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Inledning 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län, har Henrik Weibull inventerat barkkvastmossa 
(Dicranum viride) i Uppsala och Gävlebords län under hösten 2007 och vintern 2008. Syftet med 
inventeringen har varit att försöka hitta ytterligare nya förekomster av barkkvastmossa. Ett antal 
potentiella lokaler för arten (men där den inte tidigare påträffats) detaljinventerades med avseende 
på just barkkvastmossa. Gillis Aronsson, Upplandstiftelsen, tipsade om ett antal potentiella 
lokaler med ädellövskog. Under inventeringarna noterades dessutom alla andra rödlistade eller 
naturvårdsintressanta mossor (arter) som hittades på lokalerna (se Tabell 1, Excelfil med 
fynduppgifter och Artportalen). Namnen följer Hallingbäck, Hedenäs & Weibull (2006) för 
mossor. Kategori i rödlistan följer Gärdenfors (2005).  

 
Resultat 
Under inventeringen besöktes sammanlagt ca 36 lokaler. Sammanlagt hittades barkkvastmossa på 
7 lokaler på 53 träd med en sammanlagd täckning av drygt 26 dm2 (Tabell 1). De allra rikligaste 
förekomsterna hittades vid Testeboån i Gävleborgs län. Dessutom gjordes en del andra 
naturvårdsintressanta fynd (Tabell 2) lokalbeskrivningarna nedan och separat Excel-fil. 
 
 

Tabell 1. Summering av inventeringens resultat fördelat på de båda länen. Antal träd med 
barkkvastmossa (Dicranum viride) fördelat på trädslag och med total täckning i dm2. 
Trädslagen är ask (Fraxinus excelsior), lind (Tilia cordata), ek (Quercus robur) och lönn (Acer 
platanoides). * anger att ett av träden med barkkvastmossa var en låga av ek på lokalen. 
 

  Ask Lind Ek Lönn   
Antal träd 

(tot) 
Täckning 
(dm2 tot) 

Uppsala län          
Ekdalen  4 5 1*    10 3,83 
Hasseldalarna    1    1 0,15 
Tammån  1  1    2 0,31 
        ∑ 13 ∑ 4,29 
          
Gävleborgs län          
Lerån    1    1 0,01 
Testeboån, sydligaste fåran    2*    2 0,6 
Testeboån, mellersta fåran  1  13 3   16 13.74 
Testeboån, Oslättfors  9 7 6    22 7,68 
        ∑ 40 ∑ 22,03 
          
Totalt under inventeringen        ∑∑ 53 ∑∑ 26,32 

 
Innan denna inventering var barkkvastmossa känd från minst 38 träd på 13 lokaler, men nästan 
hälften av träden var i ett enda område. Den kända populationen av barkkvastmossa i Sverige är 
nu därför uppe i 91 träd fördelat på 20 lokaler, vara 4 av dessa är särskilt individrika (10 eller fler 
träd). Resultatet av inventeringen är mycket positivt, särskilt de individrika populationerna vid 
Testeboån! 
 
Ingen av de nyfunna lokalerna är i dagsläget i behov av naturvårdande skötselåtgärder. Vid Lerån 
och Hasseldalarna har naturvårdande åtgärder i form av avverkning och ringbarkning av gran 
redan utförts. Däremot skulle stödtransplantering minska riskerna för utdöende av 
barkkvastmossa på de individfattiga lokalerna Hasseldalarna, Tammån och Lerån (Tabell 3). 
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Tabell 2. Rödlistade arter som påträffades under inventeringen. Rubriken RL 2005 anger kategori för rödlistade arter 
(Gärdenfors (2005). N2000 anger om arten listas i bilaga 2 i EUs habitatdirektiv (Cederberg & Löfroth 2000). 
Dessutom finns antal lokaler som arten hittades på i denna inventering i Uppsala (25 lokaler) respektive Gävleborgs 
län (11 lokaler). För ytterligare information se Excel-fil med fynduppgifter. 
 

  
RL 
2005 

Natura 
2000 

Antal 
lokaler 
Uppsala 

Antal  
lokaler 
Gävleb. 

Levermossor      
Anastrophyllum hellerianum vedtrappmossa NT  13 1 
Calypogeia suecica vedsäckmossa VU  1  
Lophozia ascendens liten hornflikmossa NT  2  
Scapania apiculata timmerskapania EN  3  
Scapania carinthiaca mikroskapania CR N2000 1 1 
      
Bladmossor      
Buxbaumia viridis grön sköldmossa - N2000 7  
Dichelyma capillaceum hårklomossa NT N2000 1  
Dicranum viride barkkvastmossa EN N2000 3 4 
Fissidens bryoides var. gym-

nandrus 
näckfickmossa NT  2  

Neckera pennata aspfjädermossa NT  6 1 
Orthotrichum urnigerum filthättemossa NT  1  
      
Lavar      
Arthonia byssacea ekpricklav VU  1 1 
Buellia violaceofusca blyertslav NT  1 1 
Chaenotheca gracillima brunpudrad nållav NT  1  
Chaenotheca hispidula parknål NT  1  
Cladonia parasitica dvärgbägarlav NT  1  
Cliostomum corrugatum gul dropplav NT  2 1 
Collema subnigrescens aspgelélav NT  2  
Gyalecta ulmi almlav NT  4 2 
Leptogium rivulare strandskinnlav EN  1  
Lobaria amplissima jättelav EN  1  
Lobaria pulmonaria lunglav NT  16 5 
Lobaria scrobiculata skrovellav NT  1  
Megalaria grossa ädellav NT   1 
Nephroma laevigatum västlig njurlav NT  1  
Pannaria conoplea grynlav VU   1 
Sclerophora coniophaea rödbrun blekspik NT  11 3 
Sclerophora farinacea brunskaftad 

blekspik 
NT  1  

Sclerophora peronella liten blekspik NT  1  
      
Svampar      
Artomyces pyxidatus kandelabersvamp NT  2  
Junghuhunia collabens blackticka VU  1  
Lentaria byssiseda spinnfingersvamp NT  1  
Pachykytospora tuberculosa blekticka NT   1 
Phellinus nigrolimitatus gränsticka NT  3  
Phlebia centrifuga rynkskinn NT  1  
Pycnoporellus fulgens brandticka VU  1  
Xylobolus frustulatus rutskinn NT  6 1 
    ∑ 101 ∑ 24 
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Tabell 3. De nyupptäckta lokalernas lämplighet för stödtransplantering av barkkvastmossa (Dicranum 
viride). 

  
Antal 
träd 

Täckning 
(dm2 tot) 

  Lämplig för stödtransplantering? 

       
Uppsala län       

Ekdalen  10 3,83   Ja, men behövs kanske inte på en så riklig lokal 

Hasseldalarna  1 0,15   Ja, behöver spridas för att minska utdöenderisken 

Tammån  2 0,31   
Ja, särskilt till den intilliggande lokalen (se 

lokalbeskrivning) 

       
Gävleborgs län       

Lerån  1 0,01   Ja, men förekomsten är kanske för liten? 

Testeboån, sydligaste 
fåran 

 2 0,6   
Tveksamt om det behövs med tanke på artens stora 

förekomster i andra delar av ån 

Testeboån, mellersta 
fåran 

 16 13.74   
Nej, behövs inte för populationen är tillräckligt stor 

och spridd 

Testeboån, 
Oslättfors 

 22 7,68   
Nej, behövs inte för populationen är tillräckligt stor 

och spridd 

       
 
 

 

Nya lokaler för barkkvastmossa (Dicranum viride) 

UPPSALA LÄN 

Uppsala kommun, Bladåker fg 

Ekdalen, RN: 6652953, 1642213, 100 m, SE0210161,  

Den del av Ekdalens NR som besöktes är en blandskog med rikligt med ädellövträd på relativt 
blockrik mark. Genom området går ett bitvis mer än två meter djupt grävt dike. Vid besöket var 
diket nästan torrt, så det har sannolikt inte särskilt stor avvattnande effekt.  
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Barkkvastmossa hittades på sammanlagt 10 träd: 4 askar (ask 1, 2 och 3 framför blocket på bilden 
ovan), 5 lindar och 1 eklåga. Efter denna inventering är detta en av de fyra individrikaste lokal-
erna för barkkvastmossa! På lokalen finns även ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter, 
t.ex. aspfjädermossa (Neckera pennata), almlav (Gyalecta ulmi) och lunglav (Lobaria pulmonaria). 
Dessutom hittades flera intressanta arter på död barrved, t.ex. vedtrappmossa (Anastrophyllum 
hellerianum), grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) och gränsticka (Phellinus nigrolimitatus). 
 
Naturvårdsintressanta arter 

Amblystegium subtile 
Anastrophyllum hellerianum NT 
Anomodon attenuatus 
Anomodon longifolius 
Anomodon viticulosus 
Buxbaumia viridis Natura 2000 
Dicranum flagellare 
Dicranum viride EN Natura 2000 
Herzogiella seligeri  
Homalia trichomanoides 
Homalothecium sericeum 
Mnium stellare 

Neckera complanata 
Neckera pennata NT 
Nowellia curvifolia 
Porella cordaeana 
Ulota crispa 
 
Gyalecta ulmi NT 
Lobaria pulmonaria NT 
Nephroma bellum 
 
Phellinus nigrolimitatus NT 
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Uppsala kommun, Jumkil fg 

Hasseldalarna, Styggkärrets NR, RN: 6651407, 1583508, 100 m, SE0210238,  

Hasseldalarna är en smal och långsträckt glup med rikligt med ädellövträd. Periodvis, särskilt vid 
snösmältning är vattenståndet bitvis ca 1 meter djupt, men under stor del av året är marken 
torrlagd.  
 
Nära kröken på glupen hittades barkkvastmossa på en relativt rak och upprätt stam av ek. Där 
växte ca 15 cm2 av arten spridd på stammen, 1-1,5 m över marken. På lokalen finns även ett antal 
andra naturvårdsintressanta arter, t.ex. lunglav (Lobaria pulmonaria) och västlig njurlav (Nephroma 
laevigatum). På två block hittades även den i Sydsverige mycket sällsynta arten grov husmossa 
(Hylocomiastrum pyrenaicum). Kanske det enda moderna fyndet av arten i länet. För ett par år sedan 
gjordes en naturvårdsröjning där en del granar kapades och ringbarkades. Röjningen verkar vara 
lyckad och har åtminstone inte haft några synbara negativa effekter på barkkvastmossa eller andra 
naturvårdsintressanta mossor i området. 
 
Naturvårdsintressanta arter 

Amblystegium subtile 
Antitrichia curtipendula 
Callicladium haldanianum 
Dicranum flagellare 
Dicranum viride EN Natura 2000 
Herzogiella seligeri  
Homalia trichomanoides 
Homalothecium sericeum 
Hylocomiastrum pyrenaicum 
Neckera complanata 

Ulota crispa 
 
Lobaria pulmonaria NT 
Lopadium disciforme 
Nephroma laevigatum NT 
Nephroma resupinatum 
Parmeliella triptophylla 
Peltigera collina 
 

 

Tierp kommun, Söderfors fg 

Tammån, S om Untra, RN: 6701433, 1583281, 100 m 

Intill dammvallen ligger denna lokal som är en lövskog med rikligt med ädellövträd. Lokalen har 
sannolikt påverkats kraftigt negativt av dämningen av Dalälven. Men det finns en del äldre ädel-
lövträd och rikligt med klenare lövträd.  
 
