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Abstract 
An aapamire is a kind of wetland habitat that is listed by European Union in the Habitats 

Directive.. An aapamire is an expression for mire complexes characterized by minerotrophic 

fen in the central part of the complexes. Most aapamires are situated in the alpine and boreal 

regions and are important for lots of organisms since they offer a variety of habitats and 

environments where they can breed and feed. Every 6th year the Swedish Environmental 

Protection Agency report the area and the status of each Natura2000 habitat to EU. 

According to that the Swedish Environmental Protection Agency gave an assignment to the 

Swedish monitoring projects Riksskogstaxeringen, NILS and MOTH to search for 

Natura2000 habitats. In this report all the inventoried points from these projects were 

recognized in orthophotos and evaluated if they belonged to an aapamire or not. The results 

were compared with results from the field inventory. The comparison showed that there was 

a significant difference between the two inventories. About 50 percent were evaluated equal 

but more aapamires were found in the orthophotos overall.  

 



Sammanfattning 
En femtedel av Sveriges yta utgörs av våtmarker. Dessa har en viktig roll när det gäller att 

behålla god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag samt erbjuder varierade livsmiljöer för 

många organismer. Inom EU:s arbete för att uppfylla målen i konventionen om biologisk 

mångfald har nätverket Natura2000 upprättats. Detta innebär att naturtyper som i ett 

europeiskt perspektiv anses skyddsvärda har utpekats för att bevaras för framtiden. En av 

dessa naturtyper är aapamyr. Naturvårdsveket har gett i uppdrag till 

miljöövervakningsprogrammen Riksskogstaxeringen, NILS och MOTH att samla 

information om de naturtyper som ingår i Natura2000 vilket innefattar aapamyrar. Vart 6:e 

år skall arealen samt bevarandestatus rapporteras till EU för respektive naturtyp. I den här 

rapporten har alla provytor som fältinventerats i de olika miljöövervakningsprogrammen 

flygbildstolkats med avseende att hitta aapamyrar. Resultatet av flygbildstolkningen har 

sedan jämförts med fältinventeringens klassningar. Resultatet visar att det finns en statistisk 

skillnad mellan metoderna. Vid flygbildsinventeringen har fler aapamyrar påträffats än vid 

fältinventeringen vilket kan visa på svårigheter att i fält bedöma aapamyrskomplex.  
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Bakgrund 
 

Våtmarker i Sverige 
Sveriges yta är 449 964 km² och av denna areal utgörs en femtedel av våtmarker. I Europa är 

det bara Ryssland som har större andel våtmarksareal. Gemensamt för alla våtmarker är att 

det finns ett överskott av vatten i marken (Naturvårdsverket, 2009 A). En våtmark kan 

definieras enligt följande: ”Våtmarker är sådan mark där vatten under en stor del av året 

finns nära under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 

% av vegetationen bör vara hydrofil, d.v.s. fuktighetsälskande, för att man skall kunna 

kalla ett område för våtmark.” (Naturvårdsverket, 2009 A) De miljöer som oftast ingår i 

begreppet våtmark är grunda sjöar och havsområden, myrar, sumpskogar och rinnande 

vatten (Larsson, 2003). Den här rapporten behandlar våtmarker i form av myrar.  
 

En myr är en våtmark som domineras av torvbildande vegetation (Rydin & Jeglum, 

2006). Myrar kan delas in i tre huvudtyper; Ombrotrofa myrar (mossar), minerotrofa 

myrar (kärr) samt blandmyrar vilka innehåller både mosse och kärr. Det som skiljer de 

olika myrtyperna åt är hur de tillförs vatten och näring. En ombrotrof myr tillförs i 

huvudsak vatten och näring från nederbörd medan minerotrofa myrar tillförs vatten från 

grundvatten vilka därmed får mer tillgång på näring från mineraljorden. De minerotrofa 

myrarna eller kärren delas in i tre grupper; soligena, topogena och limnogena kärr. 

Soligena kärr påverkas av rörligt vatten och är ofta sluttande. Topogena kärr är i princip 

plana med väldigt liten rörelse i grundvattnet medan limnogena kärr berörs av olika 

vattenstånd i omgivande vattenytor som exempelvis sjöar. Det finns även benämningar på 

myrtyper baserat på deras struktur, som exempelvis strängflarkkärr, koncentrisk mosse, 

backkärr, palsmyr m.fl. De olika myrtyperna är inte alltid distinkta och lätta att avgränsa 

men de ger upphov till olika livsmiljöer för olika växter och djur (Naturvårdsverket, 2009 

A). Ett myrkomplex är ett myrområde som består av flera sammankopplade myrtyper. 

Komplexen benämns oftast utifrån vilken myrtyp som dominerar. Aapamyr är ett 

exempel på ett myrkomplex (Rydin & Jeglum, 2006).  

 

Myrarnas ekologiska roll  
Myrarna fyller en viktig funktion för vattenföringen och vattenkvaliteten i våra sjöar och 

vattendrag. Genom att de kan ta upp mycket vatten bromsar de upp flödet av vatten vid 

höga flöden. De kan även fungera som ett biologiskt filter då partiklar och tungmetaller 

kan bindas kvar i torven istället för att ledas ut i vattendragen (Löfroth, 1991). Många 

växter och djur behöver myrarna för att överleva. När det gäller växter är det många 

vattenälskande arter som växer i myrarna som inte kan växa på många andra ställen. 

Vilka arter som finns beror på vattnets rörelse, näringstillgången och myrens struktur. 

Exempelvis finns vitmossorna, Sphagnum sp., både i näringsfattiga och näringsrika 

myrar medan graminider såsom starr, Carex sp., främst förekommer i näringsrikare 

myrar. Vissa orkidéer är helt beroende av kärrmiljöer. Vegetationens utbredning och 

struktur skapar viktiga miljöer för insekter, fåglar och även däggdjur. Det finns tusentals 

olika insektsarter som fortplantar sig i den fuktiga miljön på myrarna. 
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Rikedomen på insekter skapar goda förutsättningar för fågellivet. Många fåglar är 

beroende av myrar som rastplats vid flyttning och som häckningsplats under sommaren. 

Tillgången till varierad miljö och mycket mat gör myrar till utmärkta häckningsplatser. 

Många vadarfåglar, småfåglar och vissa sjöfåglar häckar på och kring myrar (Rydin & 

Jeglum, 2006, Bernes, 2011). Även däggdjur använder våtmarkerna. De fattiga mossarna 

ger inte så mycket mat för betande djur men de rikare kärrmiljöerna där buskar såsom 

olika videarter (Salix ssp.), örter och graminider finns är viktiga födomiljöer för 

exempelvis älg (Rydin & Jeglum, 2006). 

 

Människans påverkan på myrarna 
Våtmarker är och har historiskt varit mycket viktiga resurser för jordbruket då de använts 

som naturliga slåttermarker eller genom utdikning omvandlats till odlingsbar 

jordbruksmark. I början av 1800-talet började utdikningen av sjöar och myrar ta fart i och 

med att behovet av jordbruksmark ökade.  I och med utdikningen har det medfört att 

vattnet från marken ut i sjöar, vattendrag och havet går fortare och kan därför innehålla 

mer kväve och andra ämnen som annars skulle bindas kvar i marken. På senare tid, alltså 

under 1900-talet, har det även blivit vanligare med utdikning för ökad skogsproduktion 

eller för att bryta torv till bränsle och jordförbättringsmedel. Det finns dock fortfarande 

mycket areal kvar som hydrologiskt och funktionellt fortfarande kan klassas som 

våtmarker. Den största påverkan har skett i södra Sverige. Endast en fjärdedel av Sveriges 

våtmarksareal bedöms vara helt opåverkad av människor (Naturvårdsverket, 2009 A). På 

senare år har man även sett att allt fler våtmarker växer igen, alltså att andelen träd på 

myrarna ökar. Detta är en följd av utdikningen och gör att myrarna byter skepnad och blir 

skog istället (Sandring och Kempe, 2011). 

 

 Idag är det enligt skogsvårdslagen förbjudet med markavvattning i den form som innebär 

dränering av marken i syfte att anlägga ny skog. Det innebär att det i stort sett är 

förbjudet att anlägga nya skogsdiken. Det är däremot tillåtet med dikningsrensning, alltså 

att rensa i redan befintliga diken för att förbättra dess funktion, samt att gräva 

skyddsdiken för att leda bort överflödigt vatten efter en avverkning § 14 Skogsvårdslagen. 

Skyddsdikning görs oftast efter kalhuggning av skog då markvattennivån stiger och gör 

det för blött för föryngring av skog. Vid anläggning av andra typer av diken krävs tillstånd 

enligt 11 kap § 15 Miljöbalken (Skogsvårdslagen, 2012).  

