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Sammendrag

I denne artikkelen begrunnes begrepsapparatet 
som benyttes i NiN versjon 1 for ulike typer av 
grunnvannstilførsel til marka. En begrepsmodell, 
vanntilgangstrekanten, blir brukt for å forklare relasjonene 
mellom de tre vann-relaterte økoklinene vannmetning: 
vannmetning av marka (VM–A), kildestyrke 
[kildevannspåvirkning: kildevannstilførsel til marka 
(KI–A)] og torvproduksjon/torvdybde [akkumulering av 
organisk materiale: torvdannelse (AO–A)].
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A Innledning

Vanntilgangen er en nøkkelfaktor for variasjonen 
i artssammensetning i økoystemer på land, over 
hele spekteret fra konstant våte typer innenfor 
våtmarkssystemer til de tørreste typene innenfor 
fastmarkssystemer. Denne variasjonen blir i NiN 
versjon 1 hovedsakelig beskrevet ved hjelp av økoklinen 
vannmetning: vannmetning av marka (VM–A). 
Vannmetningsøkoklinen står imidlertid i nær relasjon 
til gradienter i kildestyrke [kildevannspåvirkning: 
kildevannstilførsel til marka (KI–A)] og tendens til 
torvdannelse [akkumulering av organisk materiale: 
torvdannelse AO–A)]. Dette kapitlet inneholder den 
faglige bakgrunnen for begrepsapparatet knyttet til 
økoklinen vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) 
og en utredning om relasjonene mellom denne og de to 
andre, relaterte økoklinene.

B Vannmetningsbegrepet og 
relaterte begreper

Tilgangen på vann er essensiell for de aller fleste 
organismer, og vanntilgang er derfor en av de viktigste 
faktorer for å forklare variasjon i artssammensetning i 
landsystemer. Variasjonen i tilgang på vann er imidlertid 
en svært kompleks økologisk faktor med mange ulike 
økologiske virkninger; som essensiell ressurs, som 
fysisk faktor som kan hindre oksygentilgang og hemme 
nedbrytning, og som forstyrrelsesfaktor som forårsaker 
erosjon og sedimentasjon. I dette underkapitlet drøftes 
begrepsbruk og grunnleggende aspekter ved økoklinen 
vannmetning (VM).

Begrepsbruken for vanntilgang i NiN versjon 1 tar 
utgangspunkt i begrepsavklaringer gjort blant annet av 
von Post & Granlund (1926) og Sjörs (1948). 

Ei sentral grense langs økoklinen vannmetning: 
vannmetning av marka (VM–A) er går mellom 
fastmarkssystemer og våtmarkssystemer og er knyttet 
til begrepet grunnvannstilførsel [svensk: markblöta, 
tysk: Bodennässe, engelsk: wet of soil (Sjörs 1948)]. Bare 
når grunnvannet står tilstrekkelig nær markoverflata, 
vil det utvikles et organismesamfunn kjennetegnet ved 
forekomst av organismer som typisk er tilpasset liv 
under vannmettete forhold, som etter definisjonen er et 
hovedkjennetegn på et våtmarkssystem. Etter Sjörs (1948) 
definerer vi grunnvann utelukkende på grunnlag av 
vannets plassering i marka. Tre begreper er viktige:

grunnvannsspeilet •	 (= grunnvannsoverflata): det 
høyeste nivået i marka der fritt vann forekommer 
eller ville forekommet dersom marka hadde hatt 
tilstrekkelig vide hulrom, det vil si der marka er 
mettet med vann
grunnvann: •	 alt vann under grunnvannsspeilet
grunnvannstilførsel: •	 forekomsten av et 
grunnvannsspeil i eller nær markoverflata 

Grunnvannstilførselen kan være av tre prinsipielt ulike 
typer:
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tilførsel av•	  grunnvann med regnvannsopphav 
(= ombrogen vanntilførsel): vann i eller nær 
markoverflata, som har opphav i regnvann og som 
ikke har vært i kontakt med mineraljord (Fig. 1)
jordvannstilførsel •	 (= geogen vanntilførsel): 
tilførsel av vann i eller nær markoverflata, som har 
vært i kontakt med mineraljord (Fig. 1)
limnogen vanntilførsel•	 : tilførsel av vann fra 
ferskvannsforekomster (innsjøer eller elver)