Barkkvastmossa hittades på två träd: en ek med ca 30 cm2 med ett 15-tal tussar 0,5-2,5 m över 
marken; och en ask med bara 1 cm2 i en tuss 0,5 m över marken. På lokalen finns även en del 
andra naturvårdsintressanta arter, t.ex. aspfjädermossa (Neckera pennata) och två baronmossor 
(Anomodon spp). Intill lokalen finns en glupliknande miljö (separat lokal) och en liten bäck som ser 
mycket lämplig ut för barkkvastmossa, men där kunde arten inte hittas, trots många lämpliga 
lutande ädellövträd. 
 
Naturvårdsintressanta arter 

Anomodon attenuatus 
Anomodon longifolius 
Antitrichia curtipendula 
Dicranum viride EN Natura 2000 
Herzogiella seligeri  
Homalia trichomanoides 

Hypnum pallescens 
Mnium stellare 
Neckera pennata NT 
Orthotrichum gymnostomum 
Ulota crispa 
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GÄVLEBORGS LÄN 

Gävle kommun, Hedesunda fg 

Lerån, uppströms vattenrännan, RN: 6709683, 1582073, 100 m 

Intill ån ligger denna lokal på några låga moränkullar. Det är en lövskog med rikligt med 
ädellövträd varav en hel del är relativt gamla och grova. Skogen är relativt gles på grund av att en 
(naturvårds-?)röjning nyligen gjordes i området, då nästan alla granar avverkades.  
 
Barkkvastmossa hittades på en ek med ca 1,5 cm2 fördelat på två tussar 1-2 m över marken. På 
lokalen finns även en del andra naturvårdsintressanta arter, t.ex. aspfjädermossa (Neckera pennata), 
blyertslav (Buellia violaceofusca), rödbrun blekspik (Sclerophora coniophaea) och blekticka 
(Pachykytospora tuberculosa). På ett par äldre granlågor hittades även vedtrappmossa (Anastrophyllum 
hellerianum). 
 
Naturvårdsintressanta arter 

Amblystegium subtile 
Anastrophyllum hellerianum NT 
Anomodon attenuatus 
Dicranum viride EN Natura 2000 
Herzogiella seligeri  
Hypnum pallescens 
Neckera pennata NT 
Orthotrichum gymnostomum 
Ulota crispa 
 
Buellia violaceofusca NT 
Calicium adspersum 
Leptogium saturninum 

Sclerophora coniophaea NT 
 
Pachykytospora tuberculosa NT 

 

Gävle kommun, Hille fg 

Testeboån, sydligaste fåran, RN: 6738454, 
1567850, 50 m, SE0630164,  

Denna del av Testeboån är flack och åfåran delar 
upp sig i tre huvudfåror. Kring dessa växer en 
översvämningspräglad blandskog med en hel del 
inslag av ädellövträd men även med rikligt med 
gran. På en liten holme i den sydligaste åfåran 
växer ett par knotiga ekar i ett sidoflöde av fåran. 
På en av dessa hittades barkkvastmossa med ca 50 
cm2, dels 0,5-2 m, och dels på en lutande del ca 5 
m över marken. Dessutom hittades arten på en 
eklåga (ca 10 cm2), sannolikt en grov gren från 
eken med barkkvastmossa. På ett block i 
strandkanten hittades även små fläckar av 
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hårklomossa (Dichelyma capillaceum). Denna lokal är relativt begränsad men ligger relativt nära den 
stora förekomsten vid den mellersta åfåran (se nedan). 
 
Naturvårdsintressanta arter 

Dichelyma capillaceum NT Natura 2000 
Dicranum viride EN Natura 2000 
Herzogiella seligeri  
Lejeunea cavifolia 
Orthotrichum gymnostomum 
Trichostomum tenuirostre 

Ulota crispa 
 
Parmeliella triptophylla 
 
Osmunda regalis 
 

 

Testeboån, mellersta fåran, RN: 6738733, 1568135, 10 m, SE0630164,  

Denna del av Testeboån är flack och åfåran delar upp sig i tre huvudfåror. Kring dessa växer en 
översvämningspräglad blandskog med en hel del inslag av ädellövträd men även med rikligt med 
gran. På södra sidan av den mellersta åfåran finns ett område med många gamla, grova och delvis 
lutande ädellövträd, varav flera intill en sidobäck till åfåran.  
 

 
 
Barkkvastmossa hittades på sammanlagt 16 träd: 1 ask, 13 ekar och 3 lönnar. Men populationen 
är sannolikt ännu större eftersom alla träd inte inventerades. Detta är den svenska lokal med 
störst täckning av barkkvastmossa, minst 13,7 dm2! Lokalen är känd som en mycket artrik lokal 
för kryptogamer, särskilt lavar, och innehåller ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter. Vid 
besöket noterades bl.a. jättelav (Lobaria amplissima), lunglav (Lobaria pulmonaria), ädellav (Megalaria 
grossa) och grynlav (Pannaria conoplea).  
 
Naturvårdsintressanta arter 

Amblystegium subtile 
Dicranum viride EN Natura 2000 

Hypnum pallescens 
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Leptogium lichenoides 
Leptogium saturninum 
Lobaria amplissima EN 
Lobaria pulmonaria NT 

Megalaria grossa NT 
Pannaria conoplea VU 
Phlyctis agelaea 

 

Testeboån, Oslättfors, naturstigen nedströms bruket, RN: 6739549, 1563667, 10 m, 
SE0630164,  

Nedströms dammen i Oslättfors är Testeboån flack och ån delar upp sig i flera delar. Kring dessa 
växer en översvämningspräglad ädellövskog med många gamla, mycket grova och delvis lutande 
ädellövträd. Skogen är delvis parkartad, sannolikt pga. att den skötts av det närliggande bruket. 
Nu går bl.a. en naturstig genom området.  
 
Barkkvastmossa hittades på sammanlagt 22 träd: 9 askar, 6 ekar och 7 lindar. Men populationen 
är sannolikt ännu större eftersom alla träd inte inventerades. Detta är den svenska lokal med flest 
träd med barkkvastmossa! På lokalen finns även ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter, 
t.ex. ekpricklav (Arthonia byssacea) (nordligaste lokalen i Sverige?), almlav (Gyalecta ulmi), lunglav 
(Lobaria pulmonaria) rödbrun blekspik (Sclerophora coniophaea) och rutskinn (Xylobolus frustulatus) 
(nordligaste lokalen i Sverige?). 
 
Naturvårdsintressanta arter 

Antitrichia curtipendula 
Dicranum viride EN Natura 2000 
Homalia trichomanoides 
Lejeunea cavifolia 
Ulota crispa 
 
Arthonia byssacea VU 

Gyalecta ulmi NT 
Lobaria pulmonaria NT 
Peltigera collina 
Sclerophora coniophaea NT 
 
Xylobolus frustulatus NT 

 

Lokaler utan barkkvastmossa (Dicranum viride) 

Här listas övriga besökta lokaler där barkkvastmossa inte kunde hittas. Däremot hittades en del 
andra rödlistade och naturvårdsintressanta arter (se Tabell 1 och Excel-fil för ytterligare detaljer). 

UPPSALA LÄN 

Uppsala kommun, Björklinge fg 

Gåsholmen NR, norra delen vid sjön, RN: 6667370, 1591572, 250 m, SE0210224,  

Barrskog med inslag av asp, lönn och lind. Några av träden, särskilt lindar, skulle kunna vara 
lämpliga för arten, men den kunde inte hittas! 

Uppsala kommun, Jumkil fg 

Glup SV om Styggkärret, N om glupen, NR, RN: 6650772, 1582619, 25 m, SE0210238,  

Grandominerad skog med lövinslag, halvöppet. Ett par lämpliga ekar, men ingen 
barkkvastmossa. 
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Glup SV om Styggkärret, Styggkärrets NR, RN: 6650800, 1582510, 100 m, SE0210238, 
Styggkärret, Styggkärret 

Glup med grova relativt exponerade lövträd. Flertal lämpliga ekar, lindar och många aspar, men 
ingen barkkvastmossa. 

Glup SV om Styggkärret, V om glupen, NR, RN: 6650802, 1582414, 50 m, SE0210238,  

Grandominerad skog med lövinslag. Enstaka ekar, men ingen barkkvastmossa. 

Hökbopussen, Styggkärrets NR, RN: 6651559, 1583569, 100 m, SE0210238,  

Glup med grova lövträd i kanterna. Flera lämpliga grova, lutande träd av flera trädslag som ek, 
lind och asp, men ingen barkkvastmossa. 

Uppsala kommun, Knutby fg 

Aspbladsmossen, NO-änden av reservatet, RN: 6643893, 1643052, 100 m, SE0210062,  

Lövrik blandskog, Flera lämpliga träd: grova ekar, lindar och aspar mm i relativt tät blandskog 
(för mycket gran för lövträden?). Ingen barkkvastmossa., trots lämplig lokal. 

Herrgården, RN: 6644119, 1643134, 25 m 

Gårdsmiljö med hamlade träd och alléträd. Ett flertal grova lutande almar och askar S om torpet, 
förutom vård- och alléträden. Men ingen barkkvastmossa. 

Herrgårdsdammen Ö-änden, Aspbladsmossen, RN: 6643664, 1643019, 250 m, SE0210062,  

Berghäll med senvuxen lind, 5-10 senvuxna relativt klena lindar på en bergknalle och rikligt med 
aspar runt glupen. Ingen barkkvastmossa,  trots lämplig lokal. 

Ryttarhagen NR, RN: 6643786, 1643718, 100 m, SE0210164,  

Lövskog, nyligen gallrad blandskog. Många lämpliga träd: 50-tal lindar, 10-tal ekar och rikligt med 
asp, men ingen barkkvastmossa. 

Vällnora bruk, RN: 6651535, 1641785, 50 m 

Lodklippa med lövbård, Enstaka något lämpliga lutande träd, troligen för exponerat för 
barkkvastmossa. 
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Uppsala kommun, Skuttunge fg 

Norrbodalglupen, 6657587, 1589849, 100 m 

I kanten av en glup, rikligt med lövträd. Arten kunde inte återfinnas, men den skulle säkert kunna 
växa på platsen för det finns lämpliga träd: ett 20-tal lindar, några askar och ett flertal grova aspar. 

Norrbodalglupen, SV-delen, RN: 6657571, 1589786, 100 m 

I kanten av Glup, rikligt med lövträd, Arten kunde inte återfinnas, men den skulle säkert kunna 
växa på platsen för det finns många lämpliga träd, främst askar. 

Uppsala kommun, Åland fg 

Anddalsglupen, "lunden", RN: 6642196, 1580384, 100 m 

Glup med lövskog med rikligt av löv. Många lämpliga träd, men ingen barkkvastmossa! 

Tierp kommun, Söderfors fg 

Kvarnön, Djupfåran väster om Untra kraftverk, RN: 6703473, 1582905, 250 m, 
SE0210008,  

Lövskog intill dämd, men svämmande å. Rikligt med lämpliga, grova och lutande träd, men 
eventuellt lite för exponerat för barkkvastmossa. 

SO om Untra, RN: 6702558, 1585121, 50 m 

Lindrikt bestånd i granskog. Enstaka något lämpliga lutande lindar, kanske för liten lokal för 
barkkvastmossa. 

Tammån, glup och liten bäck, RN: 6701255, 1583268, 100 m 

Glupartad miljö med ädellövinslag. Många lämpliga träd, främst intill glupmiljön. Många lutande 
askar! Men ingen barkkvastmossa! 