 

Miljöpolitik och våtmarker 
 

Globalt 

Naturvården i Sverige påverkas av både nationella och internationella överenskommelser 

och regelverk. Sverige skrev under och ratificerade konventionen om biologisk mångfald 

efter ett FN-toppmöte i Rio de Janeiro i Brasilien 1992. Konventionen syftar till att verka för 

en global samordning för bevarande av biologisk mångfald och ett mer hållbart nyttjande av 

naturresurser samt att se till en mer jämlik fördelning av tillgången och nyttan av genetiska 

resurser (Naturvårdsverket, 2010).  När det gäller våtmarker finns det en särskild 

våtmarkskonvention som antogs i Ramsar i Iran redan 1971. Det är den första internationella 

överenskommelsen som handlar om bevarande och nyttjande av vissa naturtyper. 

Anledningen till att konventionen kom till var att många fåglar som är kopplade till 

våtmarker börjat försvinna till följd av utnyttjande och förstörelse av de livsmiljöer som de 
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behöver. Våtmarkerna är även en viktig resurs för rekreation och i torra länder fungerar de 

som vattenreservoarer under torrperioder. Nyckelbegreppen inom konventionen är; 

bevarande och ett sunt nyttjande. Det handlar mycket om att förankra dessa tankar hos de 

som på något sett utnyttjar våtmarkernas resurser samt att sprida kunskap om våtmarkernas 

funktion och betydelse för olika platser. I juli 2002 hade 133 länder anslutit sig till 

ramsarkonventionen (Larsson, 2003). 

 

EU 

Som ett led till konventionen om biologisk mångfald har EU inrättat Art- och 

Habitatdirektivet. Syftet med direktivet är att bidra till att bevara den biologiska mångfalden 

inom EU. Detta innebär att man har listat olika naturtyper (habitat) och arter som EU:s 

medlemsländer gemensamt skall se till att bevara och skydda för framtiden. Därför skall alla 

medlemsländer skapa ett nätverk av skyddade områden med de listade naturtyperna och 

arterna. Det är dessa områden som tillsammans utgör nätverket Natura2000. Direktivet 

binder medlemsstaterna till ett visst mål eller resultat men staterna får själva välja hur de 

ska arbeta för att nå dem. Vart sjätte år måste varje land rapportera förekomst och status för 

dessa naturtyper och arter till EU. Senast Sverige skickade in en sådan rapport var 2007 

(Sohlman, 2007). Av de rapporterade arealerna för respektive naturtyp väljs representativa 

områden ut av länsstyrelserna vilka blir specifika Natura2000-områden med 

bevarandeplaner som utpekar verksamheter som skulle kunna hota naturtypen i området 

(Pettersson, 2012). 

 

Totalt sett finns 231 naturtyper och över 1000 arter med i direktivet. I Sverige finns 88 av 

dessa naturtyper och 154 arter eller artgrupper representerade (Sohlman, 2007, 

Naturvårdsverket 2005a, 2009b). Inom art- och habitatdirektivet har artlistor tagits fram 

med arter som anses vara skyddsvärda i olika grad. Listorna finns i direktivets bilaga 2, 4 och 

5 . I bilaga 2 finns arter med livsmiljöer som måste skyddas, i bilaga 4 finns arter som kräver 

strikt skydd och i bilaga 5 finns arter som behöver särskilda förvaltningsåtgärder på grund av 

exempelvis exploatering (Sohlman, 2007). Det finns även ett fågeldirektiv som infördes 1979 

men började gälla i Sverige först när vi gick med i EU 1995. 67 av Sveriges ca 350 fågelarter 

finns med i fågeldirektivets bilaga 1. Detta innebär att miljöer som dessa fåglar häckar i ska 

pekas ut och tas med i Natura2000-nätverket.  

 

Eftersom arter och naturtyper förekommer i olika hög grad samt har olika förutsättningar 

har man vid arbetet med Natura2000 delat in Europa i nio biogeografiska regioner. I Sverige 

finns tre av dessa biogeografiska regioner, vilka motsvarar olika klimat och då även olika 

förutsättningar för djur och växters levnadsvillkor. Dessa är alpin, boreal och kontinental 

region, fig 1. (Sohlman, 2007, European Environmental Agency, 2009). 
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Figur 1. De tre biogeografiska regioner som förekommer i Sverige – alpin (lila), boreal (blå) och kontinental 

(grön) (European Environmental Agency, 2009). 

 

Sverige 

De internationella överenskommelserna har stor betydelse för de naturvårdsinsatser som 

görs i Sverige idag. För att bemöta de internationella kraven har Sverige utarbetat 16 

miljökvalitetsmål. Dessa syftar till att bättre nyttja de naturresurser som finns samt att se 

till att bevara naturen för framtida generationer. Ett av dessa mål handlar om Myllrande 

våtmarker. Inom målet finns flera delmål som ska uppnås inom en uppsatt tid. Dessa mål 

handlar om att minska åverkan på våtmarkerna genom myrskyddsplaner för värdefulla 

myrar, restaurering och åtgärdsprogram (Naturvårdsverket, 2007). 

 

Som ett led i att bemöta EU:s krav på en rapport om Natura2000-områden i Sverige fick  

Naturvårdsverket år 2004 i uppdrag av regeringen att inventera och samla information 

om alla Natura2000-habitat inom skyddade områden. Detta gjordes med hjälp av 

länsstyrelserna inom projektet ”Basinventeringen av Natura2000 och skyddade 

områden” som pågick under perioden 2004-2008. Inventeringen syftade även till att 

samla information om arter som är knutna till dessa naturtyper. Inventeringen utfördes 

så mycket som möjligt genom flygbilder och med hjälp av redan befintlig information. 

Små områden och områden som ansågs svåra att klassa via flygbilder fältbesöktes. 

Fältbesök gjordes även för att verifiera klassningar som gjorts i flygbild. Basinventeringen 

tittade mestadels på skyddade områden vilket innebär att vissa naturtyper i Sverige är 

relativt underrepresenterade i deras inventering (Naturvårdsverket, 2009b). 

Länsstyrelserna och andra myndigheter och organisationer bidrar också med uppgifter 

om Natura2000-habitat men ändå är stora delar av Sverige inte undersökt med avseende 

på detta. Mycket är känt från vissa ovanliga naturtyper (t ex Sveriges sandstäppsområden 

längs Skåne- och Blekingekusten) men för vanligare naturtyper ligger stora arealer 

utanför skyddade områden (Hagner, 2010). 

 

För att få mer information om habitatens utbredning samt status har Naturvårdsverket 

tillsammans med SLU startat ett projekt, Terrester habitatuppföljning (THUF). Projektet 

använder sig av redan befintliga miljöövervakningsprogram för att ta in dessa data och 

även egna undersökningar för att komplettera med uppgifter från de miljöer som inte i 

tillräcklig utsträckning täcks av de befintliga programmen. Två av dessa 

miljöövervakningsprogram är Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) samt 

Riksskogstaxeringen (RT), vilka bägge organiseras vid SLU. Från 2008 habitatklassas alla 

terrestra provytor inom NILS och RT. Den metodik som utformades under 
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basinventeringen har legat till grund för hur klassningen går till. Trots att dessa 

övervakningsprogram gemensamt ger resultat från en stor mängd provytor kommer inte 

tillräckligt med information om mindre vanliga habitat in. Under 2009 startade därför 

inom ramen för THUF en utökad inventering som riktar sig på dessa mindre vanliga 

terrestra habitat. I projektet kombineras flygbildstolkning och fältinventering. Först 

flygbildstolkas områden/provytor för att identifiera vilka provytor som senare skall 

besökas i fält. Sedan 2010 organiseras den utökade inventeringen inom EU-programmet 

Life+ projektet "Demonstration of an integrated North-European system for monitoring 

terrestrial habitats" (LIFE08/NAT/S/000264), med förkortningen MOTH. Detta är en 

utökad del av THUF med syfte att samla in information om tillstånd och areal av 

ovanligare terrestra naturtyper. (Gardfjell och Hagner, 2011, Hagner, 2010). 

