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Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Uppsala län driver på uppdrag av Naturvårdsverket uppföljning av mossor inom 
biogeografisk uppföljning- den nationella övervakningen av arter och naturtyper inom EU:s art- och 
habitatdirektiv. Henrik Weibull, Naturcentrum AB och Mikael Hagström återinventerade under sommaren 
och hösten 2016 lokaler för och gjorde extra eftersök av fyra mossarter som underlag för biogeografisk 
uppföljning; tajgakrokmossa Hamatocaulis lapponicus EN, långskaftad svanmossa Meesia longiseta NT, 
platt spretmossa Herzogiella turfacea och trubbklockmossa Encalypta mutica NT.  

Arterna eftersöktes i avgränsade områden på mellan 0,25 och ca 5 ha. En annan del i uppdraget var att 
mer fritt söka efter tajgakrokmossa på ytterligare potentiella lokaler. Trubbklockmossa skulle eftersökas i 
100 provytor om 1 ha på Ölands Alvar. Arbetet fick dock avbrytas på grund av torka, men en metod för 
inventering av arten togs fram.  
Tajgakrokmossa har bara en känd livskraftig lokal; ett myrkomplex i Norrbottens län. Arten eftersöktes i 
Dalarna där den är tidigare känd, men återfanns endast med enstaka skott. Trubbklockmossan 
återfanns på 8 av 10 lokaler, men i små populationer. Endast en lokal hade en betryggande population. 
För platt spretmossa ser situationen bättre ut. Arten återfanns och var spridd. Även för långskaftad 
svanmossa ser situationen bra ut i fjällen, medan den ser ut att minska nedanför fjällkedjan. Där är 
största hotet igenväxning av myrar och brist på hävd.   
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Inledning 
På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län har 
Henrik Weibull, Naturcentrum AB och Mi-
kael Hagström sommaren och hösten 2016 
återinventerat lokaler för och gjort extra efter-
sök av fyra mossarter som underlag för bio-
geografisk uppföljning enligt habitatdirekti-
vet. Uppdraget var att eftersöka arterna tajga-
krokmossa Hamatocaulis lapponicus EN, lång-
skaftad svanmossa Meesia longiseta NT (se bild 
till höger), platt spretmossa Herzogiella turfacea 
och trubbklockmossa Encalypta mutica NT på 
avgränsade kända lokaler och i ytterligare ett 
antal lämpliga områden.  
 
Fältarbetet har genomförts av Henrik Weibull 
och Mikael Hagström (platt spretmossa).  
 
Namnen följer namnsättningen i Artporta-
len/Dyntaxa. Kategori i rödlistan följer Art-
Databanken (2015). Natura 2000 anger om ar-
ten listas i bilaga 2 i EUs habitatdirektiv enligt 
Cederberg & Löfroth (2000). Signalart anger 
om arten är signalart enligt Nitare (2000). 
 

 
Metoder 
Inför fältarbetet hade Karin Wiklund vid länsstyrelsen i Uppsala tagit fram kartor 
med föreslagna avgränsningar av sökområden. Inom dessa avgränsade områden, på 
mellan 0,25 och ca 5 ha, gjordes ett noggrant eftersök av arten i fråga och alla delfö-
rekomster noterades. I vissa fall justerades områdesavgränsningarna i fält, främst ef-
ter lämpliga naturliga avgränsningar som våtmarker, hyggeskanter och vattendrag. I 
en del fall gjordes även ytterligare eftersök av arterna utanför områdesavgränsning-
arna. En annan del i uppdraget var att mer fritt söka efter tajgakrokmossa på ytterli-
gare potentiella lokaler. Trubbklockmossa skulle eftersökas i 100 provytor om 1 ha 
på Ölands Alvar. I arbetet ingick även att ta fram en metod för inventering av den ar-
ten, se Bilaga 1. 
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Resultat och diskussion 
En sammanställning av resultaten finns under artrubrikerna nedan och i Tabell 1–4, 
men samtliga fynduppgifter av dessa arter och även bifångster finns inlagda i Artpor-
talen (Under Projektet (Biogeografisk uppföljning av mossor).  
 
