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Forord  
 
Dette notatet er et opptrykk (med mindre justeringer) av et upublisert notat levert til Fylkesmannen i 
Nordland (FM-No) som en del av prosjektet «Rikmyr i Norge – kunnskapsstatus og innspill til fag-
grunnlag». Prosjektet er et bidragsprosjekt som går i perioden 1.10.2012-15.06.2014 med FM-No som 
bidragsyter, og har som formål å øke kunnskapen om naturtypen rikmyr i Norge der innspill til et 
faggrunnlag vil utgjøre hoveddelen. Prosjektleder hos NTNU Vitenskapsmuseet er Asbjørn Moen. 
Kontaktperson hos Fylkesmannen i Nordland er Åsmund Andersen. 
 
Trondheim, desember 2012 
Dag-Inge Øien, Asbjørn Moen, Anders Lyngstad 
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1 Innledning 
 
I dette notatet foretar vi først en klargjøring av 
definisjoner av naturtypen rikmyr, deretter følger 
en grov oversikt over forekomsten av rikmyr i 
Norge, og en foreløpig oversikt over kartleg-
gingsbehovet på fylkes-/regionnivå. En mer om-
fattende oversikt vil bli utarbeidet våren 2013. Vi 
har brukt informasjon hovedsakelig fra Natur-
base (per 17.04.2012) og NTNU Vitenskaps-
museets egen Myrbase til dette. Forekomster av 
rikmyr i Naturbase følger definisjonen i DN-
Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 
2007). Forekomster av rikmyr i Myrbase er i 
hovedsak basert på kartlegging av myr i forbin-
delse med landsplan for myrreservater 1969-
1985 (se f.eks. Moen 1983) og definisjonen av 
rikmyr her ligger til grunn for beskrivelsen av 
rike myrvegetasjonstyper (M) i Fremstad (1997).  
 

2 Beskrivelse av naturtypen og 
økologi 
 
Myr kan defineres på mange måter (se Moen 
1983), og her defineres myr som et geografisk 
begrep: et landområde med fuktighetskrevende 
vegetasjon som danner torv. Både plantedekket 
og miljøfaktorer er inkludert (på økosystemnivå), 
og etter denne definisjonen er myra en naturtype 
(i NiN-systemet). Rent botanisk kan myra defi-
neres som bestemte plantesamfunn. Torvmark er 
arealer med mer enn 30 cm med torv. Torvmark 
ekskluderer dermed myr med grunn torv, men 
inkluderer oppdyrka og grøfta myr med torv 
dypere enn 30 cm. 
 
Myra som naturtype er særegen etter som den er 
eneste økosystem som produserer og avsetter sitt 
eget substrat (torv). Alle myrer startet etter istida 
som minerotrofe, og i områder med baserik 
mineraljord var det rikmyr. På store arealer med 
høgt grunnvatn ble det etter hvert avsatt mer og 
mer torv, myra vokste i høgda. Her har torv-
mosene spilt en viktig rolle, og bidratt til torv-
vekst og forsuring. Innen boreonemorale og sør-
boreale områder dominerer nedbørmyrene, gjer-
ne med 3-6 m med torv. Disse myrene er om-
brotrofe, med låg pH i torv og grunnvatn. Slike 
myrer startet gjerne som rikmyr, og i dag er det 
ofte bare i kanten av det opprinnelige myrmas-
sivet at det er rester av rikmyr, gjerne i laggen. 
Betydelige areal har gjennom tusenåra utviklet 
seg fra rikmyr til fattigmyr og intermediær myr. 
Disse prosessene med torvakkumulering pågår 
også i dag på de fleste myrer. I høgereliggende 
(kaldere) områder går prosessene seinere, noe 
som vises ved at djupe myrer og nedbørmyr er 
sjeldnere. På denne måten opprettholdes mer 
rikmyr i nordboreal og lågalpin vegetasjonssone 
enn i sørboreal og mellomboreal. 
 