 

Innan Sveriges inträde i EU startades en inventering av alla våtmarker i Sverige. Projektet 

kallas våtmarksinventeringen (VMI) och pågick från år 1981-2005. Syftet med VMI var att 

klassa in våtmarkerna utifrån en naturvärdesskala för att ta reda vilka våtmarker som ska 

skyddas och vilka som redan är så skadade att de kan exploateras vidare.  Inventeringen 

genomfördes av länsstyrelserna i respektive län. Då de inte kunde inventera alla myrar 

sattes en storleksgräns på det som skulle inventeras. Gränserna var minst 10 ha i södra 

Sverige och minst 50 ha i norra Sverige. Alla våtmarker inom gränsvärdena 

flygbildstolkades och 12 % av dessa utvaldes sedan och inventerades även i fält. Vissa län 

valde andra gränsvärden för att täcka in delar som de ansåg vara av intresse för sitt 

område, exempelvis i Jämtland där många värdefulla rikkärr som är mindre än 10 ha togs 

med i inventeringen. VMI har inventerat totalt 35000 områden vilket motsvarar ca 4,3 

miljoner ha myr (Naturvårdsverket, 2009 A). Data från VMI och basinventeringen har 

legat till grund för de våtmarksarealer som presenteras i rapporten om Natura2000 som 

Sverige skickade till EU år 2007. Våtmarksklasserna i VMI stämde inte överens med de 

klasser som art- och habitatdirektivet utformat och har därför så långt som möjligt 

översatts för att motsvara de definitioner som gäller för de utpekade Natura2000-

habitaten.  

 

Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har ett 

gemensamt ansvar att samla in data till rapporteringen av statusen för arter och 

naturtyper som ingår i Natura2000. När det gäller våtmarkerna har VMI gett det mesta 

underlaget för naturtyperna samt en del från Skogsstyrelsen och jordbruksverket. 

Information om vissa speciella arter kommer från data som vissa experter, amatörer och 

intresseföreningar samlat in. Data från miljöövervakningsprogrammen bidrar också till 

rapporteringen. Skogsstyrelsen har genom sin Nyckelbiotopsinventering mycket 

information om skyddsvärda skogar såsom taiga och sumpskogar. Jordbruksverket har i 

sin databas TUVA, samlad information om marker där jordbrukaren sökt ekonomiskt 

stöd för bevarande av ängs- och betesmarker i hela Sverige, vilka i vissa fall även kan vara 

myrar såsom rikkärr (Sohlman, 2007). 
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Urval och inventeringsmetod inom NILS, Riksskogstaxeringen 

och MOTH 
 

Urval inom respektive projekt 

NILS, RT och MOTH bygger alla på stickprovsinventering. Ett stickprov innebär att man i en 

undersökning tittar på ett urval för att utifrån dessa kunna dra slutsatser om helheten. Detta 

innebär att man genom exempelvis en undersökning av ett urval individer i en population 

kan dra slutsatser som gäller hela populationen (Körner och Wahlgren, 1998, Stukát, 1993). 

Det finns olika sätt att göra ett urval på. Det finns systematiskt, obundet slumpmässigt samt 

stratifierat urval (Stukát, 1993). 

 
Figur 2. Utformningen av NILS rutor och provytor (Bernes, 2011). 

 

När det gäller NILS-inventeringen inventeras ett slumpvist urval av punkter och utifrån 

dessa kan slutsatser som gäller hela Sverige dras. NILS bygger på ett stratifierat urval vilket 

enligt Stukát innebär att Sverige delats in i tio olika strata(fig.2) baserat på jordbrukets 

produktionsområden. De olika strata är olika stora och representerar naturtyper i varierad 

grad. Därför läggs provytorna olika tätt i olika stratum. Exempelvis är strata 8 och 9 stora i 

förhållande till andra strata och är ganska likformiga vad gäller naturtyper, därför ligger 

provytorna glesare.  Då det övervägande finns skogliga miljöer inom strata 8 och 9 

inventeras dessa områden noggrannare av Riksskogstaxeringen vilka redan har ett utlägg 

som är inriktat på att svara på frågor om skog. I södra delarna av Sverige där variationen av 

naturtyper är större samt påverkan av människor mer påtaglig är det tätare mellan 

provytorna. Provytorna inom NILS är systematiskt utvalda vilket innebär att alla 

provytor/rutor ligger i ett visst mönster (Stukát, 1993).  Urvalet är gjort i form av rutor som 

är 5x5 km. NILS består av totalt 631 rutor. I mitten på varje ruta har en ruta på 1x1 km lagts 
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ut och längs den inventeras 12 provytor med en radie på 10 meter samt 12 linjer (fig.1). 

(NILS, 2012, Bernes, 2011, Ringvall m.fl., 2004). 

 

Riksskogstaxeringen är också en stickprovsinventering där ett slumpvis urval av provytor 

inventeras. Provytorna är cirkulära och är samlade (klustrade) i så kallade trakter. Trakterna 

har kvadratisk eller rektangulär form och varierande sidlängd i olika delar av landet.  

Trakternas utformning baseras på vart i landet de ligger. Även antalet provytor per trakt 

varierar över landet. RT har permanenta provytor som inventeras återkommande vart 5:e år, 

de har en radie på 10 m. Provytor som är tillfälliga återinventeras inte, de har en radie på 7 

m. De permanenta trakterna som är utlagda i ett systematiskt nät över landet utifrån en 

slumpvis vald startpunkt, medan de tillfälliga är slumpvis utlagda med hänsyn till läget på de 

permanenta trakterna (Nilsson och Cory, 2012, Fältinstruktion, 2012) 

 

Urvalet av provytorna inom MOTH är baserat på utlägget av NILS rutor. Inom varje NILS-

ruta läggs över halva rutan (dvs 2,5x5km) ett gitter med 200 punkter. Varje punkt 

flygbildstolkas och klassas med hjälp av ett antal variabler. I tolkningen görs bedömningen 

om punkten träffat ett Natura2000-habitat eller en klass som möjligen innehåller ett sådant. 

Ett urval av de punkter som bedömts vara intressanta utifrån att de innehåller Natura2000-

habitat väljs sedan för att besökas i fält (Hagner, 2010). 

 

Inventeringsmetod  

I fält görs habitatklassningarna på samma sätt för alla tre projekt. I varje provyta anges 

vilken marktyp som finns, det vill säga om det är produktiv skogsmark eller ej, om det är 

myrvegetation/torv eller någon annan typ av mark. Detta tillsammans med annan 

vegetation är till hjälp vid bedömningen av vilket habitat provytan skall klassas till. Varje 

habitat som registreras måste uppfylla kriterier för storlek vilka varierar för olika typer av 

Natura2000-habitat. Vissa habitat, t ex olika typer av källor, räknas som punktobjekt och 

kan vara av vilken storlek som helst, medan gräsmarker och våtmarkshabitat måste ha en 

yta som motsvarar 0,1 ha. Skogshabitat skall ha en minsta yta av 0,25ha. Alla 

Natura2000-habitat som påträffas inom en provyta registreras och ytan av respektive 

habitat anges. Detta gör att inventeraren även måste titta utanför provytan för att se 

utbredning av habitatet. För att ett våtmarkshabitat ska kunna registreras måste det alltså 

ha en storlek på minst 0,1 ha, vilket motsvarar en cirkel med en radie på 18m (Gardfjell 

och Hagner, 2012).  

 

Det finns även andra kriterier för att en naturtyp ska kunna klassas som ett Natura2000-

habitat. Dessa kallas för naturlighetskriterier. Naturlighetskriterierna för våtmarker är att 

myrens hydrologi och hydrokemi inte får vara antropogent påverkad. Detta innebär att 

om det finns ett dike närmre än 25 meter från provytan eller om myren exempelvis är 

kalkad så kan den inte klassas som ett Natura2000-habitat. Det finns många olika typer 

av våtmarker och många av dem finns listade som Natura2000-habitat. För att underlätta 

klassningen har en nyckel utvecklats för att kunna identifiera och klassificera dessa typer 

av våtmarker. Förutom att klassa våtmarken så skall också inventerarna göra 

bedömningen om den våtmark som provytan tillhör ingår i ett större komplex. I så fall 

kommer inventerarna ange våtmarkshabitatet som en underklass inom den 

komplextypen. En sådan komplextyp som registreras är aapamyr (Gardfjell och Hagner, 

2012). 
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Aapamyrar 

En aapamyr är ett komplex av olika myrtyper och kan exempelvis innehålla mosse, 

strängflarkkärr, backkärr och andra myrtyper. Begreppet aapamyr kommer ursprungligen 

från Finland där det definieras så här; ”Myrkomplextyp i den mellanborala och den 

nordboreala zonen. Myrkomplexet karakteriseras av minerotrof fattigkärrsvegetation i 

de centrala delarna. Vegetationen utgörs huvudsakligen av oligotrofa Sphagnum 

papillosum-fattigkärr i den mellanboreala zonen och av enoligo-mesotrof mosaik av 

flarkar och strängar i den nordboreala zonen. Backmyrarna på sluttningar till fjäll och 

skogklädda höjder i Kuusamo och Kajanaland är lokala former av aapamyrkomplexet.” 