Öster om Hällsjön, RN: 6698551, 1578039, 100 m 

Relativt tät granskog med lövinslag. Flera lämpliga lindar och ekar i relativt tät igenväxande skog, 
men ingen barkkvastmossa. 

Öster om Hällsjön, nära sjön, RN: 6698580, 1577815, 50 m 

Lövbestånd i strandmiljö, många lämpliga träd, främst ekar, även många aspar, men ingen 
barkkvastmossa. 
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Älvkarleby kommun, Älvkarleby fg 

Glamsen, S om byn, RN: 6713775, 1583895, 50 m 

Askallé, 15-tal askar i allé vid vägen, en del träd lutande. Relativt skuggigt av kringliggande 
barrskog, men ingen barkkvastmossa. 

Tångsån, korsningen med gamla landsvägen, RN: 6711011, 1582576, 25 m 

Jätteeken vid vägen, exponerat. Jätteeken vid vägen, för exponerat? 

Tångsån, nedströms landsvägen, norra sidan av ån, RN: 6711164, 1582760, 100 m 

Lövskog intill svämmande å, ett 20-tal gamla fina ekar, en del lutande och döda, men nyligen 
ordentligt framröjda. Ingen barkkvastmossa. 

Heby kommun, Harbo fg 

Kalvnäset NR, S-änden av Tämnaren, RN: 6669135, 1583895, 250 m, SE0250143,  

Lövskog med rikligt av lind och asp, en del ek. Omkring 100 fina grova lindar, många lutande, 
men ingen barkkvastmossa. Kan vara så att skogen är för öppen däremot rikligt med (Leucodon 
sciuroides) och (Homalothecium sericeum). 

GÄVLEBORGS LÄN 

Gävle kommun, Hedesunda fg 

N om Rämsö, RN: 6704737, 1580975, 25 m 

En ask i hyggeskant utan barkkvastmossa. 

Nordansjö, 2 km SSO om byn, RN: 6704248, 1580067, 25 m 

Barrskog med lind intill liten damm, enstaka lutande lindar, men ingen barkkvastmossa. 

Rämsö, norra delen vid bäck, RN: 6704363, 1580563, 50 m, SE0630154 

Spjutholmen, blandskog med många fina lindar och ett 30-tal lämpliga träd, många grova lutande 
lindar, översvämning. 

Spjutholmen, mellan vattenrännan (sten) och sjön, RN: 6704900, 1581290, 100 m, 
SE0630154,  

Periodvis översvämmad strandskog med asp, endast aspar som lämpligt substrat, men ingen 
barkkvastmossa. 

Tångsån, nedströms E4, vid gammal stenbro, RN: 6711037, 1582251, 100 m 

Barrskog med inslag av lövträd intill svämmande å, flera lämpliga och lutande träd, mest ekar, en 
del mycket trängda av gran. Bör röjas! 
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Gävle kommun, Staffan fg 

Sävasjön, SO om sjön, RN: 6716901, 1582550, 100 m, SE0630159,  

Sumpskog, lövrik med mycket askinslag, många lutande askar, men sannolikt för unga/klena,  
< 30 cm diameter. 

Gävle kommun, Älvkarleby fg 

Tångsån, N om gamla stenbron, RN: 6711179, 1582300, 100 m 

Framröjd gles lövskog intill svämmande å, flera grova ekar, nyligen framröjda, men ingen 
barkkvastmossa. 
 

Referenser 
Gärdenfors U. (red.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Hallingbäck T. (red.) 1998. Rödlistade mossor i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Hallingbäck T., Hedenäs L. & Weibull H. 2006. Ny checklista för Sveriges mossor. Svensk Botanisk Tidskrift 

100 (2): 96–148. 
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INLEDNING 

På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län, har Henrik Weibull återinventerat barkkvastmossa 
Dicranum viride i Uppsala, Stockholms och Gävlebords län under hösten 2008 och vintern 2009. 
Syftet med inventeringen har varit att försöka hitta så många av förekomster av barkkvastmossa 
som möjligt på de redan kända lokalerna. 

Under inventeringen besöktes sammanlagt fem lokaler i Uppsala län (Valkrör, Håcksboglupen, 
Rosslarna, Norra Kvarnön och Båtfors S om Båtforstorpet), en lokal i Stockholms län 
(Svartkärret) och en lokal i Gävleborgs län (Kakängssundet).  
 
Barkkvastmossa återfanns på alla utom en lokal (Norra Kvarnön). Arten hittades på sammanlagt 
40 träd med en sammanlagd täckning av drygt 12,3 dm2 (Tabell 1). På en av lokalerna 
(Håcksboglupen) gjordes även försök med stödtransplantering till ytterligare fem träd. 
 
Under inventeringen noterades även andra rödlistade eller naturvårdsintressanta arter som 
hittades på lokalerna (se lokalbeskrivningarna). Alla fynduppgifter finns inlagda i Artportalen. 
Namnen följer Hallingbäck, Hedenäs & Weibull (2006) för mossor. Kategori i rödlistan följer 
Gärdenfors (2005).  
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Tabell 1. Summering av inventeringens resultat fördelat på de tre länen. Antal träd med 
barkkvastmossa Dicranum viride fördelat på trädslag och med total täckning i dm2. Trädslagen är 
ask Fraxinus excelsior, alm Ulmus glabra, lind Tilia cordata, ek Quercus robur, asp Populus tremula och 
lönn Acer platanoides. Siffror inom parentes anger antal inventerade träd. Siffror inom 
hakparentes anger antal träd som arten transplanterats till. 

 Ask Alm Lind Ek Asp Lönn  
Antal träd 

(tot) 
Täckning 
(dm2 tot) 

          
Uppsala län          

Valkrör 
1 

(200) 
-  
(5) 

- 
(20) 

  
- 

(20) 
 

1 
(225) 

0,005 

Rosslarna 
- 

(85) 
 

1 
(36) 

1 
(111) 

- 
(60) 

- 
(7) 

 
2 

(319) 
1,55 

Norra Kvarnön (Båtfors) 
- 

(65) 
 

- 
(200) 

- 
(85) 

- 
(20) 

- 
(30) 

 
0 

(400) 
0 

Båtfors, S om Båtforstorpet 
- 

(40) 
 

7 
(57) 

4 
(144) 

- 
(10) 

  
11 

(251) 
0,82 

Håcksboglupen 
1 

(36) 
1 

(41) 
- 

(100) 
 

- 
(5) 

- 
(35) 

 
2 

(227) 
2,25 

   [Transplantering, nya träd] [5]       [5] [0] 

       ∑∑∑∑ 
16 [+5] 
(1422) 

4,62 

          
Stockholms län          

Svartkärret 
3 

(200) 
- 

(10) 
- 
(5) 

 
- 

(10) 
- 

(20) 
 

3 
(245) 

0,29 

       ∑∑∑∑ 
3 

(245) 
0,29 

          
Gävleborgs län          

Kakängssundet (Ö om rännan)   
6 

(31) 
7 

(42) 
- 

(10) 
  

13 
(83) 

3,24 

   + Ny lokal V om rännan   1 2    3 4,02 

       ∑∑∑∑ 
16 
(86) 

7,26 

          

Totalt under inventeringen       ∑∑∑∑∑∑∑∑ 
35 [+5] 
(1753) 

12,3 
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UPPSALA LÄN 

Valkrör 
Barkkvastmossa hittades för första gången på lokalen av Swantje Löbel i sin forskning om 
epifytflorans rumsliga fördelning i området (Löbel mfl 2006). Han inventerade 544 träd och fann 
barkkvastmossa på endast ett träd (Träd 334) och då var beståndet större än 1 cm2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid inventeringen 2008 hittades barkkvastmossa endast på ett träd, en ask som med största 
sannolikhet är samma träd som Swantje Löbel noterat arten på tidigare (Träd 334). Asken var ca 
35 cm i diameter, krokig men mer eller mindre upprätt [RT90: 6662714; 1646138]. Förekomsten 
av barkkvastmossa var mindre än 1 cm2, fördelat på 3 mycket små fläckar inom en kvadrat-
decimeter. De tre fläckarna innehöll endast 6 skott, 5 skott (på en lös barkbit som sannolikt 
lossnar mycket snart), respektive 3 skott (på en lös barkbit). De lösa barkbitarna nålades fast som 
en akut åtgärd. På bilderna ovan syns vita pappersmarkeringar intill de tre fläckarna med 
barkkvastmossa. Dessutom syns flera stora bara fläckar vid stambasen vilket visar att den 
småskaliga störningen varit stor den senaste tiden. Ett flertal av träden på trädkartan (Swantje 
Löbel i brev) har fallit sedan trädkarteringen gjordes. Därför var det extra svårt att återfinna rätt 
träd och över huvud taget känna igen sig i området! Det verkar som om dynamiken i trädskiktet 
är stor just nu. Beståndet innehåller endast ett mindre antal grova ädellövträd, men är mycket tätt 
med många klena och medelgrova träd som sannolikt håller på att självgallras.  
 
Vid besöket bedömdes att populationen av barkkvastmossa var för liten för att användas till stöd-
transplantering till andra träd. Barkkvastmossa har en mycket liten population på lokalen och 
utdöenderisken är överhängande. Arten skulle behöva transplanteras till fler träd för att minska 

Vita pappersmarkeringar vid de tre fläckarna med barkkvastmossa. Syns bäst på den högra bilden, på trädet 
bakom hunden. 
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utdöenderisken. Kanske vore det lämpligt att använda material av barkkvastmossa från någon 
annan lokal. 
 
På lokalen finns även ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter. På en gammal grov lind 
hittades t.ex. de rödlistade lavarna rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea, puderfläck Arthonia 
cinereopruinosa, ekpricklav Arthonia byssacea och den mycket sällsynta arten dalmatinerfläck Arthonia 
arthonioides. 
 
 

Naturvårdsintressanta arter 

Amblystegium subtile 
Anastrophyllum hellerianum NT 
Anomodon longifolius 
Antitrichia curtipendula 
Buxbaumia viridis Natura 2000 
Dicranum viride EN 
Herzogiella seligeri 
Homalia trichomanoides 
Neckera pennata NT 
Nowellia curvifolia 
Plagiomnium elatum 
 
 
 

Arthonia arthonioides EN 
Arthonia byssacea VU 
Arthonia cinereopruinosa NT 
Bacidia fraxinea 
Bacidia rubella 
Gyalecta ulmi NT 
Lobaria pulmonaria NT 
Parmeliella triptophylla 
Plectocarpon lichenum 
Sclerophora coniophaea NT 
 
Geastrum fimbriatum 
Xylobolus frustulatus NT 
 

 

Rosslarna 
Barkkvastmossa upptäcktes för första gången på lokalen 2001 av Henrik Weibull under en ex-
kursion med universitetskursen Kryptogamer och naturvård (5p, SLU Uppsala). Arten hittades på 
en lind i en blandskog med stort lövinslag intill Nedre Dalälven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ek 1, Rosslarna: barkkvastmossa på ekstam. 