Definisjon av rikmyr 
Botanisk definisjon 
Begrepet «rikmyr» ble først brukt av den svenske 
botanikeren Einar Du Rietz (i 1942). Rikmyr-
begrepet ble umiddelbart tatt i bruk av svenske 
botanikere som og utviklet et begrepsapparat 
som i de store trekkene fortsatt er i bruk (Sjörs 
1948, 1985). Dette inndelingssystemet for myr-
vegetasjonen er basert på vegetasjonsgradienter, 
og den første som brukte gradienter for inndeling 
av myr var finnen Tuomikoski (1942). I arbeidet 
med den norske myrreservatplanen er den Fen-
noskandiske måten å inndele myrvegetasjonen i 



3 

 

hovedtrekkene fulgt (f.eks. Moen 1973, 1983, 
Flatberg 1976). Enhetene er i dette systemet 
basert på plantene som indikatorarter. Det skilles 
mellom tre hovedgradienter i myrvegetasjonen, 
der gradienten fattig-rik i denne sammenheng er 
spesielt viktig. Den minerotrofe vegetasjonen 
deles langs denne gradienten i fire enheter: fattig, 
intermediær, rik (middelsrik) og ekstremrik (ta-
bell 1). Disse enhetene er definert av forekomst 
av planteartene. Lista omfatter noe over 20 arter 
for ekstremrikmyr i Norge, dessuten et tilsva-
rende tall som er felles for rik og ekstremrik 
vegetasjon (f.eks. Moen 1985 lister opp hen-
holdsvis 22 og 23 arter). De botanisk definerte 
enhetene langs fattig-rik-gradienten henger sam-
men med tilgangen på mineralnæring (pH, base-
metning).  
 
I arbeidet med trua vegetasjonstyper gjennomført 
av norske myrforskere (Moen et al. 2001) ble 

rikmyrvegetasjonen (inkludert intermediær myr-
vegetasjon) delt i tre hovedtyper og sju typer: 
 Rik (inkl. intermediær) skog-/krattbevokst 

myr 
o Skog-/krattbevokst rikmyr (inkl. 

intermediær) i lavlandet 
o Skog-/krattbevokst rikmyr i 

høyereliggende strøk 
 Åpen intermediærmyr og rikmyr i lavlandet 

o Intermediær fastmattemyr 
o Intermediær mykmatte-/løsbunnmyr 
o Middelsrik fastmatte 
o Ekstremrik fastmattemyr 
o Rik mykmatte-/løsbunnmyr 

 Ekstremrikmyr i høyereliggende områder 
 

I Fremstad (1997) er det skilt ut fire typer rik-
myrvegetasjon: M1 Skog-/krattbevokst rikmyr, 
M2 Middelsrik fastmattemyr, M3 Ekstremrik 
fastmattemyr og M4 Rik mykmatte/løsbunnmyr.  
 

 
 
Tabell 1. Oversikt over vegetasjonsenheter for myr, høgstarrsump og kilde i forhold til de tre økologiske hoved-
gradientene: fattig-rik, mykant-myrflate og tue løsbunn. a. Enheter brukt ved arbeidet med myrreservatplanen. 
Etter Moen (1983). b. Enheter i Vegetasjonstyper i Norge (Fremstad 1997). 
 
a. 
 Ombrotrof Minerotrof 
 Fattig Intermediær Middelsrik Ekstremrik 
Skog/krattbevokst E K P T X 
Tue A F - - - 
Fastmatte B G L Q V 
Mykmatte C H 