(Airaksinen och Karttunen, 1998)  

 

I Sverige definieras aapamyr så här: ”Normalt är aapamyrar >20 ha och omfattar 

vidsträckta öppna myrpartier. Aapamyren utgörs alltid av ett hydrologiskt 

sammanhängande myrkomplex och domineras ofta av kärr och eller blandmyr i de 

centrala delarna. Strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar klassas alltid som 

aapamyr. Andra myrtyper som kan ingå i ett aapmyrskomplex är t.ex. mossar av 

nordlig typ, plana(topogena) och sluttande(soligena) kärr, som kan vara fattiga, 

intermediära eller rika, källor och källkärr, palsmyrar, mader(sumpkärr) och 

sumpskog på torvmark. Ingående naturtyper klassas som undertyper. 

(Naturvårdsverket, 2011) 

 

En aapamyr innehåller flera olika myrtyper men det utmärkande för dem är att det i de 

centrala delarna av våtmarken skall finnas kärrpartier som exempelvis är utbildade som 

blandmyrar eller strängflarkkärr. Strängflarkkärren består av upphöjda torra strängar 

som ligger vinkelrätt mot myrens lutning vilka ger en dämningsverkan på myrens vatten 

och det bildas kärrpartier. Dessa kärrpartier kallas flarkar. Strukturerna som bildas 

skapar ett randigt mönster i myren. Blandmyrarna har även de omväxlande kärr och 

torrare partier men bildar inte samma mönster som strängflarkkärren (Påhlsson, 1998). 

Kärrpartier i kanterna mot fastmark (s.k. laggkärr) räknas inte till den typ av kärr som 

karaktäriserar en aapamyr (Gardfjell och Hagner, 2012).  

 

Aapamyrarna är nordliga och har främst sin utbredning inom boreal och alpin region, 

norr om Limes Norrlandicus. De ingående myrtyperna, kan ha ett torvdjup på mindre än 

30 cm och samtliga myrtyper kan vara öppna eller trädklädda, alltså ha en krontäckning 

på 0-100% (Naturvårdsverket, 2011).  Vid rapporteringen av arealen aapamyr som 

gjordes 2007 sammanställdes data dels från VMI men även från andra källor. Arealen 

som rapporterades var 6706 km² aapamyr i boreal region och 1955 km² i den alpina 

regionen. Bevarandestatusen för aapamyrarna i alpin zon anses vara tillfredsställande 

medan den är otillräcklig i den boreala regionen. Aapamyrarnas utbredning sträcker sig 

inte ner till continental region (Sohlman, 2007).    

 

Inom ramen för basinventeringen bestämdes att enskilda objekt, såsom 

strängflarkkärr/strängblandmyrar, skulle vara minst 1 ha för att registreras som aapamyr. 

För att en våtmark skulle klassas som ingående i ett aapamyrskomplex sattes gränsen för 

hela komplexet att vara större än 20ha (Naturvårdsverket, 2011). Inom ramen för 

habitatklassningen i THUF ska myrkomplexet vara minst 10 ha för att få klassas som 



 

9 

 

aapamyrskomplex (Gardfjell och Hagner, 2012). Erfarenheter från fältinventeringarna är 

att inventerarna är osäkra på när de skall klassa provytorna som tillhörande 

aapamyrskomplex eller inte. Framför allt därför att det inte alltid går att se de strukturer 

inom komplexet som bestämmer om de tillhör ett aapamyrskomplex.  

 

Skydd av våtmarker i Sverige 
Det finns ett flertal typer av naturskydd i Sverige vilka alla kan innehålla våtmarkshabitat. 

Dessa naturskydd är nationalparker, naturreservat, Natura2000, naturvårdsområden, 

biotopskyddsområden, nyckelbiotoper samt frivilliga avsättningar. I detta arbete ligger 

fokus på områden med skydd i form av nationalparker, naturreservat, 

naturvårdsområden och Natura2000.  Nationalparker och naturreservat är de starkaste 

naturskydden vilket innebär att de har ett långvarigt skydd och föreskrifter som begränsar 

exploatering. Natura2000-områden har pekats ut för att bevara de naturtyper som ingår i 

EU:s nätverk Natura2000. En stor del av dessa områden är skyddade inom 

nationalparker och naturreservat. De områden som ligger utanför har ett svagare skydd 

då Natura2000 ensamt inte innebär skydd mot exploatering. Idag är cirka 13 procent av 

landarealen i Sverige skyddad som nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller 

naturvårdsområden (Höjer m fl, 2009, Naturvårdsverket, 2007). 

 

Det finns ca 6,3 miljoner hektar myrmark i Sverige. Av den skyddas cirka 730 000 hektar 

inom nationalparker och naturreservat och cirka 60 000 hektar är skyddade som 

Natura2000-områden. Av den skyddade våtmarksarealen är det endast 15 procent som 

ligger utanför fjällen, det vill säga nedanför alpin region (Bernes, 2011). Miljömålet 

Myllrande våtmarker syftar till att jobba för en bättre bevarandestatus för de våtmarker 

och organismer som ingår i Natura2000-nätverket. I den senaste rapporten var 

bevarandestatusen för aapamyrar i alpin region bra medan bevarandestatusen i den 

boreala regionen ansågs vara otillfredsställande (Sohlman, 2007). 
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Syfte 

 
Aapamyr är ett begrepp som inte använts i någon större utsträckning i det svenska 

naturvårdsarbetet. Inom ramen för arbetet med rapporteringen kring EU:s 

habitatdirektiv har det använts olika kriterier för att avgränsa och definiera vad 

naturtypen står för. Det här arbetet syftar till att med hjälp av data som finns inom de 

stickprovsbaserade nationella miljöövervakningsprogrammen Riksskogstaxeringen, NILS 

och MOTH ta reda på om det är någon skillnad mellan att bedöma aapamyrar vid 

fältinventering eller med hjälp av flygbildstolkning. Detta genom att flygbildstolka redan 

fältinventerade provytor och sedan jämföra resultaten.  

 

Då aapamyrarna ingår i Natura2000-nätverket har de en skyddsvärd status. Det här 

arbetet beskriver därför även hur stor andel av de inventerade provytorna som är belägna 

inom skyddade områden. Detta med fokus på naturreservat, nationalparker samt 

utpekade Natura2000-områden. 

 

En anledning till att aapamyrarna är skyddsvärda är att de är viktiga för den biologiska 

mångfalden. Aapamyrarna är ofta vidsträckta och kan erbjuda både öppna och slutna 

områden vilket skapar förutsättningar för många olika organismer. Därför syftar detta 

arbete även till att ta reda på hur arters förekomst korrelerar med aapamyrarnas storlek 

och utbredning. 
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Metod 
 

Tillgängliga data 
Uppgifter från alla provytor registrerade med torvmark och som fältinventerats under åren 

2008-2010 inom RT(4263 provytor), åren 2008-2011 inom NILS (664 provytor) samt åren 

2010-2011 inom MOTH (667 provytor) har tillgängliggjorts för detta arbete. Totalt har 5594 

provytor med torvmark fältinventerats i de tre projekten. För att titta på provytorna i flygbild 

har dataprogrammet ArcGIS 10 använts tillsammans med Lantmäteriets visningstjänst för 

ortofoton över Sverige. Ortofoto är flygbilder i färg fotograferade från 4 800 meters flyghöjd 

som sedan korrigerats geometriskt och satts samman till en avbildning av marken så att det 

är möjligt att se höjdskillnader i bilden. Genom att använda ett GIS-skikt med koordinaterna 

för provytorna, vilka visas som små cirklar, har varje provyta lokaliserats i ortofotona. 

Lantmäteriets visningstjänst är tillgänglig genom de tjänster och databaser som finns att 

tillgå via SLU. Förutom flygbilden har även fastighetskartan, vägkartan och topografiska 

kartan använts, framför allt för att vid svårigheter att tolka höjdskillnader i flygbilden kunna 

se höjdkurvor och få stöd när det gäller avgränsning mellan torvmark och fastmark. Även 

dessa kartor finns tillgängliga via SLU. Flygbildstolkningen genomfördes inte i stereovy(3D) 

eller med infraröda bilder.  

 

Fältinventering och flygbildstolkning 
Vid fältinventeringen har alla provytor bedömts och tilldelats en habitatkod utifrån de 

bedömningskriterier som finns för respektive habitat. Denna klassning informerar en del om 

den naturtyp som finns i och kring provytan. I detta arbete kommer endast våtmarkshabitat 

behandlas och främst de som även kan klassas tillhörande ett aapamyrskomplex (bilaga 1). 

