
Deltema:

Fattige og 
rike myrer

Vegetasjonen på nedbørmyr har ekstremt 
dårlig næringstilgang, og det er bare ca. 20 
karplantearter som opptrer på slike myrer 
i midtre og indre strøk i Norge.  En rekke 
lyngarter (bl.a. røsslyng), furu, torvull, 
bjønnskjegg og molte er blant de vanligste 
av disse artene. På kysten har nedbøren 
litt større innhold av næringssalter, noe 
som forklarer at noen flere arter (knapt 30) 
klarer seg på nedbørmyrene, bl.a. gjelder 
dette flekkmarihand. En rekke torvmo-
searter er typiske, og torvmosene er de 
viktigste byggesteinene for nedbørmyrene. 
Nedbør-myrene er eneste naturtype som 
får all næring fra nedbøren. Lagrekken av 
ombrogen torv er derfor særlig godt egnet 
til å klargjøre endringer i nedfall (f.eks. ska-
delige stoffer) i nedbøren over tid. Nedbør-
myrene har derfor særlig høg referanse- og 
forskningsverdi.

På stengelen sitter greinene i grupper, noen er utstående og 
noen hengende. De sistnevnte ligger mot stengelen og danner 
små hulrom der vann samles opp.  Stengelblad og greinblad 
ser forskjellig ut, og de varierer fra art til art.  Forstørrelser viser 
hvordan de levende klorofyllcellene omgir de døde cellene som et 
nettverk.  De tomme cellene har hull  i veggene der de raskt tar 
opp vann.  Tverrsnittet viser vekslingen mellom klorofyllcellene og 
de tomme cellene, og viser at bladet bare er en celle tykt.

Torvmoser er fantastiske bleier
I Europa har vi ca. 55 torvmosearter, bare fem av disse mangler i Midt-Norge. De fleste av artene vokser på 

nedbørmyr, og torvmosene danner tette, sammenhengende matter som skifter i farge etter de dominerende 
artene. Rødtorvmose, furutorvmose og kjøtt-torvmose er røde, vortetorvmose, dvergtorvmose 
og vasstorvmose er gule, mens rusttorvmose, kysttorvmose og bjørnetorvmose er brune. Og i 
tillegg fins grønne innslag hos mange av artene.

  Torvmosene har mange egenskaper som gjør de spesielt tilpasset å vokse på myr og produsere torv. 
Under gunstige forhold kan de vokse fort, opptil 5-10 cm pr. år, og de produserer derved mye plantemateriale. 
Etter hvert som individene vokser i overflaten, dør de nedenfra. Torvmosene har evnen til å «suge til seg» 
metallioner i myrvannet, og erstatte disse med hydrogenioner, noe som fører til at torvmosene bidrar til å 
forsure miljøet. De nevnte egenskaper og forhold gir noe av forklaringen på at torvmosene er så viktige 
for torvdannelse og torvvekst. Og restene av torvmosene utgjør en meget stor del av torva for storparten 
av torvmarksarealet vårt.

  Torvmosenes evne til å suge opp fuktighet er i dag utnyttet i stor skala gjennom torvstrø- produksjon. 
Torvmosene er også fantastiske bleier, noe som har vært utnyttet i de nordiske land i mange hundre år ved 
at tørket torvmose er brukt til å holde barnerumpene tørre.

Vindu 2

1. Arter i nedbørmyr og fattigmyr:
Kvitmyrak, molte, sivblom, torvull, bjørne-torvmose, 
dvergtorvmose, kjøtt-torvmose, rusttorvmose, rød-
torvmose, vasstorvmose, vortetorvmose.
2. Arter i nedbørmyr - rikmyr:
Bjønnskjegg, dystarr, klokkelyng, kvitlyng, pors, 
rome, soldoggartene.
3. Arter i fattigmyr og rikmyr:
Blåtopp,  bukkeblad,  duskull,  elvesnelle, flaske-starr, 
kornstarr, slåttestarr, trådstarr.
4. Arter i rikmyr:
Breiull, brudespore, brunskjene, engmarihand, engs-
tarr, fjellfrøstjerne, gulstarr, jåblom, myr-saulauk, sot-
starr,  gullmose, makkmosearter, myrstjernemose.

Oversikt over en del viktige myrplanters forekomst i nedbørmyr, fattigmyr og rikmyr.  Strek i kolonnene 
angir forekomst av artene i vedkommende artsgruppe.
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Fattigmyr Rikmyr

Jordvannmyr

Nedbørmyr

Vindu 1

etter tilgangen på næring 
deles myrene i nedbørmyr og 
jordvannmyr.

Fattig og rik jordvannmyr
Jordvannmyrene deles i flere enheter som 
har sammenheng med ulik næringstilgang. 
Forenklet kan en dele jordvannmyrene i 
fattigmyr og rikmyr . De fattige jordvann-
myrene (vanligvis kalt fattigmyr) har mye 
til felles med nedbørmyrene, bl.a. er det 
torvmosene som dominerer i bunnsjiktet. 
Men næringstilgangen er større, og en 
rekke plantearter som er typiske for jord-
vannmyrene kommer i tillegg, bl.a. flas
kestarr, trådstarr, blåtopp og duskull 
(se Vindu 2).
Rikmyrene har vanligvis et langt høgere 
artsantall enn de fattigere myrene, og mer 
enn 100 forskjellige karplantearter kan 
opptre. Men det fins også plantesamfunn 
på rikmyr som er artsfattige, og det er arts-
sammensetningen og ikke artsantall som 
definerer enhetene. En lang rekke arter er 
typisk for rikmyr (se Vindu 3).