M 
R 

W 
Løsbunn D I S 
Høgstarrsump - Ø (=U) Å 
Kilde - Y Z Æ 
 
A Åpen nedbørmyr, tue 
B Åpen nedbørmyr, fastmatte 
C Åpen nedbørmyr, mykmatte 
D Åpen nedbørmyr, løsbunn (inkludert gjøl) 
E Skogbevokst nedbørmyr 
F Åpen fattigmyr, tue 
G Åpen fattigmyr, fastmatte 
H Åpen fattigmyr, mykmatte 
I Åpen fattigmyr, løsbunn (inkludert gjøl) 
K Skog-/krattbevokst fattigmyr 
L Åpen intermediær myr, fastmatte 
M Åpen intermediær myr, mykmatte/løsbunn 
P Skog-/krattbevokst intermediær myr 
Q Åpen middelsrik myr, fastmatte 
R Åpen middelsrik myr, mykmatte 
S Åpen middelsrik myr, løsbunn (inkludert gjøl) 
T Skog-/krattbevokst middelsrik myr 
V Åpen ekstremrik myr, fastmatte 
W Åpen ekstremrik myr, mykmatte/løsbunn 
X Skog-/krattbevokst ekstremrik myr 
Y Fattigkilde 
Z Intermediær kilde 
Æ Rikkilde (inkludert ekstremrik kilde) 
Ø Fattig høgstarrsump  
Å Rik høgstarrsump 
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b. 
 Ombrotrof Minerotrof 
 Fattig Intermediær Rik Ekstremrik 
Skog/krattbevokst J1 K1 L1 M1 
Tue J2 K2 - - - 
Fastmatte J3 K3 L2 M2 M3 
Mykmatte 

J4 
K4 

L3 M4 
Løsbunn 
Høgstarrmyr - L4 
 
J1: Tre/skogbevokst ombrotrof myr. 
J2: Ombrotrof tuemyr. 
J3: Ombrotrof fastmattemyr. 
J4: Ombrotrof mykmatte/løsbunnmyr 
K1: Skog-/krattbevokst fattigmyr 
K2: Fattig tuemyr 
K3: Fattig fastmattemyr 
K4: Fattig mykmattte/løsbunnmyr 
L1: Skog-/krattbevokst intermediær myr 
L2: Intermediær fastmattemyr 
L3: Intermediær mykmatte/løsbunnmyr 
L4: Høgstarrmyr 
M1: Skog-/krattbevokst rikmyr 
M2: Middelsrik fastmattemyr 
M3: Ekstremrik fastmattemyr 
M4: Rik mykmatte/løsbunnmyr 

 

Økologisk definisjon 
Ved å inkludere miljøfaktorer i definisjonen av 
rikmyr, kan følgende definisjon brukes:  
Rikmyr karakteriseres av basekrevende arter og 
baserik torv (pH over 6).  Feltsjiktet er dominert 
av graminider og er relativt urterikt. Botnsjiktet 
domineres av brunmoser, mens torvmosene mang-
ler eller bare forekommer spredt. Torva har god 
tilgang på mineraler (Ca, Mg, Fe, o.a.). Denne 
karakterisering på økosystemnivå tilfredsstiller 
kravet til naturtype i Naturtyper i Norge (NiN; 
Halvorsen et al. 2009). I det følgende er det rik-
myr som naturtype som er i fokus. 
 

I NiN inngår myr i natursystem-hovedtypegrup-
pe Våtmarkssystemer (V), som i tillegg til myr 
omfatter kilder og arktisk-alpin grunn våtmark. I 
NiN deles myr inn i to hovedtyper etter myrkant-
myrflategradienten: V6 Åpen myrflate og V7 
Flommyr, myrkant og myrskogsmark. Rikmyr 
omfatter da grunntypene 10-15 innen V6 og 
grunntypene 4 og 5 innen V7: 

 V6-10 kalkrik myrflate-tue 
 V6-11 kalkrik myrflate-fastmatte 
 V6-12 kalkrik myrflate-mykmatte 
 V6-13 myrflate-kalktue 
 V6-14 myrflate-kalkfastmatte 
 V6-15 myrflate-kalkmykmatte 
 V7-4 kalkrik myrkant 
 V7-5 kalkmyrkant 

I tillegg inngår rikmyr i to grunntyper under V3 
Svak kilde og kildeskogsmark: V3-5 kalkrik 
kildemyr og V3-6 kalkkildemyr. 
 
Litteratur om rikmyr i Norge  
Det er publisert en rekke arbeider som beskriver 
vegetasjon og miljøforhold på rikmyr i Norge. Et 
utvalg av disse, med vekt på arbeider som in-
kluderer vegetasjonsanalyser, er listet opp neden-
for. 
 
