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Mosskurs 2011 
 

Urban Gunnarsson, Hillersboda 24, 790 23 Svärdsjö.  
 

Under några intensiva höstveckor hade jag förmånen att leda en mosskurs i DABS 
regi. Intresset för kursen var stort och i slutändan var vi 17 entusiaster som deltog. 
Kursen bestod av både utemoment, fyra exkursioner, och fem bestämningsövningar 
inne på laboratoriet. Detta gjorde att vi kunde få med både arternas habitatkrav ute i 
fält och få en känsla för hur de olika arterna skiljer sig åt när man tittar närmare på 
dem inne på labbet. Efter varje exkursion sammanställde vi artlistor och gjorde en 
utställning med alla insamlade mossor. Vi hade förmånen att få låna Högskolan i 
Dalarnas utmärkta lab-lokal vid Lugnet, vilket innebar att vi hade tillgång till både 
stereoluppar och mikroskop för alla kursdeltagare. 

Mossor är svåra att komma igång med, i alla fall jämfört med andra växt- och svamp-
grupper. Men när man väl börjar titta lite närmare på arterna så blir man ofta fasci-
nerad över deras skönhet, inte minst när man börjar titta riktigt nära på t.ex. spor-
kapslarna och bladen. De olika mossarterna har ofta speciella krav på sin livsmiljö 
och därför är mossorna ofta bra miljöindikatorer. Denna kunskap har också haft en 
stor betydelse för naturvården.  

Kursledaren  i idogt utforskande av mossor på labbet i Falun. Foto: Berndt 
Carrington. 
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Dalarna är ett relativt outforskat landskap ur bryologisk synvinkel, även om vi har en 
ypperlig sammanställning av hotade och sällsynta mossor i Hermansson (2007). 
Vissa nedslag har dock gjorts av duktiga bryologer, t.ex. av Tomas Hallingbäck, Lars 
Hedenäs och Henrik Weibull. Men kunskapsluckorna om mossorna i Dalarna gör att 
alla nya fynd mossor blir extra betydelsefulla för vår kunskap om mossornas utbred-
ning.  

Ett problem för nybörjaren är att det inte finns någon riktigt bra aktuell svensk be-
stämningslitteratur för att komma till rätt till släkte. Den bestämningslitteratur som 
jag rekommenderar och som jag tycker är hyfsat användbar, fastän den är från 1985, 
är Mossor av Tomas Hallingbäck (bilder av Ingmar Holmåsen). Denna bok har 
kommit med ideliga nytryck, som förbättrat boken, bl.a. med artnycklar under varje 
släkte och man kan därför med lite träning artbestämma de flesta svenska taxa. Där-
emot är artnamnen inte uppdaterade, varken på svenska eller på latin, för att komma 
till rätta med detta får man se i den senaste checklistan för mossor (Hallingbäck, 
Hedenäs och Weibull 2006, som även finns att ladda ner digitalt på SBTs hemsida). 
För den som vill komma vidare med artbestämningen kan jag rekommendera följande 
fördjupningslitteratur: de två volymer av Nationalnyckeln som handlar om akrokarpa 
bladmossor (Hallingbäck m.fl. 2006 samt Hallingbäck, Lönnell och Weibull 2008), 
vitmossfloran som ges ut av Mossornas vänner (Mossornas vänner 2010) samt 
Damsholts levermossflora (Damsholt 2002). 

Ett av de mest spännande inslagen i kursen var naturligtvis exkursionerna och jag 
kan inte låta blir att redogöra för några av de mest intressanta fynden. Vi hade under 
senhösten tur med att både snö och kylan uteblev tills långt in i november, därför 
hade vi utmärka förhållande för mosstudier i fält. Vi hade fyra exkursioner: Holk-
mossen (öster om Vika), Stängslen(vid Bjursås), Lungsjöån (NV om Marnäs) och 
slutligen till Svartån (vid Krylbo). Samtliga fynd som jag tillsammans med exkur-
sionsdeltagarna bestämt till art finns inrapporterade till artportalen (www.art-
portalen.se) men som översikt så följer en fullständig artlista (tabell 1).  

