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Naturtypen rigkær
Rigkær er en af de mest artsrige naturtyper i 
Danmark. Den fremgår af Habitatdirektivets 
bilag 1 og hører til de lysåbne, grundvandsaf
hængige naturtyper. Vældpåvirkningen er en 
forudsætning for rigkær og kalkindholdet af 
vandet i jorden sikrer en lav næringstilgænge
lighed og en lav produktivitet. Rigkær huser 
interessante arter af karplanter og mosser, 
som er tilpasset den lave næringstilgængelig
hed og naturtypen trues især af dræning, 
eu trofiering og tilgroning. En stigning i 
grund  vandsspejlet eller en øget mængde 
nedbør kan desuden gøre det vanskeligt at 
gennemføre plejetiltag som græsning og slå
ning. Den intensive dyrkning af agerjorden 
har medført en dræning af mange lavbunds
arealer og en øget næringstilførsel. Dræning 
sænker vandspejlet og ilter substratet, hvilket 
kan ændre næringsforholdene til fordel for 
mere hårdføre, næringskrævende arter, som 

udkonkurrerer mange rigkærsarter. Samtidig 
er der over de sidste årrækker blevet tilført 
en øget mængde næring via overfladevande, 
nitratforurenet grundvand og atmosfærisk 
deponering /1, 2/. Meget tyder på at bufferka
paciteten og dermed sårbarheden af rigkær 
beror på hydrologiens beskaffenhed, særligt 
graden af vældpåvirkning /3, 5/.

Ligheder og forskelle
I nylige studier sammenlignes de økologiske 
præferencer af mosser og mygblomst, Liparis 
loeselii, i rigkær. Mygblomst er på Habitatdi
rektivets bilag II og IV, så Danmark forpligtet 
til at sikre, at dens levesteder ikke forringes. 
Arten overvåges af staten og plejeforanstalt
nin ger udføres med henblik på at sikre be
stan dene af mygblomst rundt i landet. For de 
fleste arter af mosser gælder det, at de indi
rekte beskyttes gennem beskyttelsen af natur
typer, eller levesteder for arter af karplanter 
på habitatdirektivet. Det er derfor interessant 
at se nærmere på, hvorvidt plejeforanstaltnin
ger som tilgodeser mygblomst også tilgodeser 
mosfloraen i rigkær. Mange mossarter i rigkær 

har vist sig at have tilpasset sig et stabilt højt 
grundvandsspejl og den lave næringstilgænge
lighed som følger hermed. På den måde ligner 
præferencerne af kærmosserne de af myg
blomst, mens de på andre områder adskiller 
sig (Figur 1, Tabel 1).

Diagrammet med Ellenberg salt viser, at 
mygblomst har en højere salttolerance end 
kærmosserne. Det stemmer overens med, at 
mygblomst hovedsageligt forekommer i kyst
nære områder /2/, samt at arten sammenlignet 
med mosserne, har en lavere tolerance for et 
fald i pH /4/. Salt viser sig ikke som en stati
stisk signifikant faktor i forudsigelsen af fore
komsten af kærmosser i undersøgelserne. Det 
er med undtagelse af Campylium stellatum, 
hvis forekomst stiger med et øget saltniveau 
(Odds Ratio = 1,90, p >0,1), mens forekom
sten af Dicranum bonjeanii (OR = 0,09, p 
<0,1) og Calliergonella cuspidata (OR = 
0,14, p <0,01) falder med et øget saltniveau.

Både mygblomst og kærmosserne viser i 
undersøgelserne en tydelig tilpasning til en lav 
næringstilgængelighed, en høj fugtighed og 
pH. Hydrologi og næringsniveau viser sig som 

Hydrologiens betydning for  
mosser i rigkær

I rigkær bestemmer hydrologiens beskaffenhed i høj grad sammen
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de to faktorer, der har størst effekt på dæk
ningsgraden af mosser, en høj artsrigdom, 
forekomst og hyppighed af enkeltarter af 
mos ser i rigkær. Variationen i mikrotopogra
fi en har også vist sig at være afgørende for en 
øget artsrigdom og dækningsgrad af mosser 
/5/. Variation i mikrotopografien giver plads 
til flere arter med forskellige præferencer. 
Nog le arter vokser på tuerne, mens andre 
vokser un derneden, hvor faktorer som lys, 
fugt og biomasse af karplanter er anderledes.