Dahl, E. 1957. Rondane. Mountain vegetation in 

South Norway and its relation to the environment. 
– Skrifter Norske Videnskaps-akademi Oslo Mat.-
Naturv. klasse 1956-3: 1-374. 

Dierssen, K. 1982. Die wichtigsten Pflanzengesell-
schaften der Moore NW-Europas. – Conservatoire 
et Jardin botaniques, Genéve. 

Flatberg, K.I. 1970. Nordmyra, Trondheim. Aspekter 
av flora og vegetasjon. I. – Hovedfagsoppg. Uni-
versitetet i Trondheim. 

Gaare, E. 1963. Sølendet i Brekken. En plantesosio-
logisk beskrivelse av ei godgrasmyr. – Hoved-
fagsoppg., Universitetet i Oslo. 

Galten, L. 1987. Numerical analysis of mire vege-
tation of Åsenmyra, Engerdal, Central Southern 
Norway and comparison with traditional Fenno-
scandian paludicology. – Nord. J. Bot. 7: 187-214. 

Kielland-Lund, J. 1981.  Die Waldgesellschaften SO-
Norwegens. – Phytocoenol. 9: 53-250. 

Klokk, T. 1982. Mire and forest vegetation from 
Klæbu, Central Norway. – Gunneria 40: 1-71.  
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Moen, A. 1969. Subalpine slåttemyrer på Nordmarka, 
Nordmøre. – S. 66-74 i: Myrers økologi og 
hydrologi. Norsk Komite Int. Hydrol. Dekade. 
Rapp. 1. 

Moen, A. 1970. Myr- og kildevegetasjon på Nord-
marka - Nordmøre. – Hovedfagsoppg., Univer-
sitetet i Trondheim. 

Moen, A. 1976. Slåttemyrers vegetasjon, produksjon 
og verneverdi. Foreløpig meddelelse fra forsk-
ningsprosjekt. – S. 1-17 i: Gjengroing i kultur-
mark. Internordisk symposium 27.-28. nov. 1975. 
Norges Landbrukshøgskole, Ås. 

Moen, A. 1985a. Rikmyr i Norge. – Blyttia 43: 135-
144. 

Moen, A. 1985b. Vegetasjonsendringer i subalpine 
rikmyrer i Norge. – Memoranda Soc. Fauna Flora 
Fennica 61:7-18. 

Moen, A. 1987. Slåttemyr. – S. 147-162 i: Emanuels-
son, U. & Johansson, C.E. (red.). Biotoper i det 
nordiska kulturlandskapet. Nordiska Ministerrådet 
Miljørapp. 1987-6. 

Moen, A. 1990. The plant cover of the boreal uplands 
of Central Norway. I. Vegetation ecology of Sø-
lendet nature reserve; haymaking fens and birch 
woodlands. – Gunneria 63: 1-451. 

Moen, A., Lyngstad, A. & Øien, D.-I. 2012. Boreal 
rich fen vegetation formerly used for haymaking. 
– Nord. J. Bot. 30: 226-240. 

Nordhagen, R. 1928. Die Vegetation und Flora des 
Sylenegebietes. I. Die Vegetation. – Skrifter 
Norske Videnskaps-akademi Oslo Mat.-Naturv. 
klasse 1927-1: 1-612. 

Nordhagen, R. 1936. Versuch einer neuen Einteilung 
der subalpinen-alpinen Vegetation Norwegens. – 
Bergens Museums Årbok 7: 1-88. 

Nordhagen, R. 1943. Sikilsdalen og Norges fjell-
beiter: en plantesosiologisk monografi. – Bergens 
museums skrifter 22: 1-607. 

Selnes, M. 1982. Flora og vegetasjon på Måmyran, 
Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. En plantesosio-
logisk analyse av ei terrengdekkende myr. – 
Hovedfagsoppgave, Universitetet i Trondheim. 

Singsaas, S. 1989. Classification and ordination of the 
mire vegetation of Stormyra near Tynset, S. 
Norway. – Nord. J. Bot. 9: 413-423. 

Skogen, A. 1965. Flora og vegetasjon i Ørland herred, 
Sør-Trøndelag. – K. Norske Vitensk. Selsk. Mus. 
Årbok 1965: 13–124.  