För provytor som bedömts tillhöra en aapamyr kan information om att provytan tillhör ett 

komplex med strängflarkkärr/blandmyr utläsas med hjälp av habitatkoden, då varje 

undertyp har en egen kod. Dessutom skall storlekskravet, vilket innebär att komplexet har en 

areal på större än 10 ha, vara uppfyllt för att fältinventerare skall sätta koden. Vid 

flygbildstolkningen har det inte varit möjligt att sätta habitatkoder för varje provyta då det 

bland annat inte gått att urskilja de strukturer och den artsammansättning som säkerställer 

att kriterierna för ett enskilt habitat uppfylls. För att möjliggöra en jämförelse mellan de 

olika inventeringarna har därför flygbildstolkningen fokuserat på att bedöma om provytan 

tillhör ett komplex eller ej samt mätt arealen för att ange en storleksklass för varje våtmark. 

Arealen klassades inom fem storleksklasser: <0,1 ha/omätbar storlek, 0,1<5 ha, 5<10 ha, 

10<20 ha samt >20 ha. När det gäller indelningen av komplex har våtmarkerna blivit 

bedömda i fyra kategorier. Dessa är: myrkomplex med strängflarkkärr/blandmyr, 

myrkomplex utan strängflarkkärr/blandmyr, högmossekomplex och ej komplex (tabell 1). 

Provytor som tillhör områden där myrstrukturer är svåra att tyda i flygbilden eller som av 

andra anledningar varit svåra att avgränsa har bedömts ej tillhöra ett komplex. 

 

Provytor som vid flygbildstolkningen bedömts tillhöra någon av kategorierna myr med eller 

utan strängflarkkärr/blandmyr samt med en areal större än 10 ha är de som använts för att 

analysera skillnader mellan de olika metoderna. Vid fältinventeringen har de dominerande 

bedömningarna varit öppna och skogbevuxna myrar samt dessa med tillhörande 

aapamyrskod (”öppen myr”(7140), ”skogbevuxen myr” (9740) ,”öppen myr i 

aapamyr”(7298) och ”skogbevuxen myr i aapamyr” (7318)). Provytor klassade med dessa 
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fyra habitat är därför de som utgör grunden för analysen vid jämförelsen mellan 

fältklassning och flygbildtolkningen. För att se om det är någon statistisk skillnad mellan 

inventeringarna gjordes ett chi-2-test med signifikansnivå på 5 %. Vid p<0.05 föreligger en 

signifikant skillnad mellan de olika bedömningarna.  

 

En stor andel av de fältinventerade provytorna utgörs av ”icke habitat” (9999) då de vid 

fältklassningen inte uppfyllt naturlighetskriterierna för Natura-2000 habitat. Det innebär 

även att fältpersonalen inte behövt ta ställning till om provytan tillhör ett aapamyrskomplex.  

Dessa provytor går därför inte att använda vid en jämförelse med flygbildstolkningens 

resultat och faller därför bort i denna studie. Cirka 33 procent av de fältinventerade 

provytorna är klassade som ”icke habitat” (9999).  

 

Andelen aapamyr i skyddade områden 
Kopplat till varje provyta inom Riksskogstaxeringen, NILS och MOTH finns information om 

huruvida provytan ligger inom en nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller ett 

Natura2000-område.  Genom att summera antalet provytor som ligger inom dessa områden 

kan en ungefärlig siffra på andelen skyddad våtmark/aapamyr beräknas. Den stora mängd 

provytor och deras spridning över hela landet gör det möjligt att dra slutsatser om hur stor 

andel av naturtyperna som är skyddade i Sverige. 

 

Arters förekomst i relation till storlek på habitat  
Aapamyrar är viktiga miljöer för många fåglar. I denna rapport ligger fokus i huvudsak på 

arter som finns i Art- och habitatdirektivets bilaga 2, se bilaga 2. Det innebär att det inte görs 

någon skillnad på flyttfåglars och stannfåglars beteenden med avseende på habitatval. 

Information om arter samt forskning kring habitat och storlek har sökts i SLU:s databas 

Primo, Umeå universitetsbiblioteks databas ALBUM, Web of Science samt Google scholar.  
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Resultat 
 

Vid fältinventeringen har 5594 provytor bedömts bestå av torvmark och beskrivits i form av 

43 olika habitat. Samma provytor har vid flygbildstolkningen delats in utifrån om de bedöms 

tillhöra någon typ av myrkomplex och vilka strukturer myrkomplexen har eller saknar. 

 

I tabell 1 visas antalet flygbildstolkade provytor och dess fördelning i storleksklasser samt 

vilken typ av myrkomplex de ingår i. Vid flygbildstolkningen har 2025 provytor (36 %) 

bedömts ej tillhöra något myrkomplex med dess ingående strukturer. Majoriteten av dessa 

myrar är mindre än 5 ha.  En liten andel av provytorna (1 %) har bedömts tillhöra komplex 

med högmosse. 1776 provytor (32 %) ingår i myrkomplex med strängflark/blandmyr. En 

nästan lika stor andel (31 %) ingår i myrkomplex utan dessa strukturer. Enligt 

Naturvårdsverket (2011) skall en myr vara större än 20 ha och ingå i ett komplex med 

strängflark eller blandmyr för att klassas till aapamyr. Jämfört med naturvårdsverkets 

kriterier skulle antalet aapamyrar öka med 13 % ifall storleksklassen 10<20 ha räknades 

med, vilket görs vid fältinventeringen.  

 

 
Tabell 1. Fördelningen av de flygbildstolkade provytorna i förhållande till storleksklass och typ av myrkomplex. 

 
Storlek 

     
Komplex <0,1ha 0,1<5 ha 5<10 ha 10<20 ha >20 ha Totalt 

Myrkomplex med 

strängflarkar eller 

blandmyr med 

kärrpartier 

33 50 72 187 1434 1776 

Myrkomplex utan 

strängflarkar eller 

blandmyr med 

kärrpartier 

62 290 315 354 705 1726 

Myrkomplex med 

högmosse 
0 3 2 2 60 67 

Myr som saknar 

strukturer som skapar 

komplex 

1367 620 26 7 5 2025 

Totalt 1462 963 415 550 2204 5594 

 

I tabell 2 redovisas de provytor som vid fältinventering klassats som ingående i ett 

aapamyrskomplex. När det gäller fältinventeringens klassning av aapamyrar stämmer de 

överens med flygbildstolkningens bedömning i 614 provytor vilket motsvarar ca 94 % av de 

aapamyrskodade provytorna. Totalt sett ligger cirka 90 % av provytorna i myrar som är 

större än 20 ha. Dessa provytor uppfyller därmed storlekskriteriet som Naturvårdsverket 

(2011) använder för att en myr ska klassas till aapamyr. De provytor som ligger inom 

komplex mellan 10 och 20 ha ligger inom de kriterier som används vid inventeringen i 

Riksskogstaxeringen, NILS och MOTH. Ifall dessa inkluderas skulle antalet provytor som 

klassas som aapamyr öka med cirka 7,5 %. 
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Tabell 2. Fördelningen av de 646 provytor som i fält klassats med aapamyrskod (7298, 7296,7310,7318) i 

förhållande till flygbildstolkad storleksklass och typ av myrkomplex.  

 
Storlek 

     
Komplex <0,1ha 0,1<5 ha 5<10 ha 10<20 ha >20 ha Totalt 

Myrkomplex med 

strängflarkar och 

blandmyr med 

kärrpartier 

1 
 

7 43 563 614 

Myrkomplex utan 

strängflarkar eller 

blandmyr med 

kärrpartier 

2 5 3 1 19 30 

Myrkomplex med 

högmosse 
- - - - - - 

Myr som saknar 

strukturer som skapar 

komplex 

2 - - - - 2 

Totalt 2 5 10 44 582 646 

 

Jämförelse mellan fältinventeringen och flygbildstolkning 
För att bedöma om inventeringarna är överens när det gäller klassningen av aapamyrar 

jämförs här klassningarna av de i fält fyra vanligaste habitaten samt det provytor som i 

flygbild klassats ingående i komplex större än 10ha.  

 

Fältinventeringen 
De habitat(koder) som dominerar inom fältinventeringen är öppen myr(7140), öppen myr i 

aapamyr (7298), skogbevuxen myr(9740) och skogbevuxen myr i aapamyr (7318). Dessa 

utgör 3151 provytor och omfattar därmed cirka 56 % av det totala antalet fältinventerade 

provytorna. Fördelningen av provytor per projekt och de fyra mest vanliga habitaten visas i 

tabell 3.  Antalet provytor som vid fältinventering bedömts ingå i aapamyrskomplex är 449 

vilket utgör 8 % av provytorna totalt sett,(alltså av de 5594 provytorna). 

 
Tabell 3. Antal provytor(n=3151) per fältklassat habitat för respektive projekt. 

