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Mossor – det gröna alternativet
En fördel med att intressera sig för mossor är att säsongen är lång. 
När andra organismgrupper har gått i dvala går det fortfarande att 
studera mossor, så länge det är snöfritt. Många arter är också lång
livade, och den gröna delen av mossan finns tillgänglig under hela 
året. På hösten, när mängden kärlväxter och insekter börjar avta, 

 brukar mossorna vara fuktiga och fina.

TEXT NIKLAS LÖNNELL
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Mossor är ett samlingsnamn på tre olika 
organismgrupper. Samtidigt är det en 
rätt behändig grupp om drygt 1 000 
arter, där bladmossorna utgör tre fjär-

dedelar och levermossorna en fjärdedel. Dessutom 
finns två arter nålfruktsmossor i landet. För den som 
vill bekanta sig med mossor kan en början vara att 
försöka hitta en art ur varje grupp, men i synnerhet 
nålfruktsmossorna kan vara svåra att hitta. Bäst chans 
har man om man besöker ett fuktigt hörn av en sandig 
åker på hösten efter en fuktig sommar. Då kan man få 
se den spetsiga, nållika sporofyten som gett gruppen 
dess svenska namn. Nedan följer lite tips på hur man 
kommer igång med mossor, eller lär sig lite mer.

Numera är det relativt väl förspänt med bestäm-
ningslitteratur på svenska. Fälthandboken Mossor har 
nyligen kommit ut i en ny upplaga (Hallingbäck  m. fl. 
2016). Nationalnyckeln täcker fler än 700 arter av 
bladmossor (Hallingbäck m.fl. 2006, Hallingbäck m.fl. 
2008, Hedenäs m.fl. 2014), och nyligen publicerades 
en nyckel till släktena som pdf (Lönnell m.fl. 2016):  
www.artdatabanken.se/media/3104/egentliga_blad-
mossor-bryopsida-huvudnyckel_nn.pdf. Denna nyck-
el kommer framöver att vara integrerad med arttext-
erna i Artfakta (www.artfakta.artdatabanken. se/) där 
man även kan jämföra blad mellan olika arter. Den 
norska motsvarigheten till Artfakta heter Arter på nett 
(www.artsdatabanken.no/arterpaanett). Där behand-
las idag vitmossor. Michael Lüth håller på att arbeta 
med en färgfotoflora över alla Europas bladmossor 
och har redan gjort en över Tysklands bladmossor, som 
han har lagt ut på nätet i form av lågupplösta jpg-
bilder (www.bildatlas-moose.de/). I Storbritannien 
har British Bryological Society gjort en fälthandbok, 
som också ligger ute på nätet i form av en pdf per 
art (rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/Activities/BBSFG-
spac.htm).  Dessutom finns ett flertal engelskspråkiga 
böcker som kan vara användbara. Ännu fler bestäm-
ningsböcker kan man hitta på Mossornas Vänners 
hemsida (www.mossornas vanner.se/mv/index.html).  

Om olika  aspekter av mossors ekologi kan läsas i Jani-
ce Glimes  e-bok Bryophyte Ecology (www.bryoecol.
mtu.edu/).

Bra med handlupp
Med en handlupp och lite nyfikenhet kommer man 
långt. En lupp med 10 gångers förstoring kan vara 
bra för översikten. För att se så många karaktärer som 
möjligt i fält kan en lupp med 20 gångers förstoring 
vara till hjälp. För tips på olika luppar, se artikel i My-
rinia (Lönnell 2002). För dokumentation kan det vara 
bra med kamera. Det man bör efterfråga då är en ka-
mera med bra närgräns (gärna 1 cm), och det är en 
fördel om man kan använda zoomen i makroläget. 
Ett mikroskop med mätokular kan också behövas för 
att kunna studera vissa cellkaraktärer.

Mossornas dag
I mitten av oktober arrangerades guidningar under 
Mossornas dag på flera ställen i landet. Den 15 okto-
ber 2017 är nästa möjlighet, förhoppningsvis åtmins-
tone i Skåne, Stockholms- och Göteborgstrakten. 
Detta kan vara ett tillfälle att få en liten introduktion 
till mossornas värld.