Begrepene limnogen og geogen vanntilførsel benyttes 
i NiN først og fremst for å kunne beskrive forskjellen i 
vanntilførsel mellom våtmarkssystemer i flomsonen langs 
innsjøer og elver (flombetinget våtmark; flommyr) og 
andre våtmarkssystemer. Slik de er definert er ikke disse 
begrepene helt klare; alt vann i ferskvannsforekomster 
bortsett fra ombrogent vann må på et eller annet 
tidspunkt ha vært i kontakt med mineraljord, direkte 
fra et grunnvannsspeil mellom torvmarksoverflata og 
mineraljorda under torvlaget, eller indirekte ved at det 
geogene vannet blir limnogent fordi det transporteres 
med vann og vassdrag. Definisjonen over inkluderer 
derfor også vanntilførselen til ferskvannsbunn! 

Omtrent alle våtmarker tilføres vann fra grunnen. Den 
viktigste forskjellen mellom våtmarkssystemer i flomsonen 
og andre våtmarkssystemer anses imidlertid ikke å være 
om jordvanntilførselen er direkte eller indirekte, men 
omfanget av ekstra tilførsel av overflatevann (flomvann) 
fra vannforekomsten ved oversvømming. Dette motiverer 

for en presisert definisjon av limnogen vanntilførsel: 

limnogen vanntilførsel•	 , presisert definisjon: 
tilførsel av overflatevann fra elver og innsjøer til 
flommark ved at marka/bunnen oversvømmes

Betydningen av limnogen vanntilførsel er drøftet i 
Artikkel 14: E, der det også begrunnes hvorfor den 
komplekse virkningen av flomvanntilførsel til våtmark 
blir som eget økoklinuttrykk, vannforårsaket forstyrrelse: 
vanntilførsel til våtmark (VF–C).  

Begrepet ombrogen vanntilførsel blir benyttet i en 
streng betydning, det vil si om grunnvann som ikke har 
vært i kontakt med mineraljord. Innsjøer uten synlige 
utløp og uten kontakt med det øvrige grunnvannet i 
området, slike som Vilbergtjern og Svenskestutjern på 
Romerike (Ullensaker, Akershus), hvis vannkjemiske 
trekk i stor grad er preget av nedbørens sammensetning, 
men som dog har kontakt med de mineralnæringsfattige 
sandavsetningene i landskapet omkring, faller derfor 
ikke inn under begrepet ombrogen vanntilførsel (Fig. 
2). Vannet i disse sjøene tilfredsstiller dessuten Sjörs’ 
definisjon av grunnvann. Grunnvannsbegrepet blir 
imidlertid først og fremst benyttet i forbindelse med 
typeinndeling av våtmarkssystemer og fastmarkssystemer. 

Våtmarkssystemer blir delt i to hovedtrinn langs 
vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) (Fig. 
3). For disse to hovedtrinnene er de vel innarbeidete 
begrepene tuenivå (trinn A3 tuenivå) og mattenivå 
benyttet. Disse er definert som følger:

tuenivå•	 : våtmark med markoverflate som ligger 
over grunnvannsspeilet gjennom året  
mattenivå•	 : våtmark med markoverflate som 
årvisst i perioder ligger under grunnvannsspeilet 

Fig. 1. Illustrasjon av begrepene ’grunnvann med regnvannsopphav’ 
(ombrogen vanntilførsel) og ’jordvannstilførsel’. Myrområdet på 
bildet består av flere hydromorfologisk mer eller mindre uavhengige 
torvmarksformer; foran en kanthøymyr (TM–4) som består av et sentralt, 
svakt hvelvet regnvannsmyrparti (fastmatter og tuer med brunlig farge har 
regnvannsopphav og hører til åpen myrflate [1] ombrogen myrflate-tue 
og [2] ombrogen myrflate-fastmatte) omgitt av fastmattedominerte (lysere 
grønne) myrpartier som også tilføres jordvann ([5] kalkfattig myrflate-
fastmatte). Bak til høyre en sterkt hellende bakkemyr (TM–12) som har 
sterk jordvannstilførsel og som domineres av  åpen myrflate [14] myrflate-
kalkfastmatte. Tågdalen, Nordmarka, Mo, Surnadal, Møre og Romsdal. Foto: 
Rune Halvorsen.