  RT NILS MOTH Summa 

Öppen myr 878 185 236 1299 

Öppen myr i 

Aapamyr 224 35 58 317 

Skogbevuxen 

myr 1099 175 129 1403 

Skogbevuxen 

myr i Aapamyr 96 19 17 132 

Summa 2297 414 440 3151 
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Flygbildstolkning 

Tabell 4 och 5 visar antalet fältinventerade provytor som vid flygbildstolkningen har 

bedömts tillhöra komplex större än 10 ha och som ingår någon form ett myrkomplex. Dessa 

utgör tillsammans 1980 provytor. I tabell 4 redovisas antalet provytor som vid 

flygbildstolkning bedömts tillhöra myrkomplex med strukturer som karaktäriserar en 

aapamyr . De utgör totalt 1250 provytor. Detta betyder att de provytor som tillhör ett habitat 

med aapamyr har bedömts lika av flygbildstolkare och fältpersonal. Det innebär att 34% av 

provytorna bedömts lika. För 66 % av provytorna har de två inventeringarna kommit fram 

till olika resultat gällande om provytan tillhör ett aapamyrskomplex. 

 
Tabell 4. Antal provytor(n=1250) som vid fältklassning tillhör något av de fyra vanligaste habitaten och i flygbild 

klassats tillhörande aapamyrskomplex med storlek ≥10 ha. Antalet redovisas per projekt och habitat.  

 

  RT NILS MOTH Totalt 

Öppen myr 337 82 93 512 

Öppen myr i 

aapamyr 217 31 56 304 

Skogbevuxen 

myr 229 50 39 318 

Skogbevuxen 

myr i aapamyr 87 14 15 116 

Totalt 870 177 203 1250 

 

De provytor som vid flygbildstolkning bedömts ej tillhöra något myrkomplex med strukturer 

som karaktäriserar aapamyr redovisas i tabell 5. I denna tabell är det de provytor som ej 

tillhör något aapamyrskomplex som bedömts lika vid flygbildstolkning och fältinventering. 

Här betyder det att bedömningarna är lika när det gäller 94 % av provytorna. 6 % av 

provytorna har därmed bedömts olika. 

 
Tabell 5. Antal provytor (n=730) som fältklassats till de fyra vanligaste habitaten och i flygbild klassats 

tillhörande myrkomplex ≥ 10ha men ej aapamyrskomplex(det saknas strukturer som strängflarkar och blandmyr 

med kärrpartier).  Antalet redovisas per projekt och habitat. 

 

 

 

  RT NILS MOTH Totalt 

Öppen myr 269 24 38 331 

Öppen myr i 

aapamyr 6 3 26 35 

Skogbevuxen 

myr 305 50 1 356 

Skogbevuxen 

myr i aapamyr 5 1 2 8 

Totalt 585 78 67 730 
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Skillnader mellan fältinventering och flygbildstolkning 

En summering och fördelning av antalet lika respektive olika bedömningar av provytorna 

visas i tabell 6. Över hälften av provytorna har klassats lika vid fältinventering och 

flygbildstolkning. Sett till de separata inventeringsprojekten är andelen lika klassningar 

generellt högre i Riksskogstaxeringen än i NILS och MOTH. Detta gäller både öppna och 

skogbevuxna habitat. 

 
Tabell 6. Antalet och andelen provytor i skogbevuxna myrhabitat (9740/7318) samt öppna 

myrhabitat(7140/7298) som fältinventerats och flygbildstolkats bedömt lika eller olika. Antal och andelar 

redovisas per inventeringsprojekt samt för dem alla tillsammans.    

 

 Skogbevuxna 

habitat 

Öppna habitat 

Antal Andel 

lika 

Antal Andel 

lika 

RT 626 62,60% 829 58,60% 

NILS 115 55,60% 140 39,30% 

MOTH 57 28,10% 213 44,10% 

 Totalt 798 59,10% 1182 53,70% 

 

 

Statistisk analys 

Resultaten ovan visar vissa skillnader mellan de olika inventeringsmetoderna. För att se om 

det föreligger någon statistisk skillnad mellan inventeringsmetodernas bedömningar har ett 

χ²-test utförts (Stukat, 1993). Testet utförs utifrån antalet lika respektive olika bedömningar 

för de två grupperna av habitat. Alltså för skogbevuxna samt öppna habitat. Detta redovisas i 

tabell 7 och 8.   

 
Tabell 7. Antalet lika respektive olika bedömningar gällande aapamyr/ej aapamyr i skogbevuxna habitat. 

Habitat/Bedömning Lika Olika Totalt 

Skogbevuxen myr 356 318 674 

Skogbevuxen myr i aapamyr 116 8 124 

Totalt 472 326 798 

 
Tabell 8. Antalet lika respektive olika bedömningar gällande aapamyr/ej aapamyr i öppna habitat. 

Habitat/Bedömning Lika Olika Totalt 

Öppen myr 331 512 843 

Öppen myr i aapamyr 304 35 339 

Totalt 635 547 1182 

 

 

Signifikansnivån för testet är bestämt till 5 % vilket innebär att det råder en signifikant 

skillnad om χ²-värdet överskrider 3,84 (Stukat, 1993). Resultatet (tabell 9) visar på 

signifikant skillnad mellan flygbildstolkningens och fältinventeringens bedömning av 

aapamyr. Detta gäller både i öppna och skogbevuxna habitat. Skillnaden mellan 

bedömningarna i de öppna habitaten består främst i att flygbildstolkningen angett 

”aapamyr” i fler provytor än förväntat samtidigt som fältinventeringen har angett ”ej 
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aapamyr” i större omfattning än förväntat.  I de skogbevuxna habitaten ligger den största 

skillnaden i att fältinventeringen angett ”aapamyr” i färre provytor än förväntat.  

 
Tabell 9. Resultat av χ²-test som jämför skillnad mellan fältinventering med flygbildsklassning vid 

signifikansnivå 5% och χ²-värde 3,84. (Df=1) 

  χ2-värde p-värde 

Öppna myrhabitat(7140/7298) 383,6 <0,05 

Skogbevuxna myrhabitat(9740/7318) 263,1 <o,o5 

 

 

 

Andelen aapamyr inom skyddade områden 
Sett till alla 5594 provytor som fältinventerats och flygbildstolkats är det ca 12 procent av 

våtmarkshabitaten som tillhör naturskyddade områden i form av nationalparker, 

naturreservat, naturvårdsområden samt Natura2000. 

 

Vid flygbildstolkningen klassades 1621 provytor till aapamyr större än 10 ha. Av dessa är det 

293 provytor som ligger inom områden med någon form av naturskydd vilket motsvarar ca 

18 procent av aapamyrarna. Vid fältinventeringen har störst andel aapamyrar klassats som 

”skogbevuxen myr i aapamyr”,” öppen myr i aapamyr” samt ”strängflarkkärr i aapamyr". 

Dessa utgör totalt sett 600 provytor varav 151 tillhör skyddade områden vilket motsvarar ca 

25 procent av de fältklassade aapamyrarna. Det finns ett stort antal provytor som vid 

fältinventeringen inte uppfyllt naturlighetskriterierna för att klassas som habitat men ändå 

klassats tillhörande aapamyr vid flygbildstolkningen. Dessa är totalt 1776 provytor och 74 av 

dessa tillhör naturskyddade områden, d.v.s. nationalparker, naturreservat, 

naturvårdsområden och Natura2000-områden. 

 

Utbredningen av aapamyrarna ligger främst inom alpin och boreal region. Av de provytor 

som tillhör skyddade områden ligger flest inom alpin region, tabell 9. 
 

Tabell 9. Fördelningen mellan de flygbildstolkade respektive fältinventerade provytorna som ligger i skyddade 

områden (nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och Natura2000-områden) med avseende på 

biogeografisk region.    

 Alpin Boreal 

Aapamyr i flygbild 173 120 

Öppen myr i aapamyr (7298) 47 40 

Skogbevuxen myr i aapamyr (7318) 3 10 

Strängflarkkärr i aapamyr(7310) 25 21 

Totalt/region 248 191 

 

Arters förekomst i relation till storlek på habitat  
Myrarna spelar en viktig roll för många fåglar då de erbjuder häckningsplatser och 

rastplatser. Antalet arter av fåglar och mossor ökar ju längre norrut i Sverige man kommer 

(Bernes, 2011). En anledning till detta kan vara att myrarnas storlek är större i norr och 

tillgången på habitat ökar (Jeglum & Rydin, 2006). Boström och Nilsson(1983) visar i en 

undersökning av mossar i södra och mellersta Sverige att ju större myrar med öppna 
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områden desto fler fågelarter finns där. Att myrarna är större ger också möjlighet för 

rovfåglar som har stora territorier möjlighet att häcka i dessa områden. 