Vorren, K.-D. 1979. Myrinventeringer i Nordland, 
Troms og Finnmark, sommeren 1976, i forbin-
delse med den norske myrreservatplanen. – 
Tromura Naturvitenskapelig Serie 3: 1-118. 

Vorren, K.-D., Eurola, S. & Tveraabak, U. 1999. The 
lowland terrestrial mire vegetation about 69 °N lat. 
in northern Norway. – Tromura Naturviten-
skapelig Serie 84: 1-90. 

 
 
 

3 Rikmyr som forvaltningsenhet 
 
Inndelingen av myrtyper i DN-Håndbok 13 
(Direktoratet for naturforvaltning 2007) baserer 
seg på den botaniske og økologiske inndelingen 
av myr, men det er foretatt et utvalg og en 
gruppering av typer etter hvor truet/sårbar/særeg-
ne de ulike myrtypene er. I DN-håndbok 13 er 
derfor rikmyr (A05) definert som myr i låglandet 
(sørboreal vegetasjonssone og lågere; Moen 1998) 
med intermediær, rik og ekstremrik myrvegeta-
sjon, samt myr i høgereliggende områder (mel-
lomboreal vegetasjonssone og høgere) med ekst-
remrik myrvegetasjon. Dette sammenfaller med 
de tre truete hovedtypene av rik myrvegetasjon 
som er beskrevet i Moen et al. (2001). Typen 
overlapper med D02 Slåtte- og beitemyr og A06 
Kilde og kildebekk under skoggrensen. Dessuten 
vil det finnes rikmyr innen A04 Palsmyr, A07 
Intakt lavlandsmyr i innlandet og A08 Kystmyr. 
Disse er definert ut fra hydrologi og morfologi/ 
topografi (hydromorfologiske typer) og vil 
inneholde flere typer myrvegetasjon, også rik. 
 
Verdisettingen i DN-Håndbok 13 er relatert til 
størrelse (over eller under 50 daa), botanisk mang-
fold og lokal forekomst av typen. I låglandet, i 
områder med lite rik eller intermediær myr, blir 
all rikmyr vurdert som viktig.  
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4 Forekomst og kartleggingsbe-
hov 
 
Rike myrer finnes over hele landet, fra kysten til 
høgfjellet, men i låglandet i Sør-Norge (N-SB) er 
det få intakte lokaliteter igjen, og forekomstene 
er små og spredt. Spesielt i låglandet rundt Oslo-
fjorden og i Rogaland er det lite igjen. På grunn 
av basefattig mineraljord er typen sjelden over 
store deler av Sørlandet og Sørvestlandet, både i 
lågereliggende og høgereliggende områder. I 
midtre deler av landet dekker typen betydelige 
arealer, det samme gjelder i deler av Nord-
Norge. 
 
I NTNU Vitenskapsmuseets Myrbase ligger det 
inne informasjon om 1170 myrlokaliteter i Sør-
Norge. Av disse er det registrert opplysninger om 
vegetasjonstyper for 732 lokaliteter, og 411 av 
disse har rikmyrvegetasjon. Naturbase innehol-
der per 17.04.2012 1612 rikmyrlokaliteter. 
Tabell 2 viser fordelingen av de registrerte loka-
litetene på fylker, og kartene i figur 1 og 2 angir 
lokaliseringen. 
 
Generelt er kartleggingen av de faktiske fore-
komstene av rikmyr i det meste av landet man-
gelfull, men det er stor forskjell i kartleggingen 
mellom fylkene. I Naturbase er det registrert 
mange forekomster i det sørlige og sentrale Øst-
landet samt i Midt-Norge (inkl. sørlige Nord-
land). I Myrbase ligger tyngdepunktet av regist-
reringene i Trøndelag (tabell 2, figur 1 og 2).  
 