Holkmossen är ett litet kärr- och mosseområde strax öster om Vika. Myren är 
relativt outforskad vad gäller mossor tidigare, men den finns beskriven i våtmarksin-
venteringen. Här hittar vi ett stort antal mer eller mindre vanliga mossor som exem-
pelvis räffelmossa Aulacomnium palustre, granvitmossa Sphagnum girgensohni, 
brokvitmossa S. russowi¸men efter att vi vandrat en bit norrut stöter vi på den klot-
formade signalarten bollvitmossa S. wulfianum, samt den i Dalarna mer sällsynta 
fransvitmossan S. fimbriatum längs en bäck. Vi hittade också några arter som är 
typiska för intermediära kärr röd skorpionmossa Scorpidium revolvens och fetbåls-
mossa Aneura pingis. Det blev till min glädje en hel del våtmarksmossor och fram-
förallt vitmossor under denna dag, vilket värmde i det annars lite kyliga höstvädret. 

Stängslen är en sedan tidigare känd lokal för rundfjädermossa Neckera besseri, 
som upptäcktes av Ragnar Morander och Gunnar Wistrand under slutet av 1970-talet, 
då de gjorde ingående växtstudier av de kalkrika områdena strax söder om Bjusås. Vi 
parkerade bilarna vid badplatsen och botaniserar oss successivt mot en kalkbrant 
öster om badplatsen. Här smäller det till rejält och den ena rariteten efter den andra 
dyker upp: kruskalkmossa Tortella tortuosa, baronmossorna Anomodon longifolius 
och Anomodon attenuatus, trädporella Porella plathyphylla, guldlockmossa Homa-
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lothecium seriphyllum, trubbfjädermossa Homalia trichomanoides och platt fjäder-
mossa Neckera complanata. Vid en klippa lite längre österut hittar Inge Palmqvist 
kalksvartbräken, det fjärde fyndet för Dalarna! 

På vägen till kalkklippan hittar vi faktiskt en ny art för Dalarna, skuggtujamossa 
Thuidium delicatulum, som växte rikligt på marken. Denna mossa hittar vi också 
under exkursionen till Svartån, så den verkar inte helt ovanlig i landskapet trots allt.  

Efter turen till kalkklippan fortsätter vi till det ”stenskrovel” strax öst om Rapp-
gården där Morander och Wistrand tidigare hittat rundfjädermossan. Under exkur-
sionen hittar vi inte arten, men den dyker senare upp i ett kollekt som jag plockade 
med mig från lokalen, så arten finns fortfarande kvar på lokalen. I en grotta i sten-
skrovlet plockar vi, efter visst klättrande, fram den nordliga fjädermossan Neckera 
oligocarpa.  

Lungsjöån är den sista fritt strömmande längre åsträckorna i Falu kommun och är 
nu i dagarna aktuell eftersom ett kraftbolag har lämnat in ansökan om att få bygga en 
kraftstation på vid forssträckan. Rolf Lundqvist möter oss vid Vasastenen för att visa 
den artrika skogssträckan längs forsen och för att visa lokalen för den i Dalarna 
ovanliga levermossan stor revmossa Bazzania trilobata. Rolf har tidigare hittat rev-
mossan här i en fuktig ådälja tillsammans med Bengt Oldhammer och vi hittar den 
även under denna tur. Flera intressanta fynd gjordes också på lokalen, t.ex. de rödlis-
tade levermossorna vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum och liten hornflik-
mossa Lophozia ascendens, de två signalarterna mörk husmossa Hylocomiastrum 
umbratum och kantvitmossa Sphagnum quinquefaurium. Några andra intressanta och 
för Dalarna ovanliga mossarter som hittades var: hornvitmossa S. auriculatum, älv-
blommossa Schistidium agassizi, fickpellia Pellia epiphylla, hårflikmossa Blepha-
rostoma trichophyllum och krusflikmossa Lophozia incisa. Vi får hoppas att Lung-
sjöån undantas från exploatering och istället får något slags långsiktig skydd.   