Dessutom söktes arterna på några lämpliga lokaler på väg till och från aktuella lokaler 
och även i samband med andra inventeringsuppdrag. Alla artfynd och frånvaro av fynd 
av arterna har rapporterats in i Artportalen (som antingen ej återfunnen, eller ej fun-
nen). Under inventeringen noterades även ett flertal andra anmärkningsvärda arter (se 
några exempel nedan och även i Artportalen med projektkoden "Biogeografisk upp-
följning av mossor"). 
 
 

 
 
I den övre delen av den mäktiga branten på Stora Mittåkläppen finns en liten population av 
trubbklockmossa 
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Tajgakrokmossa Hamatocaulis lapponicus EN  
Tajgakrokmossa återinventerades, tillsammans med Urban Gunnarsson (Länsstyrel-
sen i Dalarna) på lokalen i Dalarna. Det är den enda kända moderna lokalen utanför 
Norrbotten i Sverige. Arten återfanns med ett fåtal skott på exakt samma plats som 
den tidigare setts. Vid ett besök 2014 (Gunnarsson och Bratt, enligt AP) samlades 
enstaka skott från populationen för kontrollbestämning och det materialet finns i 
Riksmuseets herbarium (S). I trakterna kring den kända förekomsten gjordes dessu-
tom eftersök i potentiellt lämpliga miljöer, främst vid stränder och på myrar (Tabell 
1). Men arten hittades inte på någon av de 16 andra undersökta lokalerna. 
 

 

Tajgakrokmossa (fotad i Norrbotten 2015) 
 
 
Sammanfattningsvis är situationen för tajgakrokmossa mycket allvarlig. Det är egent-
ligen bara i ett myrkomplex i Sverige, Kahtuvuoma (Weibull 2015), som arten har en 
livskraftig population. Transplantationsförsöket som genomfördes 2015 bör utvärde-
ras för att se om metoden fungerar (Weibull 2015). Sen är det viktigt att försöka 
stärka populationerna på åtminstone Ruosteovuoma, men kanske även på lokalen i 
Dalarna. Ytterligare ett återbesök bör göras vid den kända lokalen på Unnasnlevä, 
men med bättre säkerhetsutrustning för att se om arten finns kvar där. 
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Tabell 1. Tabell över lokalerna där tajgakrokmossa eftersöktes 2016. Med UE menas num-
ret för artens uppföljningsenhet som återbesökts. Med ”-” menas att arten eftersökts på en 
ny lokal, men ej hittats, under inventeringens särskilda eftersök. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UE Lokal 
An-
tal 
m2 

Kommentar 

1 Lill-Tansen, Tansens utlopp, Grycksbo (UE 1) 1  
- Grycksbo, nedströms Tansen-dammen 0  
- Kersudden, vid inloppet i Tansen 0  
- Felboån, vid utloppet i Tansen 0  
- Lustbosjön, Ö delen 0  
- Lustbosjön, SÖ delen 0  
- Lustbosjön, S delen 0  
- Lustbosjön, NÖ delen 0  
- Lustbosjön, N delen 0  
- Lustbosjön, V delen, nära inloppet 0  
- Lustboån 0  
- Sälgtjärnens utlopp i Gravån 0  
- Nässmälingen, vid bäckutloppet i V 0  
- Käringtjärnen 0  
- Stor-Bjursen, V-sidan 0  
- Fallbärsholmarna, N om, vid Grycken 0  
- Fallbärsholmarna, V om, vid Grycken 0  
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Långskaftad svanmossa Meesia 
longiseta NT 
Långskaftad svanmossa återinventerades på 14 kända 
lokaler för arten från Dalarna till Norrbotten. Arten 
återfanns på 11 av lokalerna (Tabell 2). Dessutom 
hittades en ny lokal på väg från en av de större my-
rarna i Norrbottens län (Tabell 2). Två av lokalerna 
(båda på Svallmyren, se bild nedan) är mycket indi-
vidrika. På en av punkterna gjordes en uppskattning 
att det fanns ca 3000 kapslar. På båda lokalerna före-
kommer arten i gamla småskaliga torvtäkter som har 
påverkan av grundvatten eller översilning av vatten 
från intilliggande källpåverkan.  
 
