
HJÄLP OSS BEVARA 
RIKKÄRREN!

Rikkärrsväkteriet



Har du ett rikkärr på din mark eller marken du brukar? 
Bor du granne till ett rikkärr eller är särskilt intresserad 
av ett speciellt rikkärrsområde? 
- Nu har du chansen att vara med och leta efter förändringar som 
sker i rikkärren, våra mest artrika och blomstrande våtmarker! 
2012 började vi i liten skala att starta upp ett så kallat rikkärrs-
väkteri där du som intresserad kan vara med och rapportera in 
hur många exemplar av en viss rikkärrsart du kan hitta. Medver-
kan sker på ideell basis och ambitionsnivån bestämmer du själv.

Syftet med ett rikkärrsväkteri:
- Att öka kunskapen om de arter som finns i rikkärren
- Att koppla förändringar som sker i rikkärren till olika   
   skötselinsatser 
- Att på längre sikt kunna utvärdera vilka skötselåtgärder   
  som gör mest nytta för de speciella arterna i rikkärren

Kärrknipprot Kärrjohannesört Kärrspira



Vad gör en rikkärrsväktare:
   -   Du som rikkärrsväktare väljer tillsammans med oss ut en 
         eller ett par arter som du vill räkna

   -   Vi visar och tillhandahåller informationsblad med bilder på   
         arten så att den ska vara lätt att känna igen

   -   Du fyller varje år i ett förtryckt protokoll hur många exemplar                     
        av arten du hittat och hur skötseln av området utförts. Att              
        räkna arter behöver inte ta speciellt lång tid!

   -   Ta gärna foton. Ett foto över området från år till år kan säga   
        mycket! 

   -   Efter säsongens slut skickar du in protokoll och fotografier   
        till Länsstyrelsen

Rikkärrsväkteriet

- Som brukare tycker jag 
det är intressant att följa 
växterna i rikkärret så att 
rätt arter ökar, detta är ett 
resultat av den skötsel jag 
utför.



Floraväktarna
Redan idag finns det så kallade floraväktare i Sverige och i Skåne. 
De är naturintresserade personer som varje år ideellt räknar olika 
växtarter på ett stort antal platser för att se om arterna ökar eller 
minskar. 

Läs mer om floraväktarnas arbete på:   
http://www.lundsbotaniska.se/

Kontakt
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Även flora-
väktarna hjälper gärna till om det är något du vill ha hjälp med.

Rikkärrsgruppen, Miljöavdelningen på Länsstyrelsen:
Anette Persson 040- 25 22 42 
Johanna Ragnarsson 040- 25 22 13 
e-post: namn.efternamn@lansstyrelsen.se

Floraväktarna
Kontaktperson: 
Charlotte Wigemo 044-24 39 28, mobil 0733-77 90 80 
e-post: charlotte.wigermo@gmail.com
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