 21

Vid inventeringen 2008 hittades barkkvastmossa på två träd, en ek (Ek 1, se bild) och en lind 
(Lind 1, se bilder). Den senare var med största sannolikhet samma träd som arten noterats på 
tidigare. Ek 1 [RT90: 6699199; 1578286] var ca 45 cm i diameter och upprätt. Barkkvastmossa 
täckte ca 5 cm2, ca 1,7 m ovan marken i en fläck. Trädets ena halva var död och avbruten, barken 
relativt sargad och flagande, sannoliktpå grund av ett tätt granuppslag intill. Lind 1 [RT90: 
6699285; 1578257] var ca 45 cm i diameter, ca 10 grader lutning. Barkkvastmossa täckte ca 2 cm2, 
ca 1,5-1,8 m ovan marken i några tussar. Dessutom förekom ca 1,5 dm2 4 m upp på stammen! 
Trädet var delat högre upp. Troligen var det samma träd som arten hittats på tidigare, men nu är 
aren mycket trängd av bergklomossa (Hypnum cuprerssiforme) och kopparglansmossa (Platygyrium 
repens), dold och svår att upptäcka! Vid ett stort block (>2 m högt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eken med barkkvastmossa kommer eventuellt att dö även om man tar bort en del unga granar 
intill. Därför finns ett behov av stödtransplantering på lokalen. Man kan använda skott av 
barkkvastmossa från Lind 1 för stödtransplantering, men då behövs en stege för att komma åt 
den större förekomsten högt upp på stammen! 
 
På lokalen finns ytterligare några naturvårdsintressanta arter, t.ex. de rödlistade mossorna 
hårklomossa (Dichelyma capillaceum) (på block vid Dalälven) och de vedlevande arterna liten 
hornflikmossa (Lophozia ascendens) och vedsäckmossa (Calypogeia suecica). 

Naturvårdsintressanta arter 

Anastrophyllum hellerianum NT 
Anomodon attenuatus 
Anomodon longifolius 
Brachythecium erythrorhizon 
Callicladium haldanianum 
Calypogeia suecica VU 
Dichelyma capillaceum NT 
Dicranum viride EN 
Herzogiella seligeri 
Homalia trichomanoides 
Homalothecium sericeum 
Lophozia ascendens NT 
Mnium stellare 
Rhytidiadelphus subpinnatus 

Trichostomum tenuirostre 
Ulota crispa 
 
 
Bacidia rubella 
Collema flaccidum 
Gyalecta ulmi NT 
Leptogium lichenoides 
Lobaria pulmonaria NT 
Lopadium disciforme 
Nephroma parile 
Peltigera collina 
 
Inonotus rhaedes 

 

 Rosslarna, lind 1: Barkkvastmossa på delad lind.  
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Norra Kvarnön (Båtfors NR, Ö om skjutbanan ONO om Untraverket) 
Barkkvastmossa upptäcktes för första och enda gången på lokalen 1998 av Henrik Weibull under 
en exkursion med universitetskursen Kryptogamer och naturvård (5p, SLU Uppsala). Lokalen 
domineras av lövskog och innehåller många ädellövträd.  
 
Vid inventeringen 2008 kunde barkkvastmossa inte återfinnas trots intensivt letande på ca 400 
träd. På lokalen undersöktes ca 200 lindar, 85 ekar, 65 askar, 30 lönnar och 20 aspar. 
 
Vid upptäckten 1998 hittades endast ca 1 cm2 av arten. Om det var den enda förekomsten i 
området kan den mycket väl ha försvunnit från området av naturliga, slumpmässiga orsaker, t.ex. 
på grund av naturlig småskalig störning i mosstäcket eller att trädet fallit. En sådan liten 
förekomst är naturligtvis mycket svår att upptäcka, vilket gör att det inte kan uteslutas att arten 
faktiskt fortfarande förekommer i området. 
 
Lokalen ligger alldeles nedströms kraftverksdammen Untra. Det kan ha påverkat lokalens lämp-
lighet för barkkvastmossa eftersom det inte förekommer någon periodvis översvämning i 
området (till skillnad från de allra flesta av barkkvastmossans lokaler!). 
 
På lokalen hittades däremot den rödlistade epifyten aspfjädermossa (Neckera pennata) på 9 löv-
trädsstammar. 
 

Naturvårdsintressanta arter 

Neckera pennata NT 
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Båtfors S om Båtforstorpet 
Barkkvastmossa upptäcktes för första gången på lokalen 1986 av Tomas Hallingbäck. Då växte 
den på en liggande grov ekstam intill Nedre Dalälven (det första moderna fyndet av arten i 
Sverige!). Därefter har den eftersökts utan resultat och just den förekomsten har ansetts utgången 
för att stammen brutits ned och blivit olämplig för arten. 
 
Vid inventeringen 2009 hittades barkkvastmossa på 11 träd, 7 lindar och 4 ekar. I tabellen nedan 
(Tabell 2) sammanfattas den insamlade informationen om alla delförekomsterna. Se även bilder 
på de flesta träden nedan. 
 
 
 
Träd 
nr 

Koordinat 
RT90 

Träd Barkkvastmossa 

Ek 1 6705680; 
1583295 

Ek, ca 80 cm i diameter, lutande 
mot vattnet Ca 30 cm2, 0,8-2,3 m ovan marken. 25-tal tussar. 

Ek 2 6705873; 
1583357 

Ek, ca 50 cm i diameter, lutande 
mot vattnet 

Ca 2 cm2, 1,5 m ovan marken (från sockeln). 1 
tuss. Träd lutande mot vattnet men trängd av bla 
gran inifrån 

Ek 3 6705815; 
1583375 

Ek, ca 30 cm i diameter, kraftigt 
lutande 

Ca 2 cm2, 1,2 m ovan marken. 1 halvdöd tuss. Intill 
grov ek 

Ek 4 6705803; 
1583364 Ek, ca 50 cm i diameter Ca 20 cm2, 0,5-2,5 m ovan marken (troligen även 

högre!). 50-tal tussar spridda i annan mossmatta.  
Lind 1 6705873; 

1583357 
Lind, ca 25 cm i diameter, 
lutande mot vattnet 

Ca 0,5 cm2, 1-1,5 m ovan marken. 2 tussar. Träd 
lutande mot vattnet men trängd av bla gran inifrån 

Lind 2 6705892; 
1583367 

Lind, ca 30 cm i diameter, 
delvis barklös men levande, 
lutande 

Ca 10 cm2, 1-2,3 m ovan marken. 15-tal tussar. 
Träd lutande mot vattnet men trängd av bla gran 
inifrån 

Lind 3 6705890; 
1583390 

Lind, ca 25 cm i diameter, 
krokig, delvis barklös men 
levande, lutande 

Ca 2 cm2, 1-2,5 m ovan marken. Många små 
tussar. Trädet alldeles ihop med en ask 

Lind 4 6705895; 
1583404 Lind, ca 40 cm i diameter Ca 10 cm2, 1-2,5 m ovan marken. Skuggigt ca 5 m 

från vattnet 
Lind 5 6705780; 

1583355 
Lind, ca 25 cm i diameter, 
mycket kraftigt lutande Ca 2 cm2, 1,3 m ovan marken. 1 gles tuss.  

Lind 6 6705768; 
1583345 

Lind, ca 22 cm i diameter, 
kraftigt lutande och böjd 

Ca 2 cm2, 1,4-1,7 m ovan marken. 3 tussar. Trädet 
trängt av grangrenar! 

Lind 7 6705717; 
1583322 

Lind, ca 20 cm i diameter, 
lutande Ca 0,5 cm2, 1,5 m ovan marken. 2 tussar.  

 
Området som genomsöktes känns ganska enhetligt och avgränsat, men det är sannolikt att 
barkkvastmossa kan hittas på fler träd i angränsande delar av reservatet. Vid besöket gjordes 
bedömningen att det inte finns behov av stödtransplantering av barkkvastmossa på lokalen. Dels 
för att arten förekommer på fler än tio träd och dels att alla förekomsterna var för små för att 
användas för transplantering.  
 
På lokalen finns ett flertal andra naturvårdsintressanta arter, bl.a. hittades den rödlistade 
vedlevande levermossan timmerskapania (Scapania apiculata). 

Tabell 2. En sammanfattning om den insamlade informationen. 
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Naturvårdsintressanta arter 

Anastrophyllum hellerianum NT 
Anomodon attenuatus 
Antitrichia curtipendula 
Callicladium haldanianum 
Dicranum viride EN 
Homalia trichomannoides 
Homalothecium sericeum 
Neckera pennata NT 
Orthotrichum gymnostomum 

Scapania apiculata EN 
 
Gyalecta ulmi NT 
Lobaria pulmonaria NT 
Lopadium disciforme 
Parmeliella triptophylla 
Peltigera collina 
Sclerophora coniophaea NT 
Thelotrema lepadinum 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Båtfors, ek 1: Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 
 

Båtfors ek 2 och lind 1: Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 
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Båtfors, lind 2. Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 
 

Båtfors, ek 3. Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 

Båtfors, ek 4: Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 
 

Båtfors, lind 5: Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 
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Håcksboglupen 
Barkkvastmossa hittades första gången 1999 på en ask på lokalen av Tommy Pettersson under 
nyckelbiotopsinventering. Därefter har den upptäckts på ytterligare två närstående träd, men två 
av träden har varit döda i några år och populationens framtid är oviss. Själva Håcksboglupen är 
två öppna ytor (den största ca 100 m lång) som periodvis under året är helt vattenfyllda. I 
kanterna av glupen finns ett stort antal ädellövträd i något som bitvis är en ädellövlund med 
bland annat mycket alm och ask. Träden kring glupen karterades vid ett projektarbete på 
universitetskursen Kryptogamer och naturvård (5p, SLU Uppsala) (Weibull 2003). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Båtfors, lind 6: Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 
 

Båtfors, lind 7: Vid stranden av en liten 
sjöliknande utbuktning (norrut) på älven. 

Håcksboglupen, ask 1. Håcksboglupen,  
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Vid inventeringen 2008 hittades barkkvastmossa endast på två träd, en ask och en alm (båda 
träden syns tillsammans på bilderna) [RT90: 6665921; 1586370]. Asken (Ask 1, den högra krokiga 
stammen i högra bilden) är samma träd som upptäcktes av Tommy Pettersson. Asken var död, ca 
40 cm i diameter och av ca 5 m upp längs den kraftigt lutande stammen (ca 55 grader över 
glupen). Barkkvastmossa täckte ca 2 dm2 och förekom 1,4-2,2 m ovan marken i sammanflytande 
fläckar. Alldeles intill asken lutade sig en död barklös stam som sannolikt var en alm (bl.a. med 
förekomst av den rödlistade svampen almdyna, Hypoxylon vogesiacum). Den ca 45 grader kraftigt 
lutande stammen som syns i övre högra hörnet av den högra bilden, var ca 23 cm i diameter och 
var också av ca 5 m upp. Barkkvastmossa täckte ca 25 cm2 och förekom 1-4 m ovan marken på 
ca 25 små fläckar.  
 
Vid besöket bedömdes att förekomsten av barkkvastmossa på asken var tillräckligt stor för att en 
liten del skulle kunna användas för stödtransplantering till andra träd (se rubrik ”Stödtrans-
plantering”).  
 
På lokalen finns även ett stort antal andra naturvårdsintressanta arter. Bland arter som tidigare 
hittats i området noterades t.ex. epifyterna aspfjädermossa (Neckera pennata), brun lundlav (Bacidia 
polychroa), västlig njurlav (Nephroma laevigatum), ringlav (Evernia divaricata) och vedarterna almdyna 
(Hypoxylon vogesiacum) och (Chaenotheca gracillima).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya rödlistade svampar för området var de vedlevande arterna narrtagging (Kavinia himantia) och 
vit vedfingersvamp (Lentaria epichnoa). Nya för området var även de vedlevande levermossorna 
timmerskapania (Scapania apiculata) och mikroskapania (Scapania carinthiaca). Dessutom hittades det 
tredje svenska fyndet av den epifytiska levermossan pälsfrullania (Frullania bolanderi) (se bild till 
vänster). Det är en art som tidigare bara hittats i Värmland och i Oslo-området i Norden. Päls-
frullania noterades på ask (9 stammar), rönn (1 stam), sälg (1 stam), hassel (60 stammar i 14 olika 
buketter) och till och med på gran (på klena kvistar av två mindre träd). 
 
