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Näbbstarr, Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, 
ny för Dalarna 
 
 

Lennart Bratt, Falun 
 
En vacker högsommardag i mitten av juli begav jag mig till Sönntjärns-
mossen i Grangärde, inte långt från mer namnkunniga rikmyren 
Tomossen. I samband med våtmarksinventeringen på slutet av 1980-
talet hade jag upptäckt en del av denna myrs kvaliteter, t.ex den rika 
axagförekomsten och ett fint bestånd av tagelstarr. 

Nu var det den pågående inventeringen av landets rikkärr som förde 
mig hit. Under några år är det tänkt att samtliga kalkrika kärr i landet 
ska dokumenteras och i mån av behov föreslås skydd och skötsel inom 
ett sk. åtgärdsprogram. Sådana program utarbetas för närvarande för ett 
antal hotade arter eller miljöer med stor betydelse för hotade arter, dot 
rikkärren hör. 

Min minnesbild från besöket för 20 år sedan hade bleknat avsevärt 
och av någon anledning hade mest den skogsbilväg som korsar myren 
och ett dike som finns i ena kanten dröjt sig kvar. Mina förväntningar 
var därför inte så uppskruvade som de ofta är annars när ett rikkärr 
nalkas. Till min stora glädje fann jag påverkan av ingreppen ganska 
marginella, men däremot var myren ett botaniskt eldorado där särskilt 
några kalkkällor gladde mig eftersom sådana är så sällsynta i vårt land-
skap. Här kunde några kalktuffmossor och den trevliga käppkrok-
mossan återfinnas, den senare uppmärksammad i EU-sammanhang. 

Under mitt spatserande i myren gick dock tiden, och åskmoln börjde 
torna upp sig, vilket var lite oroande eftersom bilen stod ett gott stycke 
iväg. Jag återfann till slut det fina tagelstarrpartiet, beläget i en magni-
fik sumpskog med urgamla tallar och klibbalar samt en frodig under-
växt av vattenklöver, gräsull och kärrfräken. Inom ett parti växte rikligt 
med en flava-starr som fick mig att tvärstanna. Särskilt de konsekvent 
långskaftade hanaxen stack i ögonen, och vid närmare betraktande fick 
de korta, rätt smala stödbladen och ”näbbarnas” utseende mina tankar 
att kretsa kring näbbstarren Carex lepidocarpa, eller Carex lepido-
carpa, ssp. lepidocarpa som den numera heter. I hast samlade jag på 
mig en knippa av starren för senare undersökning. 
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Den andra underarten, jämtstarr, Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica 
är ju rätt spridd i silurområdet och där har jag gjort dess bekantskap. En 
viss misströstan har dock smugit sig in i och med att så många bestånd 
påträffas som jag inte bli klok på. Bäst alltså att vända sig till någon 
som bör kunna sin sak, i detta fall Mikael Hedrén vid Lunds Universi-
tet. Efter en tid kom följande rader: 

”Jag håller med dig om att ditt exemplar mycket starkt överensstäm-
mer med ssp. lepidocarpa, snarare än ssp. jemtlandica. Det verkar ju 
också som om växtmiljön passar bra med ssp. lepidocarpa som ju för 
det mesta växer rikt. Jag är medveten om att ssp. lepidocarpa inte på-
träffats i Dalarna tidigare och allt tidigare material som jag sett på från 
Dalarna har överensstämmt mycket väl med ssp. jemtlandica i såväl 
utseende som i allozymer. Det skulle förstås vara intressant att jämföra 
material från din population med ssp. lepidocarpa från andra håll, men 
jag har nu inte haft tid att köra allozymer på ett tag. Jag återkommer om 
jag i framtiden kommer att ta upp studier av Carex flava-gruppen igen.” 

Dessa rader tar jag till intäkt för att presentera näbbstarren som ny för 
Dalarna. 

 

 
En av kalkkällorna på Sönntjärnsmossen 
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Ovan, tagelstarr och 
miljö för näbbstarr i 
Sönntjärnsmossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.h. Näbbstarr 
Bilden som är tagen av 
Niels Sloth påträffades 
på ”nätet” och lånades 
välvilligt ut till oss av 
Biopix som man kan 
finna på: 
http://www.biopix.dk. 
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Sönntjärnsmossens läge inom de botaniskt högintressanta trakterna 
kring Norhyttan-Skattlösberg-Gänsberget. 
 