Dækningsgraden af mosser
Dækningsgraden af mosser kan have stor 
ef fekt på økosystemer, herunder kolonise
ring, samt facilitering af bestemte karplanter 
som mygblomst. Under et mostæppe findes 
en anden pH, fugtighed og temperatur. Den 
mikrobielle aktivitet, mineraliseringsraten af 
kvælstof og fosfor er anderledes, samt ko
lo  nisering af mykorrhizasvampe er højere 
underneden mostæppet end hvor der ikke er 
et tæppe af mos /6/. Derfor er det interessant 
at undersøge, dels hvad der forårsager en 
høj dækningsgrad, men også hvilke økologi
ske faktorer der bestemmer forekomsten 
af forskellige arter af mosser. Alligevel er 
vo res viden på området sparsom. En forkla
ring kunne være, at mosser spiller en meget 
beskeden rolle i naturforvaltningen, hvorfor 
det synes mindre relevant at beskæftige sig 
med dem i forskningssammenhæng – eller 
omvendt.

Anderledes tilpasningsstrategi  
– andre plejebehov
De rigkær, som har den højeste kvalitet i Dan
mark, har en intakt hydrologi i form af et sta
bilt grundvandsspejl, et højt antal indikatorar
ter og en høj dækningsgrad af brune mosser, 
hovedsageligt af familien Amblystegiaceae og 
Calliergonaceae. Studier bekræfter sammen
hængen mellem et højt antal indikatorarter 
i rigkær, en høj pH, stabilt fugtige forhold 
og en lav tilgængelighed af nitrat og fosfor 

/2/. En forhøjet produktion og invasion af 
næringskrævende arter medfører et øget be
hov for pleje for at kunne bevare naturtypens 
lysåbne karakter. Forvaltningstiltag beror 
der for ofte på en restaurering af hydrologien i 
kombination med yderligere plejetiltag i form 
af afgræsning, slåning eller slæt. Plejen kan 
have forskellig indvirkning på karplanterne 
og mosser. Græsning er et af de plejetiltag 
der anvendes i kær med mygblomst. Studier 
har dog vist, at græsning og slåning, herunder 
intensiteten af samme, kan have vidt forskel
lig effekt på artstætheden og hyppigheden af 
karplanter og mosser /7, 8/.

Mosser repræsenterer en anderledes til pas
ningsstrategi end karplanterne. De optager 
vand via overfladevævet og deres metaboliske 
veje og livscyklus er anderledes. De reagerer 
derfor ofte anderledes end karplanterne på 
forstyrrelser og plejetiltag. Den anderledes 
tilpasningsstrategi og livscyklus gør, at mos
serne, sammenlignet med karplanter, har 
sværere ved at rekolonisere sig, hvis først de 
er forsvundet fra et kær /5/. Omvendt afslører 
artssammensætningen af mosserne nærings
forhold, forstyrrelser og hydrologiens beskaf
fenhed op gennem tiden /9/.

Mosfloraen i danske rigkær
En nyere modellering af habitatnichen for 
kær mosser viser, at mosfloraen i danske 
rig kær udgøres af både specialister og gene
ralister. Generelt har kærmosserne tilpasset 
sig en høj pH, et stabilt højt grundvandsspejl 
og en lav næringstilgængelighed – ligesom 
mygblomst og andre karplanter i rigkær. 
Nogle mosarter har snævre præferencer 
mens andre er mere alsidige. Scorpidium 
cos sonii er en rigkærsspecialist, som kræver 
et lavt næringsniveau, stabilt våde forhold, 
samt lys. Den vil dermed være følsom over 
for både tilgroning og dræning. Arter som 
Calliergonella cuspidata og Cratoneuron 
filicinum tåler et lidt højere næringsniveau, 
hvilket fx viser sig ved, at de to arter findes i 
plots med en øget vegetationshøjde, sammen
lignet med de andre kærmosser. Alle mosarter 
i undersøgelsen vokser dog hvor næringsra
tioen ligger under 0,77, hvilket tyder på en 
generel tilpasning til en lav næringstilgænge
lighed /10/. Ved en øget næringstilførsel kan 
vi forvente en forskydning af artssammensæt
ningen til fordel for generalister som fx 
Cal liergonella cuspidata og Cratoneuron 
filicinum, på bekostning af mere nøjsomme 
arter som fx Scorpidium cossonii og Palu stri
ella falcata.