Vite mer
«Vite mer» - arkene gir deg bakgrunnsstoff om de enkelte utstillingene i Vitenskapsmuseet



Vindu 3
Noen typiske myrplanter i nedbørmyr, fattigmyr og rikmyr. Innen hver av de tre hovedtypene 
er det skilt mellom tørrere og våtere myrpartier.  Tuene er ganske tørre, fastmattene er faste å gå 
på, mykmattene får ved tråkk langvarige spor og løsbunn har liten bæreevne og svært glissent 
vegetasjonsdekke.  Gjennomsnittlige verdier for pH i myrvannet er tatt med for hver hovedtype.

Professor Asbjørn Moen
asbjorn.moen@vm.ntnu.no

NTNU  Vitenskapsmuseet
Institutt for naturhistorie

Erling Skakkes g. 47
7491 Trondheim

Utgitt februar 2001

NTNU  Vitenskapsmuseet    Besøksadresse: Erling Skakkes g. 47         Tel. 73 59 21 45      Faks: 73 59 22 23        E-post:  post@vm.ntnu.no 

Forekomst av rikmyr
Rikmyrene er knyttet til områder med kalk-
rik mineraljord. I Sør-Norge finnes større 
areal av denne typen først og fremst i sen-
trale deler av Østlandet, i sentrale fjellstrøk 
og i Trøndelag. I Nord-Norge er kalkrikt 
jordsmonn vanlig over store deler.

Arealet av rikmyr var vesentlig større i 
tidligere tider, og dette skyldes ikke bare 
menneskenes bruk av naturen. Myra er et 
økosystem der det stadig foregår endringer 
(suksesjoner), og fra isen smeltet bort fra 
landet for ca. 10 000 år siden og fram til i 
dag, har det foregått en storstilt oppbygging 
av torv. Under denne prosessen som stadig 
foregår, blir arealet av rikmyr stadig mind-
re, mens særlig arealet av nedbørmyr har 
økt. Disse prosessene har ujevn hastighet i 
ulike deler av landet, og i høgreliggende og 
nordlige deler vokser myrene svært seint. 
I lavlandet i Sør-Norge derimot, er det 
nedbørmyrene som dominerer. Metertykke 
lag av ombrogen torv ligger her over de 
minerogene torvlagene, noe man lett kan 
konstatere ved å hente opp torvprøver fra de 
ulike lagene. Ganske ofte viser torvprøvene 
fra bunnen av myra at det for flere tusen år 
siden var rikmyr på lokaliteten.

For at myrene skal bestå som rikmyr, er 
det nødvendig at det ikke skjer noen rask 
torvakkumulering som hindrer det kalk-
rike grunnvannet i å nå planterøttene. I 
områdene der nedbørmyr dominerer, er det 
ofte bare ved grunnvannframspring og i 
dren-eringsbaner for grunnvann fra omlig-

gende fastmark at rikmyr er tilbake. Ofte 
finner man da også at rikmyrene i lavlandet 
i Sør-Norge er små og knyttet til kilder og 
sig innen større myrer, eller de dominerer 
små dalsøkk der flomvann i perioder hindrer 
ombrogen torvdannelse. I høgreliggende 
strøk er torvakkumuleringen dårligere, og 
mulighetene for ombrogen torvdannelse 
hindres også av oversvømmelser i perioden 
med snøsmelting. I disse områdene opptrer 
de største rikmyrarealene.

Skal man karakterisere rikmyrene med 
få arter, er det enklest å bruke mosene. I 
nesten alle rikmyrsamfunn inngår minst 
en av de tre vanligste «brunmosene»: myr-
stjernemose, brunmakkmose og stormakk-
mose. Svært ofte er det en av disse tre artene 
som dominerer bunnsjiktet. Ellers preges 
rikmyrene av grasvekstene. Noen rikmyr-
samfunn (særlig fastmatter og kantsamfunn) 
har et betydelig innslag med urter, og her 
kan også orkidéarter være vanlige. I myr-
kantsamfunn inngår en rekke arter av trær 
og busker. Torvmoseartene som dominerer 
nedbørmyr og fattigmyr, mangler på rik-
myr. Forekomsten av rikmyr er betinget av 
god næringstilgang gjennom grunnvannet. 
Innholdet er metallioner (særlig Ca++ eller 
Mg++) må være høgt, og grunnvannet må 
ikke være for surt. På nedbørmyr er vanlig-
vis pH 3,5-4,0, og verdiene øker gjennom 
serien av enheter. Rikmyrene har vanligvis 
verdier over 6,0, og ekstremrike myrer har 
pH i myrvannet omkring nøytralpunktet, pH 
7 (noen ganger opptil pH 8) (se vindu 3).
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