 

Studier på fåglar 

Boström och Nilsson(1983) har studerat fåglars fördelning på myrar som är större än 50 ha 

och har kommit fram till att ju större myr desto fler fåglar häckar. De menar att det kan bero 

dels på variationsrikedomen som en stor myr kan ge samt att trycket från rovdjur minskar på 

öppna ytor där fåglarna hinner upptäcka eventuella hot lättare. De har sett att antalet 

häckande tättingar minskar ju längre norrut man kommer men att andra grupper av fåglar 

såsom vadare, måsfåglar, änder och andra arter ökar. De menar att detta kan bero på att 

andelen stora våtmarker ökar norrut men att de också är blötare med större kärrpartier. Här 

finns även en högre densitet av gnagare vilket minskar predationen på fåglar. I 

förlängningen betyder denna studie att ett stort myrkomplex är bättre än många små när det 

gäller bevarande av arter. 

 

Edenius och Sjöberg (1997) har studerat relationen mellan antalet arter och habitatstorlek. 

De påvisar att kantzoner är viktiga för småfåglar såsom rödstjärt men menar att de gynnas 

mer av naturliga kantzoner som de på myrar än av exempelvis kantzonen vid hyggen och 

åkrar. De har även påvisat att små fläckar/områden mindre än 5 ha har färre arter än 

områden/fläckar större än 10 ha. I undersökningen fann de även att generalister fanns i alla 

typer av områden oavsett miljö. Specialister däremot undviker större områden oavsett 

miljö/naturtyp. När de startade studien ville de först se skillnad mellan öppna och slutna 

miljöer men kom snart fram till att habitatstorlek inte skiljde mellan dessa utan att det var 

tillgången till tillräckligt stora habitat som begränsade fåglarna.  

 

Ljungpipare är en vanlig vadarfågel i som uteslutande häckar i öppna områden såsom myrar 

och på fjällhedar. Whittingham m.fl. (2001) genomförde en studie i england för att se vilka 

typer av habitat som var viktigast för ljungpiparen under häckning. Det visade sig att 

kycklingarnas behov av vissa miljöer under de första veckorna varierade. Ljungpiparen äter 

harkrankar och skalbaggar vilka kan finnas i mängder på myrar samtidigt som de till viss del 

ville ha tillgång till skyddade miljöer för att undkomma rovfåglar och andra rovdjur. En 

annan vanlig vadarfågel i Sverige är grönbena, Tringa glareola, som häckar i myrområden i 

hela landet men främst i norrland. Det har visats att det finns ett samband mellan förekomst 

av grönbena och areal öppen myr eller fuktig skog. De har stora revir och prefererar stora 

myrkomplex med varierande vegetationstyper för att häcka. De förekommer mer sparsamt 

på små och mer avgränsade myrområden. Frekvensen av häckande grönbena är större i 

större öppna myrkomplex än i små och skogbevuxna myrar (Christensen m.fl. 2011). 
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Diskussion 

 
Skillnad mellan fältklassningen och flygbildsklassningen 
Resultatet visar att det finns en statistisk skillnad mellan fältinventeringens och 

flygbildstolkningens bedömningar vilket innebär att den inte kan förkastas eller helt 

bortförklaras. Det finns dock antagligen flera faktorer som tillsammans bidrar till 

resultatet. Begreppet aapamyr är relativt nytt i Sverige och många av inventerarna kanske 

aldrig har hört begreppet innan de börjat arbeta med Riksskogstaxeringen, NILS, eller 

MOTH. Något som påverkar fältinventerarna är utbildningen som ges i början på maj, i 

början på fältsäsongen. Under utbildningen är det många variabler som ska förklaras och 

definieras och det är möjligt att fältinventerarna inte hinner ta in den information som 

ges kring aapamyrar under den korta tiden. Utbildningen ges i södra Sverige för att 

säsongen är tidigare där vilket gör att möjligheten till att påvisa aapamyrar inom ramen 

för utbildningen är begränsad då aapamyrarna har störst utbredning i norra och mellersta 

Sverige. Under sommaren ordnas en kurs i fjällen för de fältinventerare som jobbar i 

norra delen av Sverige vilket skulle kunna vara ett tillfälle att informera mer om 

aapamyrar och även ha exkursioner till ett sådant område. 

 

En faktor som också påverkar resultatet av inventeringarna är omsättningen av 

fältpersonal samt deras erfarenhet. Riksskogstaxeringens inventering stämmer bättre 

överens med flygbildstolkningen än de övriga projekten vilket skulle kunna bero på detta. 

Inom Riksskogstaxeringen är det många av fältpersonalen som återkommer varje år och 

har därför fått en större erfarenhet av bedömningarna i fält. NILS och MOTH vilka består 

av samma fältpersonal har haft större omsättning av personal genom åren.     

 

Inom Riksskostaxeringen är andelen lika klassningar generellt högre än inom NILS och 

MOTH. Att detta skiljer kan bero på att RT består av många fler provytor än de andra 

inventeringarna samt att RT inte inventerar på fjället där det oftast är mer komplext att 

göra bedömningarna. Något som kan påverka resultatet när det gäller antalet provytor 

med aapamyr är hur urvalet är gjort. Både NILS och RT har provytorna samlade i 1x1km 

stora rutor vilket gör att sannolikheten att flera provytor hamnar i samma myrkomplex är 

större än inom MOTH. När fältinventeraren vet att exempelvis tre provytor på rad ligger i 

samma myrkomplex och en av dem har strängar och flarkar underlättar det bedömningen 

i de andra två provytorna även om de ligger i skogbevuxen eller i öppen myr av annan 

karaktär. Inom MOTH är urvalet av provytor riktat på ett annat sätt och provytorna är 

spridda över större yta. Detta gör att sannolikheten för att hamna i samma myrkomplex 

flera gånger minskar och därmed kan bedömningen av aapamyr bli osäkrare. 

 

I fält är det oftast svårt för fältarbetarna att veta vilken storlek det är på den myr provytan 

ligger i och det krävs oftast kartmaterial för att se myrens utbredning. Något som skulle 

kunna hjälpa inventerarna är att ta fram bättre kartor så inventerarna lättare kan 

använda kartan som stöd i sin bedömning. Något som ändå kan göra att 

aapamyrkomplexen missas är att det inte alltid finns blötare områden utritade i kartan 

även om det finns strängflarkkärr i myren. Flygbilder skulle kunna vara bra som underlag 
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i fält men då är frågan om det kräver mer resurser att ta fram det materialet än att 

flygbildstolka provytorna direkt i datorn.   

 

Andelen aapamyr i skyddade områden 
Flygbildstolkningen och fältinventeringen ger två bilder av hur stor andel av aapamyrarna 

som ligger inom skyddade områden. Fältinventeringen har en högre andel provytor inom 

skyddade områden men har totalt sett färre provytor med aapamyr. Kanske kan den 

påvisade skillnaden mellan de olika inventeringarna även synas i skattningen av vilka arealer 

som ingår i skyddade områden. Vid rapporteringen till EU angående bevarandestatusen för 

naturtyperna inom Natura2000 hade aapamyrar en bra status i alpin region och 

otillfredsställande i boreal region. Antalet provytor inom skyddade områden är fler i alpin 

region än i boreal. Detta tillsammans med att det antagligen är fler antropogent påverkade 

myrområden i den boreala regionen, eftersom det bor fler människor där, kan bekräfta den 

bild som ges vid rapportering. Den boreala regionen har en större areal och utbredning än 

den alpina regionen i Sverige vilket betyder att andelen skyddad aapamyr per region 

antagligen är ojämnt fördelad. Därför skulle det antagligen gynna aapmyrarnas 

bevarandestatus att göra fler åtgärder och införa fler skyddade områden i den boreala 

regionen.  

 

Arters förekomst i relation till storlek på habitat  
Forskning påvisar att det finns ett samband mellan arters förekomst och habitatens areal. 

Det finns dock inga exakta siffror som visar att exempelvis ljungpiparen kräver myrar som 

är större än 50 ha för att häcka. Det som påvisats är att stora sammanhängande områden 

som kan erbjuda en varierad miljö ger utrymme för fler arter och att vissa arter kan 

behöva olika miljöer under olika tider under häckningen som exempelvis ljungpiparen 

(Pluvialis Apricaria) och Grönbena (Tringa glareola) (Whittingham, 2001, Christensen 

m.fl. 2011).  

 

Enligt Edenius och Sjöberg (1997) ökar artantalet på myrar ju längre norrut i Sverige man 

kommer. Detta kan bero på att de stora myrkomplexen är fler längre norrut medan 

arealen aapamyr minskar längre söderut. Det som kännetecknar en aapamyr är att de är 

stora och erbjuder många olika typer av miljöer såsom kärr, mosse, viss skogbeklädda 

marker och gölar eller tjärnar (Naturvårdsverket, 2011). Det här gör att det finns utrymme 

för många arter med olika krav på häckningsplats och födosök. Vid fältinventeringen som 

görs i RT, MOTH och NILS används 10 ha som minsta enhet för att klassa ett område till 

aapamyr medan Naturvårdsverket har ett gränsvärde på 20 ha. Dessa gränsvärden kan 

vara intressanta utifrån hur man kan tänka kring hur stora områden som behövs vid 

avsättning av naturområden samt vid bevarande av arter.  