Figur 1. Præferencer af mosarter a-k og mygblomst, Liparis loeselii. Diagrammerne neden-
for viser præferencer i forhold til fugtighed (Ellenberg F), reaktionstal (Ellenberg R), næring-
sratio (Ellenberg N/R), Ellenberg salt og gennemsnitlig vegetationshøjde (cm). Værdierne 
er baseret på et gennemsnit fra 2478 plots i form af 5 m cirkler fordelt på 221 lokaliteter 
fra NOVANA-overvågningen af grundvandsafhængige kær i 2007. Ellenbergværdierne er 
beregnet på baggrund af sammensætningen af karplanterne fundet i samme plots som kær-
mosserne.
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Hydrologien spiller altså en afgørende rolle 
for mange arter af kærmosser, herunder Pa lu
striella falcata, Cratoneuron filicinum, Cam
pylium stellatum, Calliergonella cuspidata, 
Bryum pseudotriquetrum og Sphagnum te
res. Andre arter som Campylium protensum, 
Ctenidium molluscum og Dicranum bon
jeani, vokser tørt såvel som vådt, men det 
gælder for langt størstedelen af kærmosserne, 
at de kræver stabilt fugtige forhold. Sårbare 
arter, som er tilpasset en lav næringstilgænge
lighed, især af fosfor, og et stabilt grundvands
spejl, vil givetvis forsvinde ved en eutrofiering 
og øgede fluktuationer i grundvandsspejlet.

Mosser afslører kvaliteten af  
hydrologien i svenske kær
Naturvårdsverket i Sverige har i længere 
tid anvendt sammensætningen af mosarter 
som indikator for tilstanden af hydrologien 
i kær. Da mosserne er mere sårbare over for 
dræ ning og eutrofiering end karplanterne, 
afslører artssammensætningen hurtigere de 
forandringer, der sker som følge af forsuring 
eller dræning. Forskydning af balancen mel
lem tilførsel af minerogent og ombrogent 
vand, pH og næringsstatus i kæret afsløres i 
artssammensætningen af mosser. Naturvårds
verket påpeger vigtigheden af, at overvågnin
gen af mosserne foretages af moskyndige 
inventører /9/. På den måde vil data fra over
vågningen kunne bruges til videre analyse af 
effekten af plejetiltag og restaureringer.

En tilpasset overvågning
Herhjemme måles næringsforholdene i rig
kær direkte i vævet af mosser. Hydrologiske 
målinger har fyldt meget lidt i den nationale 
overvågning hidtil. I 2. programbeskrivelse 
for NOVANA (20112015) er der lagt vægt på 
indførsel af flere hydrologiske målinger til 
sammenligning mellem stationer, samt til at 
kunne belyse en eventuel kobling mellem 
biologien og hydrologien i kær. Et øget fokus 
på karplanter i overvågningen skyldes nok 

dels, at det er nemmere at artsbestemme kar
planter i felten, men sam tidig er den viden, 
vi har om mosserne, endnu ikke tilstrækkelig 
til at kunne etablere en effektiv overvåg
ning af dem. På den måde har den nationale 
overvågning af rigkær kunne afsløre effekten 
af forskellige biotiske og abiotiske faktorer 
på artsrigdommen af karplanter, mens den i 
mindre grad har kunne belyse effekten af de 
samme faktorer på mosfloraen.

For at kunne tilrettelægge og udføre pleje
foranstaltninger, som tilgodeser mosfloraen så 
vel som karplanterne, har vi brug for yderli
gere viden om mossernes forekomst, præfe
ren cer og økologi. Specifikke plejetiltag vil 
næppe kunne tilgodese alle organismegrup
per ligeligt. Dog er et mere jævnt fokus på de 
forskellige organismegrupper at tilstræbe, 
men vil samtidig kræve anderledes og mere 
kreative måder at tænke naturforvaltning på. 
En tilpasset overvågning vil kunne afsløre ef
fekten af restaurerings og plejetiltag på mos
floraen og ikke mindst på dækningsgraden af 
mosser i kær. 

Hydrologien er afgørende for mosser i rig
kær. Mosserne reagerer hurtigere på foran
dringer i hydrologi og næringsforhold, sam
menlignet med karplanter. Af samme årsag 
kan mosser med fordel spille en større rolle i 
overvågningen og forvaltningen af naturen 
herhjemme. Ønskes en restaurering af kær 
med en succesfuld rekolonisering af både kar
planter og mosser, bør vi indtænke viden om 
mossers forskellige evne til at rekolonisere sig 
i forskellige livsstadier. Vi kan med fordel 
kigge på, hvordan mosser indgår i naturfor
valtningen i vore nabolande, da flere er læn
gere fremme på området end vi selv. Derud
over bør der ske en øget erfarings og 
vi den  udveksling på tværs af naturbranchen i 
Danmark med henblik på at optimere forvalt
ningen af mosser generelt.
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