Sammanfattningsvis är det glädjande att arten finns 
kvar på 11 av de förhållandevis sydliga lokalerna i lan-
det som besöktes i år. Men det negativa är att arten 
alltså är utgången från tre av dem, och dessa tre är de 
lokaler som ligger längst ifrån fjällen. Det förstärker 
mönstret att långskaftad svanmossa fortsätter att för-
svinna på sina sydligaste lokaler i Sverige. 
 
 

 

Långskaftad svanmossa med kapslar. När det ser ut så här är det möjligt att upptäcka arten 
när man står upp. 
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Sveriges rikligaste lokal för långskaftad svanmossa är Svallmyren. Där växer den i gamla torv-
täkter (i de bortre delarna av den gamla täkten i bilden). 
 
 
Tabell 2. Tabell över lokalerna där långskaftad svanmossa eftersöktes 2016. Med 
UE menas numret för artens uppföljningsenhet som återbesökts. Med Ny menas 
att arten hittats på en ny lokal under inventeringens eftersök. 

UE Lokal Län Antal 
m2 

Kommen-
tar 

1 Blistermyran (UE 01) Gävleborgs 0  
2 Stora Skärberget (UE 02) Dalarnas 3  
3 Svallmyren Mellersta (UE 03) Jämtlands 51  
4 Svallmyren N (UE 04) Jämtlands 88  
5 Gideåbergsmyrarnas NR (tidigare kallad Björkmyren 

UE 05) 
Västernorr-

lands 
0  

6 Klockagården, N om (UE 06) Jämtlands 5  
7 Stekenjokk (UE 7) Västerbottens 1 

 

8 Björklidsstormyran (UE 08) Norrbottens 3  
8** Björklidsstormyran (UE 08 Ny!!!) Norrbottens 1 Ny lokal! 
9 Bävermyran, Laisdalens fjällurskogs NR (UE 9) Norrbottens 3  
24 Skärvagen (UE 24) Dalarnas 16  
25 Tjärnmyran (UE 25) Västernorr-

lands 
0  

26 Fittjebodarna (UE 26) Jämtlands 2  
27 Per i Vallmyren (UE 27) Jämtlands 5  
28 Leipikvattnet (UE 28) Jämtlands 12  
   ∑ 190  

 
Erfarenheterna från inventeringarna förra året (Weibull 2015) var glädjande. Då åter-
fanns arten på alla eftersökta lokaler och hittades även på två nya. Däremot ser situat-
ionen inte ljus ut i södra halvan av landet nedanför fjällen. Ett av de allvarligare hoten 
tror jag är igenväxningen av myrarna och bristen på hävd. Nästan alla förekomster är 
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på platser med någon form av störning, från den storskaliga i form av gammal (men 
ändå småskalig) torvtäkt (se bild ovan), till mindre störning från körning med fyrhjuling 
(se bild nedan), tidigare myrslåtter (se bild nedan) och tramp från större djur, särskilt 
älg (se bild nedan). 
 

 
 
Vid Leipikvattnet växer långskaftad svanmossa främst mitt i en körväg för fyrhjuling. Möjligen 
används denna väg för transport av material till och från naturreservatet. När störningen är 
så här begränsad är den sannolikt gynnsam för arten, eller till och med en förutsättning för 
att den ska klara sig på sikt, eftersom myrarna inte slås längre. 