Fig. 2. Svenskestutjernet (Hovin, Ullensaker, Akershus), en grytehullsjø der 
vannet ikke står i kontakt med det øvrige grunnvannet i området [innsjø [6] 
kalkfattig humussjø karakterisert ved vannsirkulasjon: vannutskifting (VS–C) 
trinn C2 uten utløp]. Foto: Rune Halvorsen.
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(mattenivå inkluderer løsbunn i tradisjonell 
myrterminologi)

Som drøftet i begrunnelsen for trinndelingen av 
vannmetning: vannmetning av marka (VM–A), blir 
mattenivå delt i to trinn, trinn A4 fastmatte og trinn A5 
mykmatte (se også Fig. 3).

Fordi røsslyng (Calluna vulgaris) og andre arter med 
mykorrhiza [for eksempel molte (Rubus chamaemorus) 
og krekling (Empetrum nigrum)] ikke etablerer seg på 
steder som periodevis oversvømmes, utgjør ofte den 
såkalte Calluna-grensa (nedre grense for røsslyng i aktivt 
voksende torv; Malmer 1962) ei oftest skarp grense 
mellom tuenivå og mattenivå (Fig. 4). Grensa mellom 
tuenivå og mattenivå er imidlertid ikke bare ei grense 
mellom mindre våt og mer våt mark, men også ei grense 
mellom typer av natur som skiller seg med hensyn til 
’habitategenskaper som fasthet og gjennomlufting av 
marka, som i sin tur avhenger av vann-nivået og dets 
fluktuasjoner’ (Sjörs 1950: 195, oversatt).

Overgangen mellom et våtmarkssystem med 
permanent grunnvannstilførsel og et veldrenert 
fastmarkssystem er gradvis og passerer et trinn der 
grunnvannstilførselen ikke er tilstrekkelig permanent 
eller sterk nok til å fylle kravene til våtmarkssystemer, 
men der marka likevel ofte er gjennomfuktet på grunn 
av regelmessig eller periodevis tilførsel av vann. I NiN 
blir et nytt begrep, markfukting, brukt for mark der 
det øvre marksjiktet ofte er gjennomfuktet på grunn av 
tilførsel av vann. Vannet som forårsaker markfukting 
kan være grunnvann (alle våtmarkssystemer har 
permanent markfukting gjennom grunnvannstilførsel), 
men markfuktingsbegrepet er videre enn begrepet 
grunnvannstilførsel fordi markfukting kan oppstå på flere 
måter:

Periodevis grunnvannstilførsel.1. 
Permanent eller periodevis forekomst av et 2. 
grunnvannsspeil lenger under markoverflata enn 
det som kreves for forekomst av organismer som 
typisk er tilpasset liv under vannmettete forhold.
Periodevis forekomst på eller nær markoverflata 3. 
(over grunnvannsspeilet) av vann som ikke er 
grunnvann (overflatevann).

Eksempler på overflatevann er overflateavrenning 
etter kraftig regnvær og smeltevann, for eksempel fra 
en snøskavl som overrisler et snøleie eller en tidligere 

Fig. 3. Trinn langs økoklinen vannmetning: vannmetning av marka (VM–A), fra høyre i figuren fra trinn A1 veldrenert mark til trinn A5 mykmatte, og denne 
økoklinens forlengelse ned i ferskvannssystemer [’hydrolittoral’ omfatter oversvømmingsvarighet: oversvømming av bunn og mark (OV–A) fra og med trinn A6 øvre 
vannstrand til og med trinn A8 nedre vannstrand; ’perm. vanndekt’ svarer til trinn A9 pernanent vanndekt bunn].