Området är inte skyddat i dagsläget, men Länsstyrelsen planerar ett reservat eftersom det finns så 
många rödlistade och sällsynta arter i området. 

 Ett tätt mosstäcke med inslag av barkkvastmossa. Pälsfrullania (Frullania bolanderi ) 
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Naturvårdsintressanta arter 

Anastrophyllum hellerianum NT 
Anomodon attenuatus 
Anomodon longifolius 
Antitrichia curtipendula 
Buxbaumia viridis Natura 2000 
Callicladium haldanianum 
Dicranum flagellare 
Dicranum viride EN 
Frullania bolanderi CR 
Herzogiella seligeri 
Homalia trichomanoides 
Homalothecium sericeum 
Homomallium incurvatum 
Jungermannia leiantha 
Lophozia ascendens NT 
Neckera complanata 
Neckera pennata NT 
Orthotrichum gymnostomum 
Porella cordaeana 
Porella platyphylla 
Scapania apiculata EN 
Scapania carinthiaca CR 
Trichostomum tenuirostre 
Ulota crispa 

 
Alectoria sarmentosa 
Bacidia polychroa VU 
Chaenotheca brachypoda 
Chaenotheca gracillima NT 
Collema flaccidum 
Evernia divaricata VU 
Gyalecta ulmi NT 
Leptogium lichenoides 
Lobaria pulmonaria NT 
Nephroma laevigatum NT 
Nephroma parile 
Nephroma resupinatum 
Parmeliella triptophylla 
Peltigera collina 
Plectocarpon lichenum 
Sclerophora pallida 
 
Hypoxylon vogesiacum VU 
Kavinia himantia NT 
Lentaria epichnoa NT 
Phellinus nigrolimitatus NT 
Phellinus viticola 
 

 
 

Stödtransplantering

En liten tuss barkkvastmossa plockades från asken (Ask 1, se ovan) och användes för stöd-
transplantering till ytterligare fem träd. Fem förhoppningsvis lämpliga askar valdes ut: Ask A, 
B, C, D och E (se bilder nedan). De står alla i närheten av den ursprungliga asken i lunden på 
den stora glupens östra sida. Träden var alla mer eller mindre lutande eller krokiga och 
relativt grova. Det rådde fuktigt väder vid transplanteringen för att ge så gynnsamma 
groningsmöjligheter för arten som möjligt. Tussen med barkkvastmossa gnuggades mot 
nyligen blottade delar av stammen (naturliga fläckar där småskalig störning fått mosstäcket 
att lossna) så att bladfragment lossnade och fastnade på den fuktiga barken. Därefter 
markerades fläckarna med vita fastnålade lappar och träden fotades. Lapparna togs bort, men 
nålarna lämnades kvar för att man lättare skulle kunna återfinna fläckarna vid en åter-
inventreing. 
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Ask A. [RT90: 6665924; 1586368] Ask, ca 30 cm i diameter, nästan horisontell. Trädet i askbukett 
med 4 stammar (träd 63-66 i Weibull 2003). Barkkvastmossa transplanterad (från Ask 1) på 1 fläck 
ca 1,7 m ovan marken (på nyligen bar fläck). I övre bilden syns även Ask 1 i förgrunden.
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Ask B. [RT90: 6665893; 1586377] Ask, ca 30 cm i diameter, lutande ca 45 grader. Trädet omarkerat, 
men strax S om alm 105 i Weibull (2003). Barkkvastmossa transplanterad (från Ask 1) på 3 fläckar ca 
1,1, 1,2 och 2,2 m ovan marken (på nyligen bara fläckar). I bilden syns även Ask C i bakgrunden. 
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Ask C. [RT90: 6665914; 1586360] Ask, ca 60 cm i diameter, lutande ca 10 grader. Träd 104 i Weibull 
(2003). Barkkvastmossa transplanterad (från Ask 1) på 2 fläckar ca 1,5 och 1,8 m ovan marken (på 
nyligen bara fläckar). I övre bilden syns även Ask B och Ask 1 i bakgrunden. 



32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ask D. [RT90: 6665896; 1586369] Ask, ca 60 cm i diameter, lutande ca 20 grader. Ungefär vid 
träd 107 (eventuellt felmarkerat?) i Weibull (2003). Barkkvastmossa transplanterad (från Ask 1) 
på 2 fläckar ca 0,4 och 0,7 m ovan marken (på nyligen bara fläckar). I den övre bilden syns även 
Ask E till vänster. 
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 Ask E. [RT90: 6665888; 1586372] Ask, ca 45 cm i diameter, 
lutande ca 10 grader. Ungefär vid träd 107 (eventuellt felmarkerad?) 
i Weibull (2003). Barkkvastmossa transplanterad (från Ask 1) på 1 
fläck ca 1,7 m ovan marken (på nyligen bar fläck). Denna ask syns 
även till höger i den övre bilden på Ask D. 
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GÄVLEBORGS LÄN 

Kakängssundet 
Barkkvastmossa upptäcktes första gången på lokalen 1999 av Peter Andreasson på en ask. 
Vid återbesök med Mossornas Vänner 2001 återfanns asken som då hade dött och arten 
hittades dessutom även på en ek.  
 
Vid inventeringen 2009 hittades barkkvastmossa på 13 träd, 6 lindar och 7 ekar på den 
ursprungliga lokalen öster om rännan. Dessutom hittades arten på en ny närliggande lokal 
väster om rännan på 3 träd, 1 lind och 2 ekar. Däremot kunde den ursprungliga och 
sedermera döda asken inte återfinnas. 
 
 I tabellen (Tabell 3) sammanfattas den insamlade informationen om alla delförekomsterna. 
(Se även bilder på flera av träden.)  
 
Området som genomsöktes känns ganska enhetligt och avgränsat, men det är möjligt att 
barkkvastmossa kan hittas på fler träd i angränsande skogspartier. Vid besöket gjordes 
bedömningen att det inte finns behov av stödtransplantering av barkkvastmossa på lokalen 
eftersom den förekommer på så många träd.  
 
På lokalen finns ett flertal andra naturvårdsintressanta arter, bl.a. återfanns den rödlistade 
vedlevande levermossan timmerskapania Scapania apiculata. 
 

 
 
 

Ek 1. Vid vattendragets mindre fåra, Ö om 
rännan. 

Lind 1. N om vattendragets mindre fåra,  
Ö om rännan. 



35 

Tabell 3 En sammanfattning av den insamlade informationen om alla delförekomsterna. Se även följande 
bilder på träden. 
 

Träd nr 
Koordinat 
RT90 Träd Barkkvastmossa 

Ö om 
rännan    

Ek 1 6710831; 
1581990 

Ek, ca 50 cm i diameter, 
något lutande 

Ca 2 dm2, 0,1-ca 5 m ovan marken. Intill 
temporär bäckfåra 

Ek 2 6710871; 
1581983 

Ek, ca 80 cm i diameter, 
relativt lodrät 

Ca 10 cm2, 1,5-3,0 m ovan marken. Trädet 
trängt av smågranar 

Ek 3 6710881; 
1581980 

Ek, ca 18 cm i diameter, 
relativt lodrät 

Ca 2 cm2, 1,6-2,0 m ovan marken. Ca 10 
spridda fläckar. Trädet trängt av smågranar. 
Mycket nära Lind 1 

Ek 4 6710873; 
1582018 

Ek, ca 45 cm i diameter, 
något krokig men relativt 
lodrät 

Ca 10 cm2, 1,6-2,0 m ovan marken. Gles 
blandskog ca 15 m från ån 

Ek 5 6710877; 
1582024 Ek, ca 30 cm i diameter Ca 50 cm2, 1,7-4 m ovan marken. Gles 

blandskog ca 15 m från ån 

Ek 6 6710905; 
1582053 

Ekhögstubbe (ca 4 m), ca 
70 cm i diameter, något 
lutande 

Ca 2 cm2, 2-2,2 m ovan marken, 3 tussar 

Ek 7 6710926; 
1581927 Ek, ca 50 cm i diameter Ca 3 cm2, 1,7-2,3 m ovan marken, 4 tussar. 

Nära rännan! 
Lind 1 6710881; 

1581980 
Lind, ca 25 cm i diameter, 
rak nertill 

Ca 0,1 cm2, 2,0 m ovan marken. Trädet trängt 
av smågranar. Mycket nära Ek 3 

Lind 2 6710882; 
1582050 

Lind, ca 35 cm i diameter, 
lutande 

Ca 25 cm2, 1,2-2,0 m ovan marken. Nära Lind 
3 

Lind 3 6710882; 
1582050 

Lind, ca 15 cm i diameter, 
liggande ca 1 m över 
marken 

Ca 3 cm2, ca 3,5 m från roten. Nära Lind 2 

Lind 4 6710896; 
1582007 

Lind, ca 40 cm i diameter, 
något lutande 

Ca 15 cm2, 0,7-2,5 m ovan marken, 15-tal 
tussar. Nära Lind 5 

Lind 5 6710896; 
1582007 Lind, ca 30 cm i diameter Ca 2 cm2, 2,0 m ovan marken, 1 tuss. Nära 

Lind 4 
Lind 6 6710913; 

1581966 
Lind, ca 28 cm i diameter, 
lutande Ca 0,5 cm2, 2,0 m ovan marken, 1 tuss.  

    
V om 
rännan    

Ek 1 6710947; 
1581859 Ek, ca 70 cm i diameter Ca 1 cm2, 0,5 m ovan marken, 1 tuss.  

Ek 2 6710926; 
1581853 

Ek, 2-delad, ca 120 cm i 
diameter under delningen Ca 4 dm2, 0,5-3 m ovan marken. Nära Lind 1 

Lind 1 6710926; 
1581853 Lind, ca 20 cm i diameter Ca 1 cm2, 1,5-2 m ovan marken. Nära Ek 2 

 
 

Naturvårdsintressanta arter 

Anastrophyllum hellerianum NT 
Dicranum viride EN 
Neckera pennata NT 
Scapania apiculata EN 
 

Lobaria pulmonaria NT 
Lopadium disciforme 
Sclerophora coniophaea NT 
 
Xylobolus frustulatus NT 
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Ek 4. Öster om rännan. 

Ek 5. Öster om rännan. 
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Lind 2 och Lind 3. Öster om rännan. 

Ek 6. Öster om rännan. Ek 7. Öster om, men nära rännan. 
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Ek 1. Väster om rännan. 

Ek 2. Väster om rännan. 
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STOCKHOLMS LÄN 

Svartkärret 
Barkkvastmossa hittades första gången på lokalen av Swantje Löbel i sin forskning om 
epifytflorans rumsliga fördelning i området (Löbel m.fl. 2006). Hon inventerade 477 träd och 
fann barkkvastmossa på två askar. Hennes Träd 36 var 19 cm i diameter och hade mindre än 1 
cm2 av barkkvastmossa, och Träd 2049 var 11 cm i diameter och hade mer än 1 cm2 av bark-
kvastmossa. Vid ett återbesök hösten 2007 återfann Niklas Lönnell 1 cm2 med barkkvastmossa 
på en ask som var 18 cm i diameter (Artportalen) [RT90: 6641264; 1651677]. Koordinaten 
stämmer inte med de som Swantje hittade, vilket gör att detta var det tredje trädet med 
barkkvastmossa i området. 
 