Grov baronmossa Anomodon viticulosus är en pleurokarp blad
mossa som används som signalart inom Skogsstyrelsens nyckel
biotopsinventering. Den kan växa både på sten och bark med 
relativt högt pHvärde. Foto: Niklas Lönnell

 Årets mossa är en av de två bladmossor som inte har några 
blad men en desto större kapsel. Den växer ofta på riktigt mur
ken granved. Rapportera dina fynd av grön sköldmossa Buxbau-
mia viridis på Artportalen! Foto: Niklas Lönnell
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Mossornas Vänner
Föreningen Mossornas Vänner verkar för ökad kän-
nedom om Sveriges mossor. Två exkursioner per år 
arrangeras till olika delar av landet. Nästa exkursion 
kommer att äga rum i Herrljungatrakten 5–7 maj 
2017. Dessa exkursioner är utmärkta tillfällen att träf-
fa kunniga personer, och att se delar av Sverige och 
miljöer som man inte är bekant med hemifrån. Ibland 
arrangeras även kurser på olika nivåer och med oli-
ka teman. Senast anordnades en nybörjarkurs hösten 
2016 i Stöllet i Värmland. Föreningen producerar 
även tidskriften Myrinia, som ges ut två gånger om 
året. Medlem blir man genom att sätta in 100 kronor 
på pg 13 37 88-0. På föreningens hemsida finns ytter-
ligare tips och användbar information: 
www.mossornasvanner.se/mv/index.html.

Årets mossa 
Ett sätt att mjukstarta är att leta efter årets mossa. 
2016 års mossa är grön sköldmossa Buxbaumia viridis, 
som man kan hitta på murkna lågor i skog med asp 
och gran. Läs mer om arten i Artfakta, och glöm inte 
att rapportera dina fynd på Artportalen!

Regionala inventeringsprojekt och floror
Ett bra sätt att lära sig mer om mossor är att delta i ett 
inventeringsprojekt. Det hitintills mest ambitiösa pro-
jektet startades 2007 i Lunds Botaniska Förenings regi. 

Där ska alla 536 5x5-kilometersrutor i Skåne invente-
ras. Studiecirklar, bestämningsträffar, exkursioner och 
inventeringsläger arrangeras också. Här finns möjlig-
het att bidra till kunskapen om arters utbredning, sam-
tidigt som man lär sig om mossor. Du kan boka en in-
venteringsruta hos Staffan Nilsson (staffan.u.nilsson@
gmail.com) och läsa mer på föreningens hemsida 
www.lundsbotaniska.se/mossor/skanesmossor.html. 
Mer än hälften av rutorna är påbörjade, och en delrap-
port har getts ut (Tyler m.fl. 2014).

Även regionala inventeringar kan ge information 
om vilka arter man kan hitta i ett visst område och 
samtidigt ge inspiration när man väljer exkursions-
lokaler. Stockholms- och Uppsalatrakten inventera-
des sockenvis under 1940-1960-talen (Krusenstjerna, 
1945, Krusenstjerna, 1964). Inventeringen av Uppsala-
trakten finns tillgänglig i digital form via Uppsala uni-
versitet i DIVA. På Sotenäset och i Göteborgstrakten 
genomfördes inventeringar under de sista decennier-
na av 1900-talet, och dessa kan köpas från Mossornas 
Vänner (Bergqvist & Blomgren, 1998; Hallingbäck, 
Carlsson m.fl., 2008). Ytterligare inventeringar finns 
ordnade landskapsvis på Mossornas Vänners hemsida 
(www.mossornasvanner.se/mv/index.html). Fynden 
från dessa inventeringar är inte tillgängliga i koordi-
natsatt form på Internet. Dessutom finns ett flertal 
opublicerade inventeringar, där artfynden ändå finns 
tillgängliga i Artportalen. Detta gäller t.ex. Jumkils 

Antal mossarter noterade 
per 5 x 5 kmruta, genererad 
i Analysportalen på basis av 
koordinatsatta fynd från både 
Artportalen och samlingarna. 
De rödmarkerade områdena har 
varit föremål för inventeringar 
där fynden inte är inlagda i 
Artportalen. I norra delen av 
Uppsalatrakten är dock inven
teringen av Jumkils flora inlagd, 
så detta område är mörkblått. 
Jumkils socken, Falköpings kom
mun, Halle och Hunneberg, 
Halland och Ölands alvar är om
råden som har inventerats mer 
noggrant, och därför utmärker 
sig på kartan med höga artantal 
per ruta.