Fig. 4. Svakt hellende bakkemyr [torvmarksformen bakkemyr (TM–12)] 
dominert av åpen myrflate [5] kalkfattig myrflate-fastmatte, med med spredte 
hvelvete områder med [4] kalkfattig myrflate-tue. Fastmattene [vannmetning: 
vannmetning av marka (VM–A) trinn A4 fastmatte] domineres blant annet av 
rome (Narthecium ossifragum), mens tuenivå (trinn A3 tuenivå) kjennetegnes 
ved dominans av røsslyng (Calluna vulgaris). Calluna-grensa, nedre grense 
for røsslyng i aktivt voksende torv, kan ofte ses som ei skarp grense mellom 
tuenivå og fastmatte. Solhomfjell-området, Gjerstad, Aust-Agder. Foto: Rune 
Halvorsen.
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framsmeltet grusflate nedenfor skavlen, til langt utover 
ettersommeren. Områder som overrisles av smeltevann 
vil, dersom smeltevannstilførselen er sterk nok og 
tilstrekkelig langvarig, få en artssammensetning først 
og fremst bestående av typiske våtmarksarter (myr-, 
delvis også kildearter). Slik våtmark skiller seg fra annen 
våtmark ved ikke å være betinget av grunnvannstilførsel. 

Våtmark er definert som ’mark med grunnvannsspeil 
tilstrekkelig nær markoverflaten, eller med så rikelig 
tilførsel av overflatevann, at organismer som er tilpasset 
liv under vannmettete forhold eller som krever god 
og stabil vanntilgang forekommer rikelig’. Mark som 
ikke tilfredsstiller definisjonen av våtmark, men som 
representerer neste trinn langs vannmetningsøkoklinen 
(mot tørrere forhold), faller inn under det nye 
begrepet fuktmark [vannmetning: vannmetning av 
marka (VM–A) trinn A2 fuktmark], som defineres 
som fastmark med markfukting gjennom så stor del 
av året at artssammensetningen får sterkt innslag av 
’fuktmarksarter’. Fuktmark finnes innenfor mange 
hovedtyper av fastmarkssystemer; blant andre 
kulturmarkseng, kystlynghei, fastmarksskogsmark, 
fjellhei og tundra og snøleie (Fig. 5 viser noen 
eksempler). Andelen av fastmarksarealet som har 
markfukting gjennom så stor del av året at kravene i 
fuktmarksdefinisjonen blir oppfylt, øker sterkt med 
økende klimatisk oseanitet, og de to mest oseaniske 
seksjonene (bioklimatiske seksjoner (BH) trinn 1 sterkt 
oseanisk seksjon (O3) og trinn 2 klart oseanisk seksjon 
(O2) i Norge karakteriseres blant annet ved vidstrakte 
fuktmarksarealer (Moen 1998). Fuktmark er imidlertid 
også viktig i trinn 3 svakt oseanisk seksjon (O1), blant 
annet i humide høyereliggende områder (Moen et 
al. 1976, Moen 1990). I mer kontinentale områder 
forekommer fuktmark mer sporadisk, under spesielle 
hydrologiske og topografiske betingelser.

C Vanntilgangstrekanten og 
relasjoner mellom økokliner relatert 
til vanntilgang

Vannmetningen er en primær betingende 
faktor for en rekke økosystemprosesser, for 

a

b

c

Fig. 5. Eksempler på fuktmark innen ulike natursystem-hovedtyper. (a) 
Fastmarksskogsmark [7] småbregnefuktskog dominert av bjønnkam 
(Blechnum spicant), hengeving (Phegopteris connectilis) og smyle (Avenella 
flexuosa) i svak forsenkning i terrenget ned mot liten bekk. Paulen, Vennesla, 
Vest-Agder. (b) Kystlynghei [2]  kalkfattig kystfukthei dominert av rome 
(Narthecium ossifragum) og klokkelyng (Erica tetralix). Førehjelmo, Hjelme, 
Øygarden, Hordaland. (c) Ur og snørasmark med mosaikk mellom [2] 
intermediær ur på veldrenert mark og [8] storbregne-rasmarkfukteng. Bildet 
er tatt i nedre del av ur ved Bjørnstegane, Jostedal, Luster, Sogn og Fjordane. 
Foto: Rune Halvorsen.
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eksempel mineralnæringstilgang og nedbrytning. 
Vanntilgangstrekanten (Fig. 6) er en begrepsmodell 
som viser de komplekse relasjonene mellom de tre 
vann-relaterte økoklinene vannmetning: vannmetning 
av marka (VM–A), kildestyrke [kildevannspåvirkning: 
kildevannstilførsel til marka (KI–A)] og torvproduksjon/
torvdybde [akkumulering av organisk materiale: 
torvdannelse (AO–A)]. Av disse tre økoklinene er 
imidlertid bare akkumulering av organisk materiale: 
torvdannelse (AO–A) (for eksempel uttrykt ved 
torvlagets tjukkelse og innhold av organisk materiale) 
og kildevannspåvirkning: kildevannstilførsel til marka 
(KI–A) uavhengige av hverandre; både torvproduksjon 
og kildestyrke betinger god vanntilgang (Fig. 6). 
Vanntilgangstrekanten blir lagt til grunn for drøfting av 
grenser mellom kilde, myr og fastmarkssystemer i NiN 
versjon 1.