 
 
 

 
 
Vid Björklidsstormyran hittades långskaftad svanmossa på en ny lokal. Den växte alldeles 
invid resterna av en gammal hässja som lämnats kvar efter sista slåttern för ett antal decen-
nier sedan. Denna form av gammal hävd har sannolikt varit mycket gynnsam för en konkur-
renssvag art som denna. 
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På Svallmyren växer långskaftad svanmossa även i djurstigar. 
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Platt spretmossa Herzogiella turfacea 
Platt spretmossa återinventerades på 33 av Sveriges kända lokaler för arten. Arten 
återfanns på 30 av dessa (Tabell 3). Dessutom hittades den på fem nya lokaler under 
årets fältarbete (Tabell 3). På fyra av lokalerna var populationen mycket spridd med 
förekomster i mer än 30 kvadratmeterytor. Arten växer främst på relativt tätt packad 
organisk jord som torv eller humus. Men den växer även på relativt murken ved och 
då främst lövved. Oftast växer den inblandad i ett mer eller mindre heltäckande 
mosstäcke av små och konkurrenssvaga bladmossor eller levermossor. Delförekoms-
terna är oftast inte så stora, ofta bara något tiotal kvadratcentimeter, men finns sub-
stratet på lokalen finns det förutsättningar för att den ska vara spridd. Inom en lokal 
är arten oftast fertil någonstans, men ofta finns delpopulationer utan kapslar. Ofta 
förekommer platt spretmossa intill de allra blötaste delarna av en sumpskog, eller i 
kanten av vattendrag som tydligt svämmas över. 
 
På tre av lokalerna återfanns inte arten. En av lokalerna har nyligen varit kraftigt 
översvämmad på grund av en bäverdamm och på en annan lokal var bottenskiktet 
fullständigt dominerat av vitmossor, vilket skulle kunna vara orsaker till att platt 
spretmossa försvunnit just här. Den tredje lokalen visade sig vara helt fel miljö, en 
gammal vacker hällmarkstallskog helt utan fuktiga platser. Sannolikt har den lokalen, 
som även enligt Skogens Pärlor anges som en sumpskog, blivit sammanblandad med 
en annan lokal. I vilket fall hade hällmarkstallskogen höga naturvärden och borde 
vara en nyckelbiotop. 
 

 

Platt spretmossa växer ofta på murken ved som översvämmas åtminstone någon gång under 
året. 
 
Sammanfattningsvis är situationen för platt spretmossa relativt gynnsam i Sverige. 
Populationerna är i vissa fall inte så stora, men arten har ofta kapslar och sprider sig 
sannolikt relativt bra med hjälp av sporer. 
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Platt spretmossa växer ofta på nederdelen av socklar i sumpskog, som översvämmas åt-
minstone någon gång under året. 
 
 

 
Periodvis torrlagda fåror av bäckar är bra platser att söka efter platt spretmossa. 
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Tabell 3. Tabell över lokalerna där platt spretmossa eftersöktes 2016. I kolumnen 
UE anges numret för den uppföljningsenhet som återbesökts. Med Ny menas att 
arten hittats på en ny lokal under inventeringens särskilda eftersök (då betyder x 
att den bara är noterad).  
UE Lokal Län Antal m2 Kommentar 

1 Silverån Östergötlands 14  
2 Mogölarna Östergötlands 45  
3 Lämmelmossen (UE 03) Västra Götaland 0  
4 Bårsjön, SO om (UE 4) Stockholms 18  
5 Skogslyckevägen, Huddinge (UE 5) Stockholms 20  
6 Sörlund Västmanland 28  
7 Brattberget Västmanland 13  
8 Borsingsby Västmanland 12  
9 Tefälle Västmanland 25  
10 Starrmorasjön, V om (UE 10) Stockholms 4  
11 Öjenäsbäcken NR (UE 11) Värmlands 5  
12 Råmossen, V om (UE 12, felaktig) Uppsala 0* Fel miljö,  

hällmarkstallskog  
(se texten ovan) 