Spesielt i Naturbase er registreringene svært 
ujevnt fordelt. Dette skyldes at noen kommuner 
er godt kartlagt og andre ikke. Det er også knyt-
tet stor usikkerhet til verdisettingen. Registre-
ringene i Naturbase inneholder i tillegg til lokali-
teter med rikmyr (definert som ovenfor) også 
lokaliteter i låglandet med intermediær myrvege-
tasjon. Vi antar at det finnes mange lokaliteter 
som kun har intermediær myrvegetasjon. 
 
Lokalitetene i Myrbase utgjør et utvalg av de 
beste myrlokalitetene i Sør-Norge. Målsettingen 
med kartleggingen i forbindelse med myrreser-
vatplanen var å finne de beste og mest repre-
sentative myrlokalitetene, av ulike typer og i 
ulike regioner. Dessuten var det hele myrkomp-
lekser og ofte mange myrkomplekser innen et 
større område som ble registrert som en lokalitet. 
Rikmyr forekommer i mange tilfeller bare på en 

mindre del av lokaliteten og ofte også som flere 
forekomster som ville ha blitt registrert som flere 
lokaliteter dersom kartlegging etter DN-Håndbok 
13 ble lagt til grunn. De 411 lokalitetene med 
rikmyr i Myrbase inneholder derfor flere tusen 
enkeltmyrer med innslag av rikmyr, og gjen-
speiler godt utbredelsen av rikmyr i Sør-Norge.  

 
Tabell 2. Lokaliteter med rikmyr i Naturbase (per 
17.04.2012) og NTNU Vitenskapsmuseets Myrbase 
(per desember 2012). 
 
Fylke Naturbase Myrbase 
Østfold 16 3 
Oslo/Akershus 173 15 
Hedmark 108 45 
Oppland 366 26 
Buskerud 88 17 
Vestfold 1 1 
Telemark 10 2 
Aust-Agder 15 10 
Vest-Agder 14 7 
Rogaland 18 18 
Hordaland 26 15 
Sogn og Fjordane 12 20 
Møre og Romsdal 181 61 
Sør-Trøndelag 161 94 
Nord-Trøndelag 119 77 
Nordland 187 - 
Troms 80 - 
Finnmark 37 - 
Sum 1612 411 

 
De kartlagte rikmyrlokalitetene følger i hoved-
trekk forekomsten av kalkrik berggrunn i Norge. 
Dessuten i områder med kalkrik morene, eller 
andre løsavleiringer. Også skjellsandavsetninger 
kan skape rikmyr. I mange områder med kalkrik 
mineraljord finnes tusenvis av store og små rik-
myrlokaliteter, f.eks. i deler av Trøndelag og 
Nordland. Bare et fåtall av lokalitetene er opp-
søkt og vurdert i vernesammenheng. Ved prio-
riteringer for å ta vare på rikmyr er det viktig å få 
med de beste lokalitetene. Dessuten vil vi legge 
vekt på regional fordeling, der låglandsmyrer og 
rikmyr innen områder dominert av kalkfattig 
berggrunn prioriteres. Spesielt i Finnmark, 
Troms og nordlige Nordland vil mer kartlegging 
gi mange nye viktige rikmyrlokaliteter. Det 
samme gjelder områder under marin grense eller 
med gunstig berggrunn på indre deler av 
Vestlandet (hovedsakelig Sogn og Hardanger), 
nedre Telemark og indre deler av Østlandet 
(Oppland, Buskerud). Her er forekomsten spredt, 
og alle lokaliteter bør kartlegges. 
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5 Videre arbeid 
 
I det videre arbeidet med å få oversikt over 
forekomsten av rikmyr i Norge vil vi gjennom-
føre en mer detaljert gjennomgang av regist-
reringene i Naturbase, søke i litteratur, vegeta-
sjonskart og andre kilder for å supplere regist-
reringene. Dette er nødvendig for å gi et mer 
fullstendig bilde av forekomst og kartleggings-
behov. 
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Figur 1. Rikmyrlokaliteter i Sør-Norge registrert i Myrbase og Naturbase per 2012. Grensen mellom liten og stor 
andel rikmyr i Myrbase går ved ca. 10 % av arealet. 
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Figur 2. Rikmyrlokaliteter i Nord-Norge registrert i Naturbase per 2012. 
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