Vid inventeringen 2008 hittades barkkvastmossa på tre askar: Ask HW1, Ask HW2 och Ask 
HW3.  

• Ask HW1 [RT90: 6641251; 
1651664] var ca 30 cm i 
diameter och kraftigt lutande. 
Barkkvastmossa täckte ca 25 
cm2, ca 2,2 m ovan marken. 1 
tuva. (Se bild till höger). 

• Ask HW2 [RT90: 6641292; 
1651494] var ca 18 cm i 
diameter och kraftigt lutande. 
Barkkvastmossa täckte ca 3 
cm2, ca 1,1 m ovan marken. 
Sannolikt Träd 36 på 
trädkartan (Swantje Löbel i 
brev). 

• Ask HW3 [RT90: 6641255; 
1651650] Ask, ca 18 cm i 
diameter och lutande. Bark-
kvastmossa täckte ca 0,5 cm2, 
ca 0,75 m ovan marken, och 1 
cm2 ca 1,6 m ovan marken. 
Ca 25 m ifrån Niklas Lönnells 
koordinat, men möjligen ändå 
det trädet (se Ask NL? 
nedan). 

 
Vid platsen där Niklas Lönnells 
koordinat hamnar växte en ask: Ask 
NL? [RT90: 6641261; 1651668]. Den var ca 20 cm i diameter, men där kunde ingen 
barkkvastmossa hittas! Jag är osäker på vilket träd han hittade barkkvastmossa på, antingen Ask 
HW3 ovan eller så har arten försvunnit från trädet, eller så har jag missat förekomsten. 
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Swantjes Ask 2049 [RT90: 6641243; 1651590] hade nyligen fallit och var vid besöket en asklåga 
med barken kvar, ca 11 cm i diameter, och där fanns ingen kvastmossa alls kvar på trädet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Precis som på lokalen vid Valkrör (Uppsala län, se ovan) har ett flertal av träden på trädkartan 
(Swantje Löbel i brev) fallit sedan trädkarteringen gjordes. Därför var det extra svårt att återfinna 
rätt träd och över huvud taget känna igen sig i området! Det verkar som om dynamiken i 
trädskiktet är stor just nu. Beståndet innehåller endast ett mindre antal grova ädellövträd, men är 
mycket tätt med många klena och medelgrova träd som sannolikt håller på att självgallras. Vid 
besöket bedömdes att populationen av barkkvastmossa var för liten för att användas till 
stödtransplantering till andra träd. Barkkvastmossa har en liten population på lokalen och 
utdöenderisken är stor med tanke på dynamiken som pågår. Arten skulle behöva transplanteras 
till fler träd för att minska utdöenderisken. Kanske vore det lämpligt att använda material av 
barkkvastmossa från någon annan lokal. 
 
På lokalen hittades en del andra naturvårdsintressanta arter, t.ex. den rödlistade epifyten 
aspfjädermossa Neckera pennata på minst 4 lövträdsstammar. 
 

Naturvårdsintressanta arter 

Callicladium haldanianum 
Dicranum viride EN 
Herzogiella seligeri 
Homalia trichomanoides 
Lejeunea cavifolia 
Neckera complanata 
Neckera pennata NT 
Nowellia curvifolia 

Plagiomnium medium 
Rhytidiadelphus subpinnatus 
Ulota crispa 
 
Parmeliella triptophylla 
 
Climacocystis borealis 

Ask HW2 (vänstra bilden) och Ask HW3 (högra bilden, där även Ask HW1 syns i bakgrunden). 
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42 

 
 

Strandskinnlav & Hårklomossa 
i Uppland och Dalarna 

2007 

 
Bo Norell 

 
 



43 

Sammanfattning 
De årliga fluktuationerna och de stora växlingarna i vattenståndet, vid främst Nedre Dalälven, 
hotas alltmer att försämras. Fjällens smältvatten och det regn som ansamlas till älven, utjämnas av 
alla vattenreglerande vattenkraftverk som finns längs älvens sträckning ner mot havet. Resultatet 
blir att de årliga översvämningarna blir lägre och under kortare perioder och om det blir lite 
nederbörd ett år uteblir de helt. 
 
De hotade och svämberoende arterna hårklomossa (Dichelyma capillaceum) och strandskinnlav 
(Leptogium rivulare) samt många fler arter, får allt svårare att överleva och sprida sig. Dämningar 
och vattenreglering som ändrar och minskar de naturliga vattenståndsfluktuationerna är det i 
särklass allvarligaste hotet mot strandskinnlav. Hårklomossa påverkas negativt av övergödning 
som gör att andra arter tar över och konkurrerar ut hårklomossan. I sjöar med så kallad 
korttidsreglering, där vattennivån pendlar upp och ner ganska ofta eller i sjöar med konstant 
vattennivå, kan arten inte heller överleva. Vissa mindre vattendrag har däremot jämnare årliga och 
naturliga fluktuationer. 
 
För att undersöka de båda arternas existens, de är likartade, på områden där de förr har 
inventerats i Uppland och Dalarna, genomfördes, under våren 2007, en riktad inventering av de 
båda arterna på gamla lokaler samt nya eftersök i områden med lämpligt habitat av Bo Norell, 
Gävle. 
 
I Dalarna, längs Dalälven, inventerades endast hårklomossan, men även fynd av strandskinnlaven 
noterades. En särskilt rik hårklomosselokal påträffades längs Svartån i Krylbo. Ån fluktuerar med 
höga svämhöjder, vilket har gynnat hårklomossan och strandskinnlaven, den senare arten var 
känd sedan tidigare där. Ån och dess källflöden har därför ett mycket högt skyddsvärde. 
Skyddsvärde har även Bysjöns många lokaler, både på land och på öar, eftersom fynd av både 
strandskinnlav och hårklomoss hittats vid Lugnet i By.  
 
Nedströms vid Färnebofjärden på fjärdens södra strandsida ner till Sevedskvarn, påträffas många 
lokaler med hårklomossa bland vikar och uddar. Inventeringens största överraskning var 
strandskinnlavens stora förekomst i Båtforsens naturreservat kring Grimsarbo. Här räknades hela 
11 229 bålar av strandskinnlav in, fördelade på 31 dellokaler. Det är nu den individrikaste och 
största lokalen med strandskinnlav i Sverige. 
 

Jämförelser med andra inventeringar 
 
Strandskinnlav 
Strandskinnlaven, jämförs här med inventeringen 2002 ”Lavar i Färnebofjärdens Nationalpark” 
gjord av Janolof Hermansson och Gottfried Steinbach och min egen ”Strandskinnlav & 
Hårklomossa i Uppland och Dalarna 2007”.  
I rapporten ”Lavar i Färnebofjärdens Nationalpark”, påträffas strandskinnlaven inom fyra 
delområden: Herrholmen, Stenbäcksholmarna, Tinäset/Lilla Tinäset och Torrön. 
Vid ett återbesök av den gamla lokalen på Torrön konstaterades år 2004, att laven var försvunnen 
men att ett nyfynd gjorts på en annan del av ön. 
Strandskinnlaven hade också försvunnit från Herrholmen i den södra delen av Tinäset. Vad 
försvinnandet berodde på var oklart. Ökad konkurrens från andra lavar och mossor antogs. 
 
Vid min riktade inventering på strandskinnlav och hårklomossa i området, som enbart gjordes 
inom Upplands gränser, påträffades inte laven vid den äldre fyndlokalen strax söder om Östasjön, 
Tinäset. Troligtvis var koordinatsättningen fel. Platsen skulle nog vara mera åt öster, där fina 
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förutsättningar finns. Men där har inte svämgynnade mossor börjat växa upp på de grova 
aspstammarna, så inga fynd där heller. 
Men glädjande nog, vid Herrholmens nordliga delar, nära Stenbäcken, påträffades 
strandskinnlaven på två ställen. En helt ny lokal för arten påträffades också, vid Värkberget intill 
Storån, där den asp den växte på hade klarat sig från alla de bäverfällningar som var rikligt 
förekommande i detta område.   
Naturen har en dynamik, strandskinnlaven kommer och försvinner i Färnebofjärdens 
Nationalpark. 
 
Hårklomossan 
Hårklomossa (Dichelyma capillaceum) jämförs här med en inventeringsrapport ”Hårklomossa, 
(Dichelyma capillaceum) – ekologi och aktuell förekomst i Sverige” 1998, författare Kristoffer 
Hylander. I min rapport tar jag bara med de delar som beskriver Dalälven.  
I avsnittet ”regionala populationens dynamik” i Hylanders rapport, tar han upp 
spridningsbiologin för hårklomossan där man talar om att med hjälp av fragment som fastnar på 
fåglar eller andra djur, bör en vegetativ spridning kunna ske. Man kan nog inte helt räkna bort 
vegetativa spridningar mellan, eller uppströms vattensystem för hårklomossan.” 
Det stämmer nog bra. Två av de hårklomosselokaler som jag påträffade i området nära 
Storån/Lillån vid Tinäset, hade etableringar av mossan som tyder på detta. Den ena lokalen, 
Stenbäckens källa, har hårklomossa men också klomossa. De båda mossorna bildar här även 
hybriden mellan de båda. Den andra lokalen, Ormpussen, finns med en liten hårklopopulation, 
flera meter över den närbelägna Finnsbäcken. Pussen vattenfylls tidvis från den lilla Forsbäcken. 
De kvistar, ved och annan bråte som finns, driver då upp en bit på pussens sluttande sidor vid 
krönets utloppställe. Hårklomossan har här etablerat sig på denna hopdrivna ved. Djupet i pussen 
blir mer än två meter. Hur hårklomossan har kunnat sprida sig hit har varit en gåta. Hylanders 
rapport ser ut att stämma på de två hårklomosselokalerna. Kanske har etableringen skett via 
änder som haft mossskottbitar eller blad i sin fjäderdräkt. 
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Beskrivning av metodik och undersökta lokaler 
 
Inventeringen av strandskinnlav och hårklomossa görs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
Inventeringen omfattade dels gamla lokaler men även potentiellt nya lokaler för de båda arterna. 
 
Strandskinnlaven och hårklomossan är tidvis beroende av översvämningar för spridning av 
sporer eller delar av mossans skott för att arterna ska kunna förökas vegetativt. 
Även substratet är en viktig del då eftersökningar görs. De riktade eftersökningarna av de båda 
arterna gjordes i områden där fynd förut har rapporterats. Men även eftersök i potentiellt 
intressanta områden gjordes.  
 
Under våren 2007, när den gröna vegetationen och översvämningarna ännu inte kommit igång, 
började inventeringen av de båda svämberoende arterna. 
Hårklomossan hittades främst där substratet gråvidestambaser i tätare, äldre och strandnära 
salixdungar finns. Vanligen var dessa risiga och svårinventerade, och växer vanligt efter älv, - å, - 
och bäckstränder. I områden med blockiga moränstränder hittas hårklomossan på sidorna av 
mossiga stenblock. Förekomsten delades in i mängdklasser;  
1) Enstaka = < 10 ex, 
2) Sparsamt = 10-20 ex 
3) Riklig = 20-40 ex 
4) Mycket riklig > 40 ex 
Strandskinnlaven, där bålarna räknades, fanns också på olika substrat, från grövre aspbaser och 
gråvidebaser i äldre gråvidedungar till en sten i glup eller göl. 
 
