
Kärr och småvatten

målbild för god hänsyn

•  Lämnas vanligtvis orörda

•  Objekt får inte skadas genom ovarsam körning
eller torrläggas genom dikningsåtgärder

• I de fall där objekten sedan tidigare är påverkade
av skogliga åtgärder, men ändå har utvecklings-
bara skyddsvärden kvar, är det önskvärt att de
restaureras så att det blir en fungerande vattenre-

gim (igen).

naturvärden (alla måste inte vara uppfyllda)

•  Öppna vattenytor

•  Fuktiga/blöta kantzoner

•  Speciell vegetation knuten till olika typer av kärr-
marker

•  Livsmiljö för vattenanknutna insekter och andra
smådjur

•  Miljöerna har särskilt värde för vattenödlor, dägg-

djur och fåglar
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Kännetecken
Kärr och småvatten är en miljö som präglas av vatten-
samling en stor del av året. De bidrar till att skapa en 

variation i landskapet, vilket gynnar såväl växt- som 
djurarter. 



Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att efter-
sträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild 
är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare, Skogsstyrelsen, 
andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2013.  
Mer information på  www.skogsstyrelsen.se/malbilder

Kärr bör lämnas orörda och får inte skadas genom ovarsam körning.
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Beskrivning 
Kärr ingår i begreppet våtmarker och utpräglande för 
kärren är att de får sin främsta vattenförsörjning antingen 
från grundvattnet eller från den angränsande fastmarken, 
samt från nederbörd. Detta skiljer kärren från mossarna 
som uteslutande får vattenförsörjningen från nederbör-
den. Myrar är ett samlingsbegrepp för kärr 
och mossar. Kärren kan grovt sätt indelas i tre typer, ex-
tremrikkärr, rikkärr och fattigkärr. De två förstnämnda är 
vanligast i kalkrika områden och hyser en lång rad växter 

som är kalkgynnade. Fattigkärren som har störst utbred-
ning i landet och finns främst på mer sura marker.

Småvatten är ett samlingsnamn på olika sorters öppna 
vattensamlingar såsom smärre kärr, gölar, tjärnar, mär-
gelgravar, glupar m.m. I begreppet ingår också tillhö-
rande närområde i form av kantzoner, med eller utan 
trädvegetation. Småvattnen kan hålla en vattenyta året 
runt, men till småvatten kan också räknas objekt som 
ibland torkar ut.




