Eupatorium cannabinum 
Hampflockel     3   
Festuca ovina Fårsvingel      2 3 
Festuca pratensis Ängssvingel      3 2 
Filipendula ulmaria Älggräs  3 2     
Filipendula vulgaris Brudbröd  2 2     
Fragaria vesca Smultron  1 2 3 2 
Fragaria viridis Backsmultron     2   
Fraxinus excelsior Ask  1 1 1 1 
Galium album Stormåra  2 2 2 2 
Galium boreale Vitmåra  2 2 2   
Galium uliginosum Sumpmåra    1 1 2 
Galium verum Gulmåra    1     
Geranium robertianum Stinknäva  2 1 3 2 
Geranium sylvaticum Midsommarbl. 1 1 3   
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Geum rivale Humleblomster  3 3   3 
Gymnadenia conopsea Brudsporre    3     
Helictotrichon pratense Ängshavre  1 2     
Helictotrichon pubescens Luddhavre  1 1     
Herminium monorchis 
Honugsblomster    2 3   
Hieracium L. sect. Vulgata 
Hagfibblor        2 
Hypericum perforatum Johannesört      1   
Hypericum perforatum Äkta 
Johannesört  1   2   
Inula salicina Krissla   3     
Juncus alpinoarticulatus Vanlig 
myrtåg   3  3 3  
Juncus articulatus Ryltåg     2   
Juncus conglomeratus Knapptåg  2 3      
Juniperus communis Enbuske  1 1 1   
Lamiastrum galeobdolon  
Vanlig gulplister   2     
Lathyrus pratensis Gulvial 2 2     
Lemna minor Andmat      1 1 
Leontodon autumnalis Höstfibbla        2 
Leucanthemum vulgare Prästkrage  2 2 2   
Linum catharticum Vildlin 1       
Listera ovata Tvåblad      1 1 
Lonicera xylosteum Skogstry      1   
Lotus corniculatus Käringtand  2   3 1 
Lupinus polyphyllus Blomsterlupin     1   
Luzula multiflora Ängsfryle  2 2 2 1 
Lychnis flos-cuculi Gökblomster  1       
Matteuccia struthiopteris Strutbräken      1 1 
Medicago lupulina Humlelusern      3 1 
Melampyrum cristatum Korskovall    1     
Melilotus albus Vit sötväppling     2   
Melilotus officinalis Gul sötväppling        1 
Mentha Mynta    2   2 
Myosotis laxa Sumpförgätmigej       1 
Myosotis scorpioides Äkta 
förgätmigej     2   
Ophrys insectifera Flugblomster    1     
Pastinaca sativa Palsternacka      2   
Phleum pratense Timotej  2 2 2   
Phleum pratense Vildtimotej  1       
Phragmites australis Vass      2 3 
Picea abies Gran      1   
Pilosella lactucella Revfibbla  2       
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Pilosella officinarum Vanlig gråfibbla  2   3   
Pinus sylvestris Tall      1   
Plantago media Rödkämpar  1       
Poa compressa Berggröe        2 
Poa pratensis Ängsgröe  2 3 3 1 
Poa trivialis Kärrgröe  1       
Polygala amarella Rosettjungfrulin  1       
Populus tremula Asp      2   
Potentilla anserina Gåsört    2     
Potentilla erecta Blodrot  3       
Prunella vulgaris Brunört  3 3 3 3 
Prunus avium Sötkörsbär  1 1     
Prunus Prunusar  2       
Pyrola rotundifolia Vitpylora     1   
Quercus robur Ek    2   1 
Ranunculus acris Smörblomma  3 2 3 2 
Ranunculus polyanthemos 
Backsmörblomma  3       
Rhinanthus minor Ängsskallra    2     
Ribes alpinum Måbär    1   1 
Ribes Vinbär      1 1 
Rosa dumalis Nyponros  2    1   
Rosa Rosor 2 1 1   
Rubus idaeus Hallon    1 1   
Rumex acetosa Ängssyra 2 2   2 
Rumex longifolius Gårdsskräppa      2 1 
Rumex thyrsiflorus Stor ängssyra 1      
Sagina procumbens Krypnarv  1   2   
Salix aurita Bindvide      1   
Salix caprea Salix  2      
Salix caprea Sälg    2 3 3 
Salix cinerea Gråvide    1 1 1 
Salix pentandr Jolster      1 1 
Salix repens Krypvide   1    
Salix Vide        3 
Saxifragra Bräckor    1     
Scorzonera humilis Svinrot        2 
Scutellaria galericulata Frossört    1   
Sedum acre Gul fetknopp  1   2 1 
Sedum album Vit fetknopp        1 
Silene nutans Backglim    1  1 1 
Sorbus aucuparia Rönn      1   
Sorbus intermedia Oxel  1       
Tanacetum vulgare Renfana     1   
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Taraxacum  Maskros      2 3 
Torilis japonica Rödkörvel       1 
Trifolium aureum Pollich Gullklöver  1       
Trifolium dubium Trådklöver   1 1     
Trifolium hybridum Alsikeklöver      1   
Trifolium pratense Rödklöver  2 2 2 2 
Trifolium repens Vitklöver  2 3 2 2 
Triglochin palustre Kärrsälting  1 1     
Triglochin palustre Ängssälting      1 1 
Tripleurospermum perforatum 
Baldersbrå        1 
Trisetum flavescens Gullhavre        1 
Tussilago farfara Hästhov    3 2 3 
Typha latifolia Bredkaveldun     1 1 
Ulmus glabra Alm  1   1   
Urtica dioica Brännässla    1 1   
Valeriana officinalis Läkevänderot    2     
Valeriana sambucifolia 
Flädervänderot  2 1 2 2 
Veronica anagallis-aquatica 
Vattenveronika    2 3 3 
Veronica beccabunga Bäckveronika      3   
Vicia cracca Kråkvicker  3 2 2 2 

 