Arterna söktes, koordinatsattes, närområdet och biotopen, beskrevs och vanligen togs foton. 
Projektet genomfördes i de uppländska områdena där de båda arterna finns eller har funnits. I 
Dalarna söktes i första hand hårklomossan, men funna strandskinnlavfynd noterades då de 
hittades. En inventering av strandskinnlav i Dalarna utförs senare av Janolof Hermansson. 
 
 
Dalarna  
 

• Fänforsen i Björbo, Västerdalälven. Återfynd av hårklomossa och nya fynd av arten även 
på andra sidan forsen. På stenblock. 

• Svartån i Avesta. Flertal fynd av hårklomossa längs ån på gråvide. 
• Kungsgårdsön, Avesta. Inga hårklomossafynd hittades där. 
• Bäsingen, Bäsinge. Nya fynd gjordes här på gråvide. 
• Årängsån norr om By: inga fynd. Däremot hittades den regionalt hotade lundstarren 

(Carex montana L). 
• Bysjön, By. Fem nya lokaler för hårklomossa, bl a på öarna, två nya för strandskinnlav 

och en för gråblå skinnlav, (Leptogium cyanescens). 
• Hovnäs. Gammal lokal, förstörd genom röjning men med enstaka fynd av hårklomossa 

på gråvide. 
• Tyttboforsarna. Den gamla fyndplatsen för hårklomossa återfanns inte. Här fanns 

emellertid rikligt av hybriden mellan klo- och hårklomossa. 
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Uppland 
 

• Norsån vid Säbysjön, Knivsta. Återfynd av strandskinnlav på gråvide och klibbal. 
Svårinventerat med djupa vattenkanaler och mycket täta snår. 

• Andalglupen vid Klöva mellan Järlåsa och Åland. Återfynd på en märklig lokal med 
strandskinnlav på en stenhäll i en glup/göl med genomrinnande, fluktuerande vattendrag. 

• Färnebofjärdens nationalpark. Från Lillån/Herrholmen till Sevedskvarn. Ny lokal för 
strandskinnlav och återfynd på en. Hårklomossa har hittats på flera lokaler längs fjärdens 
sydsida ner till Sevedskvarn. 

• Nordmyrasjön, Tärnsjö. Ett flertal hårklomossalokaler funna på båda sidor om sjön i 
gråvidesnåren. 

• Säljaviken, Hedesundafjärden. Inga fynd här. 
• Bredforsens naturreservat med Kvarnön/Jörsön. Flera lokaler med hårklomossa och en 

ny för strandskinnlav. Även Ringlav (Evernia divaricata), hittades. 
• Båtfors naturreservat. Nya lokaler med hårklomossa hittades främst i Båtforsområdet och 

rekordmånga nya lokaler med strandskinnlav på gråvidestammar. 
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Resultat 
 
Dalarna 
 
Fänforsen, Björbo: Forsområde som sträcker sig ca 2 km. På båda sidor finns hårklomossan 
med enstaka till sparsam förekomst. Forsen kantas av blockiga stränder med äldre barrskog, men 
har även plana stenhällar. Enstaka buskage finns bland blocken längs stranden. På den norra 
sidan finns 2 lokaler; med enstaka förekomst vid X:6705661 Y:1438252 och X:6705647 
Y:1438282, där mossan hittades på stenblock bland vanlig klomossa. På södra sidan hittades 
mossan sparsamt på undersidan av ett stenblock i kantzonen mot en örtbevuxen lövskogsglänta 
vid X:6705550 Y:1438236. 
 

 
Lokal med hårklomossa, Björnbo Fänforsen.  



48 

Svartån, Krylbo: Ån rinner sakta i krokar ner mot älven och kantas av breda strandängar där 
bårder av äldre gråvidedungar växer mellan blockigare moränkullar med ett glest till tätt 
medelålders aspbestånd i åns närhet. Svämhöjden i de nedre delarna är ca 1.5 m. 6 lokaler av 
hårklomossan hittades på gråvidestammar i äldre grovstammigare videbestånd närmast ån. Lokal 
1: 6666656, 1523812 har sparsam till riklig förekomst. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lokal med hårklomossa, Svartån vid Krylbo.  

Lokal med hårklomossa, Svartån vid Krylbo.  

Lokal med hårklomossa, Svartån,  

Följande lokaler har: sparsam förekomst;  
Lokal 2: X:6666405 Y:1523578, 
Lokal 3: X:6666349 Y:1523177, 
Lokal 4: X:6666067 Y:1523218, 
Lokal 5: X:6666625 Y:1523589. 
Lokal 6 har sparsam till riklig  
förekomst: X:6666608 Y:1523552. 
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Kungsgårdsön: Inga fynd hittades på denna frodiga ö med kanaler och flera lavéer. Den har 
också en insjö, Olsviken, där i den nordligaste stranddelen, på gråvidestammar, finns korsningen 
av hårklomossan och den vanliga klomossan. Två enorma ekar fanns NO om denna insjö. 
 
Bäsinge, vid Bäsingesjön: Två dellokaler av hårklomossa hittades på en utstickande, blockig 
moränudde med grövre aspar, i ett öppnare älvängsområde, områdesvis med rikt örtbevuxna 
stenhällar, där husdjur tidvis betar. Hårklomossan hittades med enstaka till riklig förekomst på 
gråvidestammar i en vattennära, tät dunge, X:6668508, Y:1530467. Den andra dellokalen, 
X:6668533, Y:1530496, fanns på gråvidestam, sparsamt, i en dunge nära älvens vatten.  
 
Årängsån, norr om By: Inga fynd efter denna å av varken hårklomossa som strandskinnlav. 
 
By, Norra delen av Bysjön, Lugnet: Området har en bred strandäng på fuktigt gräs/starr 
sedimentmark. Strandängen, som tidvis betas av djur, kantas av en bård av gråvidebuskage. En 
kullerstensås sträcker sig långt ut mot söder i Bysjön. I det största och bredast strandpartiet är 
dock allt gråvidebuskage helt bortröjd, vilket troligen förstört många hårklomosselokaler. 5 
hårklomosselokaler hittades i alla fall. En nära en båtplats, X:6675522 och Y:1537503, där arten 
fanns sparsamt på flera stammar av gråvide i mindre dungar.  
 

 
Lokal med hårklomossa och strandskinnlav. By, småbåtshamnen vid Lugnet.  
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Ett glest bestånd av asp vid X:6675552 Y:1537503, hyste även en strandskinnlavlokal med 30 
bålar. 
 

 

Ute på den avverkade strandängen finns en stor moränkulle med en grövre, äldre aspsvämskog. 
Här finns på ca 75 % av alla aspbaser, en enstaka till riklig förekomst av hårklomossa mellan 
punkterna X:6675564 Y:1537223 och X:6675575 Y:1537195.  
 
På en närliggande aspudde med grövre aspar på storblockig mark, finns hårklomossan sparsamt 
på en aspbas, med endast 6 cm diameter i brösthöjd, vid X:6675661 Y:1536957. På denna udde 
hittades även 4 bålar strandskinnlav på basen av en asp, 57 cm i br.h. 
 
Hårklomossa hittades sparsamt på en annorlunda lokal, ett stenblock i en gammal stenkista för en 
kraftledningsstolpe (som nu var borta). Platsen finns öppet i en starrmad utanför en tätt 
buskbevuxen strand i västra delen av viken. X:6675521 Y:1536779. Svämhöjden sägs vara 1,2 m. 
 
I närhet av en gammal hårklomosslokal på östra sidan av den utstickande rullstensåsen, finns fina 
öppna och tidvis betade strandängar i en skyddad vik. Enstaka stenblockspartier kantar stranden 
där små aspbevuxna moränuddar sticker ut i viken. Tillsammans med hybriden av klomossa och 
hårklomossa, finns enstaka förekomster av hårklomossa på ett stenblock vid X:6675340 
Y:1538146. Samhällen med ävjebrodd finns i detta område. 
 

Lokal med hårklomossa, den stora aspudden vid By,  
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Bysjön, Fullsta: Hårklomossa hittades här vid Värkbäckens utlopp, X:6673677 Y:1540330 med 
sparsam förekomst på en gråvidestam tillsammans med klomossa. Området präglas av en lugnt 
flytande å med breda gräsmader som kantas av breda och långa gråvidebuskage. Vid utloppet 
tilltar blockiga uddar. 
Mellan dessa uddar, där äldre asp växer, hittades vid X:6673391 Y:1540715 och X:6673412 
Y:1540821, strandskinnlav med 1 bål resp. 3 bålar. 
Längs ett nästan igenvuxet vattendrag, Forsbäcken, är en stenbro är lagd för en gammal väg en 
bra bit uppströms i en omgivande aspsvämskog. Här är bäcken mer påtaglig, men fortfarande 
smal. Här kantas gråvidebuskar intill den öppna vattenytan alldeles intill den gamla bron. På 
brons lagda stenblock finns hårklomossa sparsamt på dess norra sida. X:6673618 Y:1590923. 
 

 
 

Ute i Bysjön finns flera intressanta öar, som är naturreservat. På Lammön hittades enstaka tussar 

av hårklomossa på ett stenblock intill vattnet, X:6674306 Y:1538289. Området på öns norra del 
omgärdas av bårder av gråvidebuskage och äldre aspsvämskog på blockig till mer gräsbevuxen 
sandig mark. Arnön, med sin snåriga lövskog, har 4 dellokaler med hårklomossa. På 
gråvidestammar i ett relativt glest snår, vid X:6673227 Y:1539974 hittades arten sparsamt. På öns 
östra sida, efter samma långa strandbård av främst gråvide, på fuktig gräsbevuxen sedimentmark, 
hittades på en liggande gråvidebas sparsamt med hårklomossa vid X:6673255 Y:1539910. 
Hårklomossa finns rikligt på en annan liggande gråvidestam vid X:6673244 Y:1539803. På öns 
västra sida hittades hårklomossa sparsamt, vid X:6673158 Y:1539669, på en gråvidestambas i liten 
dunge på den blockiga stranden. 
 

Hovnäs är en gammal lokal av hårklomossa vid en öppen, något sluttande strandäng mellan en 
storblockig strand och en gles aspsvämskog. Där hade avverkning skett och arten kunde nu 
endast hittas med enstaka förekomst på ett stenblock vid X:6674270 Y:1545269. 
 

Tyttboforsarna: På den vanligtvis rikligt blockiga stranden med områdesvis täta gråvidesnår och 
aspsvämskogar, hittades inte hårklomossan. Hybriden klomossa och hårklomossa var mycket 
vanlig tillsammans med den vanliga klomossan på stenblocken. 

Lokal med hårklomossa vid Forsbäckens stenbro, By, Fullersta. 
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Uppland 
 
Färnebofjärden, Lillån: Hårklomossa hittades sparsamt på en torr stambas av gråvide i ett glest 
jolstersnår på våt mark med hög norrlandstarr vid X:6665152 Y:1551608. Snåret finns i kanten av 
en avsnörd å med mycket storblockig mark, där vattnet sipprar fram från en göl bakom 
blockmarken. 
 