Svartåns naturreservat ligger endast en liten bit söder om Krylbo och är en 
svämskog längs ån och Dalälven som har partier med ask. Som extra expert möter 
Henrik Weibull upp vid Krylbo station. När vi kommer fram till naturreservatet 
dröjer det inte länge förrän Henrik hittar de första rariteterna vid en gammal alstubbe, 
alsidenmossa Plagiothecium latebricola och haldanenmossa Callicladium haldania-
num, båda arterna är mycket ovanliga i Dalarna. Vi fortsätter in i reservatet och hittar 
en del smått och gott som t.ex. signalarterna skogshakmossa Rhytidiadelphus subpin-
natus och stubbspretmossa Herzogiella striata. Bakom en buske hittar Janet Jander 
den vackra hasselmossan Eurhynchium angustirete, här på en av de nordligaste loka-
lerna i landskapet.  Vid ett parti med bar mjäla längs en liten bäckfåra hittar vi den 
lilla röda jordmossan Dicranella rufescens samt en rad andra mossor som uteslutande 
förekommer på bar mineraljord som exempelvis lerbålmossa Blasia pusilla, lerfick-
mossa Fissidens taxifolius och liten sågmossa Atrichum tenellum. 
 Vi fortsätter senare norrut ut mot älven för om möjligt kunna hitta den rödlistade hår-
klomossan Dichelyma capillaceum, som tidigare är känd härifrån. Efter en snabb 
vandring med intensivt sökande efter arten hittar Henrik den en liten bit upp på en 
aspstam i den övre svämzonen. Under letandet samlade jag på mig päronmossa 
Leptobryum pyriforme och krokspjutmossa Calliergonella lindbergii. Efter fyndet av 
hårklomossa avbryter vi exkurerandet för dagen. 
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Intensivt utforskande av mossfloran i Svartåns naturreservat. Knästående Henrik 
Weibull, stående, från vänster till höger: Uno Skog, Bonnie Nilzon, kursledaren, 
Yngve Perols och Janet Jander. Foto: Berndt Carrington. 
 
 
Tabell 1. Mossor funna under mosskursens exkursioner 2011. 
 

Holkmossen Vika 
 
Stor kvastmossa Dicranum majus 
Väggmossa Pleurozium schreberi 
Husmossa Hylocomium splendens 
Klubbvitmossa Sphagnum angustifolium 
Klyvbladsvitmossa Sphagnum riparium 
Granvitmossa Sphagnum girgensohnii 
Krattvitmossa Sphagnum centrale 
Praktvitmossa Sphagnum magellanicum 
Rostvitmossa Sphagnum fuscum 
Stubbkvastmossa Dicranum montanum 
Blek skedmossa Straminergon stramineum 
Myrbjörnmossa Polytrichum strictum 
Parkgräsmossa Sciuro-hypnum populeum 
Räffelmossa Aulacomnium palustre 

Brokvitmossa Sphagnum russowii 
Knoppvitmossa Sphagnum teres 
Kärrskedmossa Calliergon cordifolium 
Purpurvitmossa Sphagnum warnstorfii 
Bollvitmossa Sphagnum wulfianum 
Röd glansvitmossa Sphagnum subnitens 
Kärrkrokmossa Warnstorfia exannulata 
Fransvitmossa Sphagnum fimbriatum 
Källvitmossa Sphagnum flexuosum 
Krokvitmossa Sphagnum subsecundum 
Sotvitmossa Sphagnum papillosum 
Fetbålmossa Aneura pinguis 
Röd skorpionmossa Scorpidium revolvens 
Myrmylia Mylia anomala 