13 Marstalla (UE 13) Uppsala 91  
14 Södra Ranstas gamla tomt (UE 14) Uppsala 9  
15 Hocksboglupen, sumpskog S om (UE 15) Uppsala 16  
16 Altbäcken (UE 16) Uppsala 18  
17 Västermarken (Bruksdammen UE 17) Uppsala 3  
18 Kråkbergskärret (UE 18) Dalarnas 15  
19 Jutjärn-Ovanmyra (UE 19) Dalarnas 5  
20 Karlsmyrsbäcken Gävleborg 4  
21 Nianån (UE 21) Gävleborgs 2  
22 Uttertjärnsbäcken Gävleborg 5  
23 Kringelströmmen Gävleborg 3  
24 Byggningaån (UE 24) Dalarnas 0  
25 Stormyran Västernorrland 51  
26 Alderängesån Västernorrland 1  
27 Korsnäset 1 Västernorrland 3  
28 Korsnäset 2 Västernorrland 4  
29 Skuleskogen Västernorrland 4  
30 Brånamyran Västerbotten 6  
31 Spjutberget Norrbotten 3  
32 Klartjärnsbäcken Norrbotten 17  
33 Fälaren (UE 33) Uppsala 34  
   ∑ 478  
     

Ny Fallbärsholmarna, N om, vid Grycken Dalarnas 2  
Ny Gravån Dalarnas 2  
Ny Spångmossen Östergötlands x  
Ny Stensjökärret Östergötlands x  
Ny Trösälvens dalgång Örebro x  
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Trubbklockmossa Encalypta mutica NT 
 

 
Trubbklockmossa är en liten art med trubbiga blad. Här ses den med kapslar (centralt i bilden) 
tillsammans med den betydligt större arten stor klockmossa (utan kapslar i vänstra halvan av 
bilden) och ytterligare några mossarter. 
 
 
Trubbklockmossa återinventerades på alla sina 10 fastlandslokaler norrut till Härjeda-
len. Arten återfanns på 8 av dem (Tabell 4). Det är bara på lokalen i Djupadalens NR 
som arten har en betryggande population. Där hittades den väl spridd i området, men 
alla delförekomsterna var små eller mycket små. Som jag minns det från förra besö-
ket var fläckarna med arten större och hade fler kapslar, men antalet fläckar verkar 
inte ha minskat nämnvärt (Weibull 2005). En orsak till förändringen kan vara den 
mycket torra säsongen med låg nederbörd i stora delar av Sydsverige.  
 
Trubbklockmossa växer på bar riktigt kalkrik jord. Oftast förekommer den där jord-
täcket är riktigt tunt ovanpå små klipphyllor eller vid krönet av en klipphylla där jor-
den ”sipprar ut” över kanten (se bild nedan). Arten kan även förekomma på mindre 
jordhögar, särskilt där jordlevande myror har dragit upp ny kalkrik jord från djupare 
lager. Det är sannolikt viktigt att det är någorlunda kontinuerlig tillförsel av just sådan 
kalkrik jord för att arten ska kunna klara sig på sikt.  
 
Tre av lokalerna i Västra Götaland betas med nötkreatur vilket bidrar till att miljön 
hålls öppen och störs lite regelbundet av klövtramp (Tabell 4). Hela sex av lokalerna 
är gamla mer eller mindre småskaliga kalkbrott (kanske har även den i Högstena ut-
satts för extensiv täkt av kalksten). På lokalen i Dalarna finns inget bete, men däre-
mot har barrskogen i brottet blivit så gammal att en hel del granar har fallit och deras 
rotvältor blottat lämplig och kalkrik jord för arten att växa på (se bild nedan). 
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Trubbklockmossa växer allra oftast på ett tunt jordlager mycket nära en lodkant, som här ne-
danför håvskaftet i Sörviks NR. 
 
 
 

 
I Sörviks NR har ett antal grova granar börjat falla och bildat bra förutsättningar för trubb-
klockmossa i rotvältor. 
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Någon form av hävd är sannolikt nödvändig för att arten ska kunna överleva på sikt 
på dessa lokaler. Troligen är betesdrift det allra bästa för arten, men där det inte går 
är det viktigt att motverka igenväxningen av sly genom röjning, särskilt vid Basteda-
len och Klackberg (se bild nedan), men kanske även vid Ryrhalvön. Vid lokalen vid 
ormmötet hoppas vi på att granarna snart blir så gamla att de börjar falla och bilda 
rotvältor, vilket skulle kunna förbättra förutsättningarna för arten att komma tillbaka. 
 