Ikke all våtmark er torvmark, men alle 
kategorier vanntilførsel til våtmark (grunnvann med 
regnvannsopphav og de tre typene av jordvann inkludert 

rheogent vann) kan forårsake torvdannelse. Sjøl om 
oksygenrikt kildevann fremmer nedbrytning av organisk 
materiale og, i hvert fall i prinsippet, skulle motvirke 
akkumulasjon av torv, finnes rikelig dokumentasjon av at 
det innenfor kilder finnes variasjon fra ingen torvdannelse 
til meterdjup torv (Moen 1990). Begrepene kilde og 
torvmark utelukker hverandre derfor ikke. En definisjon 
av myr basert på torvmarksdefinisjonen (se  Artikkel 
7) vil derfor heller ikke utelukke kilder. I NiN er derfor 
definisjonen av myr presisert slik at områder som tilføres 
rheogent vann (kildevann) ikke inkluderes i myr. På den 
måten er det mulig å definere ei grense mellom myr og 
kilde.

Trinndelingen av økoklinen kildevannspåvirkning: 
kildevannstilførsel til marka (KI–A) og begrepsapparatet 
som er knyttet til denne økoklinen, blir drøftet i Artikkel 
21 (der vanntilgangstrekanten inngår som Fig. 1). 
Torvdannelse, den komplekse prosessen som resulterer i 
en torvdybdegradient, er drøftet i Artikkel 20. I Fig. 6 er 
torvdybdegradienten bare markert i området fra fuktmark 

Fig. 6. Vanntilgangstrekanten, en begrepsmodell som viser de komplekse relasjonene mellom de tre vann-relaterte gradientene; vanntilførselsstyrke [økoklinen 
vannmetning: vannmetning av marka (VM–A)], kildestyrke [økoklinen kildevannspåvirkning: kildevannstilførsel til marka (KI–A)] og torvproduksjon/torvdybde 
[økoklinen akkumulering av organisk materiale: torvdannelse (AO–A)], som er indikert med tjukke, grå piler i figuren. Den lilla linja markerer grensa mellom 
fastmarkssystemer og våtmarkssystemer. Innenfor fastmarkssystemer er fuktmark markert med oransje fargenyanser. Innenfor våtmarkssystemer markerer grensa 
mellom ’kildemyr’ og ’mattenivå i soligen myr’ grensa mellom kilde (natursystem-hovedtypene svak kilde og kildeskogsmark, sterk kaldkilde og varm kilde) og myr 
(natursystem-hovedtypene åpen myrflate og flommyr, myrkant og myrskogsmark) Merk: Lengden på trekantens sidekanter gjenspeiler ikke graden av endring i 
artssammensetning eller andre aspekter av naturvariasjon langs økoklinene.
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til tuenivå i myr fordi det ikke foregår torvakkumulering 
på veldrenert fastmark [vannmetning: vannmetning 
av marka (VM–A) trinn A1 veldrenert mark], og fordi 
torvakkumuleringen på fuktmark ikke er sterk nok til å 
tilfredsstille kravet til 30 cm torvdybde i definisjonen av 
torvmark (se Artikkel 20). 
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