 
Lungsjöån, Marnäs, Enviken

 
Lundlummermossa Barbilophozia barbata 
Stor fransmossa Ptilidium ciliare 

Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum 
Grå raggmossa Racomitrium lanuginosum 
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Stor lobmossa Tritomaria quinquedentata 

Skogsflikmossa 
Lophozia ventricosa var. 
silvicola 

Stor kvastmossa Dicranum majus 
Stubbkvastmossa Dicranum montanum 
Kvastmossa Dicranum scoparium 
Enbjörnmossa Polytrichum juniperinum 
Kärrbjörnmossa Polytrichastrum longisetum 
Fickpellia Pellia epiphylla ssp. epiphylla 
Lerfickmossa Fissidens taxifolius 
Bäckskapania Scapania undulata 
Älvblommossa Schistidium agassizii 
Liten neonmossa Barbula convoluta 
Mörk husmossa Hylocomiastrum umbratum 
Skogslummermossa Barbilophozia lycopodioides 
Pigglummermossa Barbilophozia attenuata 

Vedtrappmossa 
Anastrophyllum hellerianum 
(NT) 

Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium 
Tallvitmossa Sphagnum capillifolium 
Granvitmossa Sphagnum girgensohnii 

Krattvitmossa Sphagnum centrale 
Hornvitmossa Sphagnum auriculatum 
Källvitmossa Sphagnum flexuosum 
Spärrvitmossa Sphagnum squarrosum 
Stor revmossa Bazzania trilobata 
Fyrtandsmossa Tetraphis pellucida 
Fingermossa Lepidozia reptans 

Liten bräkenmossa 
Plagiochila asplenioides ssp. 
Porelloides 

Praktbräkenmossa 
Plagiochila asplenioides ssp. 
Asplenioides 

Skogssidenmossa Plagiothecium denticulatum 
Kammossa Ptilium crista-castrensis 
Väggmossa Pleurozium schreberi 
Husmossa Hylocomium splendens 
Hårfliksmossa Blepharostoma trichophyllum 
Skogssäckmossa Calypogeia integristipula 
Krusflikmossa Lophozia incisa ssp. Incisa 
Stor gräsmossa Brachythecium rutabulum 

Liten hornflikmossa 
Lophozia 
ascendens (VU) 

 

 

Stängseln, Bjursås

Takmossa Syntrichia ruralis 
Gruskammossa Abietinella abietina 
Kakmossa Hedwigia ciliata 
Gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus 
Cirkelmossa Sanionia uncinata 

Praktbräkenmossa 
Plagiochila asplenioides ssp. 
asplenioides 

Späd krypmossa Amblystegium serpens 
Hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum 
Rosmossa Rhodobryum roseum 
Skuggtujamossa Thuidium delicatulum 
Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 
Palmmossa Climacium dendroides 
Bäckblekmossa Chiloscyphus polyanthos 
Bäckrundmossa Rhizomnium punctatum 
Vågig sågmossa Atrichum undulatum 
Kärrbjörnmossa Polytrichastrum longisetum 
Hårbjörnmossa Polytrichum piliferum 
Cypressfläta Hypnum cupressiforme 
Guldlockmossa Homalothecium sericeum 
Lundlummermossa Barbilophozia barbata 

Samboradula 
Radula complanata ssp. 
complanata 

Repmossa Pterigynandrum filiforme 

Strimhättemossa Orthotrichum affine 
Trädporella Porella platyphylla 
Allémossa Leucodon sciuroides 
Platt fjädermossa Neckera complanata 

Liten bräkenmossa 
Plagiochila asplenioides ssp. 
porelloides 

Skogssidenmossa Plagiothecium denticulatum 
Piskbaronmossa Anomodon attenuatus 
Kruskalkmossa Tortella tortuosa 
Stor klockmossa Encalypta streptocarpa 
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides 
Hjälmfrullania Frullania dilatata 
Bandmossa Metzgeria furcata 
Aspmossa Pylaisia polyantha 
Nordlig fjädermossa Neckera oligocarpa 
Råttsvansmossa Isothecium alopecuroides 
Sotmossa Andreaea rupestris 
Stenlummermossa Barbilophozia hatcheri 
Stor lobmossa Tritomaria quinquedentata 
Kopparglansmossa Platygyrium repens 
Liten baronmossa Anomodon longifolius 
Bergkvastmossa Dicranum fuscescens 
Rundfjädermossa Neckera besseri (NT) 