 



 

21 

 

Metoddiskussion 
Flygbilderna var över lag av god kvalitet men över vissa områden fanns det svartvita 

bilder där det var svårare att avgöra gränser mellan olika vegetationstyper och urskilja 

dem från skuggor från träd och annat. Avgränsningen av vissa myrar är också en svårighet 

och det är svårt att vara konsekvent i bedömningen. I vissa fall har fastighetskartans och 

den topografiska kartan varit till hjälp för att avgränsa torvmarksområden. I en del 

provytor visade flygbilden att det var myr i provytan och inventerarna hade angett ett 

myrhabitat medan varken fastighetskartan eller topografiska kartan visade på någon 

våtmark. Vid dessa tillfällen har de strukturer som syns i flygbilden varit ledande för 

avgränsningen. Skogklädd myr kan ibland vara svår att urskilja och avgränsa när de är 

påverkade av dikning och har tät skog.  
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Bilaga 1.  
 

Våtmarkshabitat Natura2000 

 

Habitatkod Namn 

7140 Öppna myrar 

7143 Strängflarkkärr 

7230 Rikkärr 

7296 Rikkärr i Aapamyr 

7298 Öppen myr i Aapamyr 

7310 Strängflarkkärr i Aapamyr 

7318 Skogbevuxen myr i Aapamyr 

9740 Skogbevuxen myr 

 

 

7140 Öppna myrar  

7298 Öppen myr i Aapamyr  

 

Detta är den vanligaste klassen bland de svenska öppna och relativt näringsfattiga 

torvmarker/myrarna. De kan vara öppna eller mycket glest skogbevuxna myrar av typen 

svagt välvd mosse, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn. Trädskiktet (bestående av träd 

högre än tre meter) får inte ha mer än 10% krontäckning.  

De myrtyper eller myrelement som kan inkluderas är plana eller svagt välvda mossar och 

tillhörande laggkärr, nordlig mosse, plana kärr, sluttande (lutning >3 %) kärr – i synnerhet 

backkärr (lutning >8 %) – samt torvbildande mader (sumpkärr). Torvtäcket är normalt 

minst 30 cm djupt, men kan vara tunnare i unga myrar. Gungflyn, d.v.s. mjukmattegolv med 

vanligen mossrik vegetation som p.g.a. luftvävnad i rotsystemet flyter på vatten eller lös 

gyttja, inkluderas oavsett torvdjup.  

Torven, som i huvudsak är uppbyggd av vitmossarter (Sphagnum), saknar oftast 

morfologiska strukturer men kan i sällsynta fall utgöras av mindre tuvbildningar.  

Vanliga arter på öppna myrar är ängsull, strängstarr, trådstarr, sumpstarr, dystarr, 

flaskstarr, kallgräs, vitag, vattenklöver och kråkklöver i blötare partier, och med tranbär, 

rosling, ljung och tuvsäv på de torrare partierna.  

Förväxlingsproblematik  

 

Trädtäckning (på träd högre än 3 meter) ≥10%, se 9740  

Mossedelar tydligt välvda, se 7110  

Öppna myrar som ingår i aapamyrkomplex, se 7298  

Med tydliga strukturer av strängar och flarkar, se 7143 Strängflarkkärr/blandmyr  

Mader längs sjöar och vattendrag, dominerade av graminider och med klent utvecklat 

bottenskikt, se 6430, 6450  
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7143 Strängflakkärr/blandmyr  

7310 Strängflakkärr/blandmyr i Aapamyr  

 
Aapamyrar är myrkomplex som ofta domineras av kärr eller blandmyr i de centrala delarna. De 

centrala kärren är i huvudsak minerotrofa (i kontakt med grundvatten eller markvatten från 

omgivande sidor) men kan i viss mån vara limnogent påverkade.Hydrotopografiska myrtyper som 

strängflarkkärr och olika typer av blandmyrar räknas egentligen automatiskt som Aapamyrar (oavsett 

storlek). Aapamyren är nordlig och bäst utbildad ovan Limes Norrlandicus (Dalälven). Det 

förekommer även aapamyrar söder om Dalälven, men då är förekomsterna relativt ovanliga.  

Ett Aapamyrskomplex består av flera hydrologiskt sammanhängade våtmarker. Inom ramen för detta 

arbete skall detta komplex vara minst 10 ha stort. Inom komplexet skall det finnas ett strängflarkkärr 

eller en annan blandmyr. Dessutom kan nästan alla andra myrhabitat ingå komplexet. I denna 

inventering tillåts följande habitat att ingå i aapamyrskomplex och klassificeras som undertyper till 

aapamyr: 7310 Strängflarkkärr/blandmyr i Aapamyr 7311 Kalktuffkälla i Aapamyr, 7318 Skogbevuxen 

myr i Aapamyr, 7294 Källa i Aapamyr, 7295 Källkärr i Aapamyr, 7296 Rikkärr i Aapamyr, 7297 

Rikkärrskälla i Aapamyr, 7298 Öppen myr i Aapamyr. Däremot tillåts inte högmossar, palsmyrar, 

sumpskogar, agmyrar att ingå som undertyper i denna inventering.  

Om det inte finns ett strängflarkkärr eller en annan blandmyr inom ett våtmarkskomplex (oavsett 

storlek på komplexet), så klassas de ingående naturtyperna till respektive habitat.  

Ifall provytan hamnar ute i strängflarkkärret eller blandmyren klassas habitatet som 7143 

Strängflarkkärr/blandmyr. Om detta kärr/blandmyr dessutom ligger i ett våtmarksskomplex av minst 

10ha så klassificeras området som 7310 Strängflarkkärr/blandmyr i Aapamyr. 

 

 

.  

7230 Rikkärr 7296 Rikkärr i Aapamyr  
Myrar och rika källmiljöer oavsett lutning och förekomster av morfologiska strukturer, med ständig 

tillförsel av vatten med högt pH-värdet. Habitatets utbredningsområde överensstämmer med 

områden där berggrunden och/eller jordtäcket är rikt på baskatjoner, vanligtvis kalcium. Rikkärren är 

generellt näringsbegränsade då kalcium komplexbinder fosfat.  

Torvdjupet är ofta grundare än i fattigare myrar och kan understiga 30 cm, men bottenskiktet byggs 

upp av rikkärrsindikerande brunmossor (t ex släktena Scorpidium och Campylium) eller i vissa fall 

vitmossor. Morfologiska strukturer i torven utgörs i de fall de förekommer av tuvbildning, mindre 

sträng- och flarkbildningar och källkupoler. 

 

Rikkärr kan vara både öppna och helt trädklädda rikkärr (krontäckning 0-100%). Vegetationen 

domineras av olika halvgräs t. ex axag, gräsull, ängsstarr, tagelsäv och örter som björnbrodd, majviva, 

och flera orkidéer (ängsnycklar, sumpnycklar, brudsporre, kärrknipprot). Skorpionmossor 

(Scorpidium spp.), spärrmossor (Campylium spp.), gyllenmossa, och purpurvitmossa är vanliga i 

bottenskiktet.  

Rikkärr är ofta störningsgynnade eller beroende av hävd, särskilt i södra Sverige har ängsbruk och 

betesdrift påverkat vegetationens sammansättning. Många rikkärr som inte fortsatt hävdas växer igen 

till sumpskog. Rikkärr stadda i igenväxning på grund av fysiska ingrepp eller utebliven hävd ska 

fortfarande hysa störningsgynnade arter för att klassas in. Naturliga störningar kan medföra stabil 

rikkärrsvegetation även om krontäckningen är hög.  

 

 

9740 Skogsbevuxen myr 7318 Skogsbevuxen myr i Aapamyr  
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Den största andelen av alla trädklädda torvmarker hittas på myrar där näringstillgången är låg eller 

intermediär. De klassificeras därför som en egen naturtyp, Skogsbevuxna myrar. Trädskiktets 

krontäckning skall vara minst 10 % och vanliga trädslag är glasbjörk, tall och gran. Bottenskiktet 

domineras nästan alltid av vitmossor och fältskiktet av risväxter och halvgräs.  

De flesta skogsbevuxna myrar har låg skogsproduktion (<1 m3ha-1). Ifall den skogsbevuxna myren 

ingår i ett aapamyrskomplex skall den klassificeras som 7318.  

 

 