Mossor på alvar. Knäskydd och lupp är användbara hjälp
medel i fält. Foto: Tomas Hallingbäck
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socken, Falköpings kommun, Umeå kommun och 
Halle- och Hunneberg. Detta åskådliggörs på ned-
anstående karta över antalet arter per 5x5 km-ruta. 
Det som tydligast framträder där är annars den goda 
täckningen i södra Halland, där framför allt Kjell Ge-
orgsons trägna fältarbete har gjort att de flesta rutor 
har över 100 arter noterade. Dessutom kan man ana 
att det är relativ god täckning på södra Öland, mycket 
tack vare den inventering som nyligen genomfördes 
på Alvaret. Således kan du själv bidra till kunskapen 
om mossornas utbredning och göra en värdefull in-
sats. Rapportera dina fynd på Artportalen!

Se ditt fynd i ett sammanhang
Tyvärr finns det inte inventeringsprojekt i hela landet. 
Dock kan alla se i Artportalen vad som är  rapporterat 
från den egna hemtrakten, på  www.artportalen.se. 
Här finns även provinskataloger, och hittar man en 
mossart som inte tidigare är noterad från en viss flora-
provins bör man belägga fyndet och skicka in belägg-
exemplaret till en offentlig samling. Dessutom kan 
man kontrollera i de samlingar som är digitaliserade 
i virtuella herbariet (http://herbarium.emg.umu.se/
standard_search.html) eller i samlingarnas egna data-
baser.

Svart nålfruktsmossa Anthoceros punctatus med kapslar till höger om en bål av gul nålfruktsmossa Phaeoceros laevis utan kapslar. 
På hösten, gärna på lite sandig, störd mark, kan man hitta nålfruktsmossorna. Foto: Niklas Lönnell
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Universitetskurser
Förutom de moment som ingår i grundutbildningen 
finns vid Sveriges olika universitet vissa kurser inrik-
tade mot mossor, lavar och svampar. För att få infor-
mation om kursernas nivå och förkunskapskrav hän-
visas till universitetens hemsidor. Vid SLU i Uppsala 
arrangeras distanskursen Kryptogamer och naturvård 
15 hp (SLU-10110). I Stockholm finns en grundkurs 
om moss- och lavfloristik med inventeringsmetodik, 
6 hp (BL2019). I Göteborg är kursen Kryptogamkän-
nedom, orienteringskurs 7,5 hp (BIO035) nedlagd 
men det ingår mossor i kursen Artkunskap i naturliga 
miljöer 15 hp (BIO406). I Lund finns kursen Mos-
sor, lavar, svampar – biodiversitet och naturvård 15 
hp (BIOR11), som ges jämna år, samt kursen Mos-
sor – morfologi och artidentifiering 5 hp (BIOR73), 
som ingår i det internationella mastersprogrammet 

NABIS och ges på engelska. Kursen är öppen även 
för personer som inte deltar i NABIS. Den består av 
två veckor med nätbaserade studier och en full vecka 
(7 dagar) av fältstudier, genomgångar och mikrosko-
peringsövningar. Vid Umeå universitet ingår cirka två 
veckor mossor i kursen Biologisk mångfald 15 hp 
(UMU-50108). Vid Uppsala universitet fanns tidigare 
en kurs i kryptogamfloristik 10 p (1BG331), men den 
är nedlagd.

Niklas Lönnell, ArtDatabanken. Epost: Niklas.Lonnell@slu.se
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Vattenstjärna Ricciocarpos natans är en bållevermossa som 
 oftast hittas flytande på eutrofa vatten i södra Sverige.  
Foto: Niklas Lönnell