 

Svartån, Krylbo 

Alsidenmossa Plagiothecium latebricola 
Trindsidenmossa Plagiothecium cavifolium 
Cirkelmossa Sanionia uncinata 
Liten räffelmossa Aulacomnium androgynum 
Haldanenmossa Callicladium haldanianum 
Pilmossa Leskea polycarpa 
Trädhättemossa Orthotrichum speciosum 
Asphättemossa Orthotrichum gymnostomum 
Aspmossa Pylaisia polyantha 

Tät fransmossa Ptilidium pulcherrimum 

Samboradula 
Radula complanata ssp. 
Complanata 

Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides 
Vågig praktmossa Plagiomnium undulatum 
Kärrbjörnmossa Polytrichastrum longisetum 
Skuggtujamossa Thuidium delicatulum 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus 
Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 
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Liten bräkenmossa 
Plagiochila asplenioides ssp. 
Porelloides 

Praktbräkenmossa 
Plagiochila asplenioides ssp. 
Asplenioides 

Stor gräsmossa Brachythecium rutabulum 
Lundpraktmossa Plagiomnium cuspidatum 
Skogspraktmossa Plagiomnium affine 
Bäckrundmossa Rhizomnium punctatum 
Cypressfläta Hypnum cupressiforme 
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
Rosmossa Rhodobryum roseum 
Spärrgräsmossa Sciuro-hypnum starkei 
Späd gräsmossa Sciuro-hypnum reflexum 
Hasselmossa Eurhynchium angustirete 
Lerbålmossa Blasia pusilla  
Röd jordmossa Dicranella rufescens 
Lerfickmossa Fissidens taxifolius 
Liten sågmossa Atrichum tenellum 
Skuggstjärnmossa Mnium hornum 
Bäckskapania Scapania undulata 
Stor fransmossa Ptilidium ciliare 

Uddskapania 
Scapania mucronata ssp. 
Mucronata 

Hårfliksmossa Blepharostoma trichophyllum 

Brännmossa Ceratodon purpureus 
Stor fickmossa Fissidens adianthoides 
Vedblekmossa Lophocolea heterophylla 
Bandmossa Metzgeria furcata 
Skinnlav Leptogium saturninum 
Fyrtandsmossa Tetraphis pellucida 
Krokspjutmossa Calliergonella lindbergii 
Päronmossa Leptobryum pyriforme 

Hårklomossa 
Dichelyma 
capillaceum (NT) 

 

Skogsgräsmossa Brachythecium salebrosum 
Blek gräsmossa Brachythecium albicans 
Spretgräsmossa Sciuro-hypnum oedipodium 
Sandraggmossa Racomitrium canescens 
Hårgräsmossa Cirriphyllum piliferum 
Fingermossa Lepidozia reptans 
Spärrvitmossa Sphagnum squarrosum 
Palmmossa Climacium dendroides 

Kärrbryum 
Bryum pseudotriquetrum ssp. 
Pseudotriquetrum 

Stor björnmossa Polytrichum commune 
Kammossa Ptilium crista-castrensis 
Husmossa Hylocomium splendens 
Kärrskedmossa Calliergon cordifolium 

 
 
 
 

Tack.  
Jag vill passa på att tacka Högskolan i Dalarna för att vi fick låna lokalen kostnads-
fritt, och hoppas att kommande biologistudenter kommer att få nytta av mossam-
lingen som vi gjorde under kursen. Jag vill också passa på att tacka alla som var med 
på kursen, som kursdeltagare eller som följeslagare på exkursionerna. 
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