Sammanfattningsvis är situationen för trubbklockmossa bekymmersam på fastlandet-
söder om Lapplandsfjällen. Nästan alla förekomsterna är små och kan lätt förstöras 
av igenväxning eller rena slumpfaktorer. Något behöver göras! 
 

 
I Klackbergs NR gjordes en röjning för några år sedan vilket var bra för mängden sly var då 
stor. Men igenväxningen går snabbt när man inte har hävd av betesdjur. Här är det förutom 
sly även problem med stora mängder backvial som tar över. Något behöver göras! 
 
 
Specialinventeringen av trubbklockmossa på Ölands Alvar avbröts efter bara fyra in-
venterade ytor (av sammanlagt 100 planerade). Orsaken till det var den extrema torka 
som drabbat ön under 2016. Vi ansåg i samråd (inventerare, uppdragsgivare och Art-
databanken) att det inte var vettigt att söka efter en art som just detta år verkar ha ex-
tremt små populationer (resultat från återbesök på kända förekomster på ön) som 
dessutom inte hade kapslar. Just på Öland (och även Gotland) är det särskilt viktigt 
att kunna se kapslar av arten i fält, eftersom den närstående arten slät klockmossa 
Encalypta vulgaris har små former som kan vara besvärliga att skilja från trubbklock-
mossa. 
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Tabell 4. Tabell över lokalerna där trubbklockmossa eftersöktes 2016. Med UE 
menas numret för artens uppföljningsenhet som återbesökts. Med ”x” menas att 
arten eftersökts på nya lokaler på Öland under inventeringens specialundersök-
ning. 
UE Lokal Län Antal m2 Kommentar 

3 Högstena alvar (UE 03) Västra Götaland 7 Bete (kalkbrott?) 
4 Djupadalens NR (UE 04) Västra Götaland 37 Kalkbrott, Bete 
5 Stenåsen (UE 05) Västra Götaland 1 Kalkbrott, Bete 
6 Ryrhalvön (UE 06) Västra Götaland 1 Alvar 
7 Klackberg NR (UE 07) Västmanland 2 Kalkbrott 
8 Sörvik NR (Kallat Limberget UE 8) Dalarnas 9 Kalkbrott 
9 Hamrafjäll (UE 09) Jämtlands 0 Kalfjäll 
10 Stora Mittåkläppen (UE 10) Jämtlands 8 Kalfjäll 
18 Bastedalen (UE 18) Örebro 3 Kalkbrott 
19 Ormmötet, N om (UE 19) Jämtlands 0 Delvis kalkbrott 
   ∑ 68  
     
x Gynge NR Kalmar 1 Känd förekomst, alvar 
x Gynge NR (Ruta 72) Kalmar 0 Alvar 
x Gynge NR (Ruta 70) Kalmar 0 Alvar 
x Gynge NR (Ruta 69) Kalmar 0 Alvar 
x Gynge NR (Ruta 81) Kalmar 0 Alvar 

 
 
 

Andra fynd av rödlistade arter (hittills artbestämda, 
utom alm och ask) 

Vetenskapligt namn Artnamn Rödlistekategori Antal fynd 
Leproplaca proteus Härjedalslav CR 1 
Astragalus penduliflorus Smällvedel EN 1 
Bryum funckii Stor silverbryum EN 2 
Scapania apiculata Timmerskapania EN 9 

Scapania carinthiaca Mikroskapania EN 1 
Scapania glaucocephala Svämskapania EN 1 
Calypogeia suecica Vedsäckmossa VU 2 
Grimmia tergestina Alvargrimmia VU 3 
Lophozia ascendens Liten hornflikmossa VU 4 
Psora testacea Falsk guldskivlav VU 1 
Sarcodon fennicus Bitter taggsvamp VU 1 
Skeletocutis odora Ostticka VU 2 
Squamarina gypsacea Alvarplacodlav VU 1 
Alectoria sarmentosa Garnlav NT 3 
Anastrophyllum hellerianum Vedtrappmossa NT 19 
Auricularia mesenterica Svartöra NT 1 
Botrychium lunaria Månlåsbräken NT 2 
Bryoria nadvornikiana Violettgrå tagellav NT 1 
Cephalozia catenulata Stubbtrådmossa NT 12 
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Chaenotheca gracillima Brunpudrad nållav NT 2 
Claurouxia chalybeioides Labyrintlav NT 1 
Cyphelium tigillare Ladlav NT 3 
Entodon concinnus Briljantmossa NT 3 
Entosthodon muhlenbergii Kalkkoppmossa NT 1 
Fomitopsis rosea Rosenticka NT 2 
Geastrum quadrifidum Fyrflikig jordstjärna NT 1 
Goodyera repens Knärot NT 1 
Hamatocaulis vernicosus Käppkrokmossa NT 5 
Hygrocybe punicea Scharlakansvaxskivling NT 1 
Hygrophorus karstenii Äggvaxskivling NT 1 
Hypericum montanum Bergjohannesört NT 1 
Lophozia longiflora Vedflikmossa NT 2 
Odontoschisma denudatum Kornknutmossa NT 6 
Phellinus chrysoloma Granticka NT 2 
Phellinus ferrugineofuscus Ullticka NT 1 
Phellinus nigrolimitatus Gränsticka NT 1 
Phellinus populicola Stor aspticka NT 1 
Philonotis calcarea Kalkkällmossa NT 1 
Pseudocrossidium obtusulum Kornrullmossa NT 1 
Pterygoneurum ovatum Stjärtmossa NT 1 
Sarcodon squamosus Motaggsvamp NT 1 
Schistidium helveticum Praktblommossa NT 1 
Tayloria tenuis Liten trumpetmossa NT 1 
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Bilaga 1.  
Plan för inventering av trubbklockmossa på Stora al-
varet 2016 
 
Förslag till metodik 
Området bestå av ca 259 km2 och delas in i 259 enheter (i vårat preliminära utlägg 
blev det 265, så vi får kolla så inget hamnat utanför). Av de 265 enheterna drogs ett 
slumpmässigt urval på 100 stickprov (se karta nedan; röda punkter är de slumpmäss-
igt valda ytorna av 265 punkter). Koordinaterna för stickprovsytorna belägenhet är 
centrum för kvadratkilometerytorna. Samplings-gridden gjordes med Global Mapper. 
Förslaget är att en stickprovsyta är 1 ha. 
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Det randomiserade upplägget gör det möjligt att skatta förekomsten av trubbklock-
mossa för hela området. Inom varje inventerad stickprovsyta noteras förekomst eller 
ingen förekomst. Dessutom noteras antalet kluster (som även koordinatsätts) av ar-
ten inom stickprovsytan. Detta är viktigt för efterarbetet av inventeringsresultatet. 
Habitattillhörighet för varje stickprov bör kontrolleras gentemot vegetationskartan 
som länsstyrelsen tillhandahållit.  
 
Om efterarbetet – analys av inventeringsresultaten 
Vi behöver säkerställa fördelningen av antalet observationer, från 0 till X. Därefter 
kolla om dessa följer en förväntad Poisson-fördelningen eller en negativ binomialför-
delning. Därefter sker en skattning av sannolikheten för att observera arten i en god-
tycklig yta med storleken av ett hektar bestående av habitaten basiska berghällar, 
karsthällmarker respektive alvar. Sedan kommer vi att använda oss av bootstrap-tek-
niken för skattning av konfidensintervallen för sannolikheten att observera arten en-
ligt ovan samt även för beräkningen av förekomsten inom hela området.  
 
Vi producerar en karta som beskriver fördelningen av arten med täthetsintervall samt 
en så kallad ”heat map” för defacto-observationer. 
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