 

 
Herrholmen, Stenbäcken: 5 fynd med strandskinnlav är uppgivna för Herrholmen. De 
återfanns inte i området vid senaste fältinventeringen 2001, enligt ”Lavar i Färnebofjärdens 
Nationalpark”- av Janolof Hermansson & Gottfried Steinbach, 2002 nr 9. Nu återfanns troligen 
två av dessa. Den ena strandskinnlavlokalen fanns i en smal och gles aspsvämskogzon mellan den 
blockiga moränen och den öppna, blöta starr- och vassmarken, Österkärret. Den växte, med 4 
bålar, på basen av en medelgrov asp vid X:6666479 Y:1551517. Den andra lokalen fanns på en 
grövre stambas av asp alldeles intill Stenbäcken, vid X:6666597 Y:1551622. Området är en glest 
bevuxen aspsvämskog med ett fint bestånd av äldre aspar. 

Lokal med hårklomossa. Lillån öster om Högsberga, Färnebofjärdens nationalpark.  
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Finnsbäcken, Ormpussen: En intressant hårklomosselokal påträffades med sparsam förekomst 
av hårklomossan vid X:6667149 Y:1554088. Den finns på en smal torrkvist av gran samt på ved, 
uppspolad mot en ytterkant, under en vuxen gran, i en stor, öppen och tidvis vattenfylld glup. 
Vattnet når ett djup som nästan täcker ett 2 meter stort stenblock i de djupaste delarna. Platsen 
ligger i ett omgivande blockigt område, ca fem meter över den närliggande Finnsbäcken och har 
en omgivande barrskog med lövträdsinslag strax utanför nationalparkens gräns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lokal med hårklomossa. I Stenbäcken, Herrholmen. 

Märklig lokal med hårklomossa vid Ormpussen, Finnbäcken, Storån.  
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Talbäcken, Storån: I en gles, vattennära gråvidedunge, påträffades sparsam förekomst av 
hårklomossa, på en stambas av gråvide vid X:6669223 Y:1554174. 
 
Värkberget, Storån: På en medelstor stambas av asp, påträffades strandskinnlav med 2 bålar, i 
en zon med en smal bård av en gles aspsvämskog, mellan en blockig moränhöjd med en 
medelålders blandskog och Storåns lugnt flytande vatten. X:6669778 Y:1554947. Ett potentiellt 
område för strandskinnlav finns strax nerströms detta område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokal med hårklomossa vid Talbäcken, 
Storån, Färnebofjärdens nationalpark.  

Ny lokal med strandskinnlav, Värkberget, Storån, Färnebofjärdens nationalpark.  

Ormpussen 
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Kolhusviken, Östaviken: Här hittades sparsamt med hårklomossa på en liggande, död 
gråvidestam i en mindre gråvidedunge i ett låglänt gråvidebevuxet område på fuktig 
älvsedimentmark mellan blockiga moränuddar. X:6669613 Y:1555785. 
 
Ingboviken, Östaviken: På ett stenblock i en zon mellan ett brett gråvidesnår och en bred, 
stenig strand, påträffades enstaka förekomst av hårklomossa, vid X:6670153 Y:1555585, ute på 
udden av Sjöberget. 
 
Andersboviken, Östahalvön: Tre lokaler av hårklomossa med sparsam förekomst, påträffades 
först vid X:6673272 Y:1556002 på död gråvidestam i en gles men grovstammig gråvidedunge i en 
zon mellan blandskog och starrmad mellan blockiga moränuddar 
Sedan påträffades hårklomossan, tillsammans med vanlig klomossa, på en smal gråvidestambas 
mellan en hälltallskog och en öppen starrmad vid X:6673210 Y:1556167. 
Den tredje lokalen av hårklomossa fanns ute på Midsommarholmen, vid X:6672605 Y:1557627, 
på en gråvidestam i en mindre dunge i ett i övrigt större, luckigt gråvidebestånd. 
 

 

Nordmyrasjön: Vid sjöns SV sida finns en stor strandäng bevuxen med norrlandstarr och med 
större gråvidedungar, främst efter ett uppgrävt dike. I dess närhet, vid X:6671906 Y:1558534, 
finns en av dessa dungar med flera stambaser med sparsamt till rikligt förekomst av hårklomossa, 
på de glesa, men relativt grovvuxna stammarna. 

Lokal med hårklomossa. Midsommarholmen i Andersboviken, Östa naturreservat.  
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På sjöns norra sida kantas stranden av en lång och områdesvis bred och äldre, och 
grovstammigare gråvidebård, strax innanför de starrbevuxna och plana strandängarna. Oftast 
förekommer äldre aspsvämskogar innanför bården. Hårklomossa påträffades på flera delområden 
i denna gråvidebård, bl a vid X:6672206 Y:1559547, där arten förekommer sparsamt på en 
gråvidestam. 
Vid X:6672149 Y:1559651 påträffas hårklomossa sparsamt på gråvidestam i en äldrestammig 
dunge där strandängen utanför, är mycket bred ut till sjön. 
Hårklomossa hittades, med sparsam förekomst på flera stammar i en stor gråvidebård, mellan 
Västerbo och Andersbo, vid X:6672613 Y:1558951, som även har inslag av blockiga moränkullar 
med aspbestånd. 
I kanten av en moränkulle med aspträd vid X:6672642 Y:1558795, hittas hårklomossa sparsamt i 
en smal, intilliggande gråvidedunge, växande på flera stammar. 
 
Skekarbosjön, Skekarbo: På den utskjutande Spjutholmen i Skekarbosjön efter en strand med 
spridda gråvidebuskage, bland enstaka stenblock, påträffas sparsamt med hårklomossa, på gråvide 
vid X:6677581 Y:1557328. 
Vid en udde av en myrholme vid Skekarbomyran, X:6677566 Y:1557609, påträffades enstaka 
förekomster av hårklomossa på en gråvidestam i en videbårdzon mellan moränmyrholmen och 
den vida och öppna strandmaden. 

Fin lokal med hårklomossa. Nordmyrasjön, väster om Tärnsjö.  
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I ett större och sammanhängande gråvideområde mellan ett kärr och ner till älvstranden vid 
X:6677474 Y:1557852, påträffades hårklomossan, sparsamt, på gråvidestammar i den yttre delen 
av videområdet, nära den något blockiga fjärdstranden. 
 

 
Lokal med hårklomossa, Skekarbomyran vid Skekarbosjön.  

Lokal med hårklomossa. Spjutholmen vid Skekarbosjön. X:6671906-Y:1557293 
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Kallviken, Färnebofjärden: Hårklomossan påträffades i viken på fem platser, alla på gråvide i 
dungar av olika stora storlek och kontinuitet vid den breda fjärdstranden 
Vid Y:1558214- X:6678399 finns arten, sparsamt, på liggande gråvidestammar i en dunge 
insprängd bland stenhällar. 
 

 

I den gamla gråvidebården inne i vikens norra del påträffas hårklomossa sparsamt, på videstam 
vid Y:1558686- X:6678693. Bården har under sig i skuggan, indrivet växtmaterial från 
översvämningar, som gynnar och är ett viktigt substrat för älvängslöpare (Platynus longiventris) som 
hittats på denna lokal. 
 

Lokal med hårklomossa. Kallviken, Skekarbo, Färnebofjärdens Nationalpark.  
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Hårklomossa påträffas även sparsam vid Y:1558552- X:6678721 på en gråvidestam i samma bård 
som ovan. 
Hårklomossa påträffades med enstaka till sparsam förekomst på flera stammar i den långsträckta 
bården med gråvide vid X:6678858 Y:1558350.  
 

 

Lokal med hårklomossa. Kallviken, Skekarbo, Färnebofjärdens Nationalpark.  

Lokal med hårklomossa. Kallviken, Skekarbo, Färnebofjärdens Nationalpark. 
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Längs en liten bäck, som mynnar ut i fjärden, kantas bäckstranden av gråvidedungar. Här 
påträffas hårklomossan på flera stammar av vide vid X:6678871 Y:1558252. 
 
Sevedskvarn. Uppströms bron: Norr om Långvindsängarna vid X:6682274 Y:1559966, 
påträffades hårklomossa i ett större bestånd av gråvide som kringgärdade en strandnära älväng. 
Mossan växer här på flera stambaser av gråvide med sparsam till riklig förekomst. Området 
omges av små moränkullar med bestånd av barrträd. 
Innanför en älvholme, i ett avsmalnande parti där älvens vatten forsar lite, men inte är huvudfåra, 
finns en öppen, bred och blockig strand som tidvis översvämmas, X:6682927 Y:1560466. På ett 
av de större stenblocken finns hårklomossa på alla sidor av stenen med mycket riklig förekomst. 
Stenblocket är placerat på stranden mycket nära det forsande vattnet. 
 

 

Hårklomossa påträffades sparsamt till rikligt, på flera gråvidestammar vid X:6683057 Y:1560813 i 
ett större bestånd av gråvide skyddat i en liten vik med en bred strandäng. 
 

Rikligt med hårklomossa på stenblock, Sevedskvarn, Färnebofjärdens Nationalpark.  
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I den forsande delen ovan bron finns flera större öar med stränder av mindre till större stenblock 
emellan sig. Vid X:6683867 Y:1561160, finns på sidan av ett av dessa stenblock, hårklomossa 
med sparsam förekomst. Vanligt i detta område är förekomsten av hybriden mellan klo- och 
hårklomossan. 
Nedanför bron hittades sparsamt till rikligt med hårklomossa på stammar av gråvide i medelstora 
bestånd av gråvide, på en bred delvis öppen älväng vid X:6683787 Y:1561610. Älvängen är i ett 
skede där ett stort bestånd av gråvidet börjar ta över ängsmarken. 

Lokal med hårklomossa, Sevedskvarn, ovan broarna, Färnebofjärdens Nationalpark. 

Liten ordförklaring 
 
 
Glup, glupar:  tidvis vattenfylld sänka med underjordiska till- och 
 utlopp. Glupar är speciellt vanliga i Uppland. 
 
Lavé, lavéer:  Vallar som bildas naturligt i rinnande vatten genom att 
 sediment avsätts och byggs upp i vattendragets  innerkurvor.  
 
Mad, mader:  lågt liggande, gräsbevuxen mark som tidvis  
 översvämmas av intilliggande vattendrag kallas även 
 älvängar. 
 
Tyll, tyllar:  område där strömmande vatten delar sig i många fåror. 
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Säljaviken, Hedesundafjärden: Inga fynd noterades trots lämpliga habitat 
 
Kvarnön, Bredforsens naturreservat: Vid Kotyllsängarna i ett av de många större bestånd av 
gråvide som finns i kanten av de öppna ängen, påträffades hårklomossa sparsamt till rikligt på 
både stam av gråvide, vid X:6699794 Y:1577548, samt på ett stenblock intill en låg moränkulle, 
X:6699774 Y:1577486.  
Här påträffades även, vid X:6699804 Y:1577560, strandskinnlav med 20 bålar på flera stammar av 
gråvide i ett av gråvidebestånden som kantar en svacka med en genomrinnande smal rännil, som 
troligen torkar ut under somrarna. 

Lokal med hårklomossa nedströms Brusbosundet, Båtforsens naturreservat. 
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Jörsön, Bredforsen: Hårklomossa hittades med sparsamt till riklig förekomst, i ett bestånd av 
gråvide, i en zon mellan blockmorän med blandskog och en öppen, plan älvängsyta, vid Matses 
myran X:6700395 Y:1578323. 
 

 

Lokal med strandskinnlav, Kvarnön, Kotyllsängen, Bredforsens Naturreservat. 

Lokal med hårklomossa, Matsesmyran, Järsön. 
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Vid Matses myren, X:6699907 Y:1578246, påträffas hårklomossa sparsamt på en liggande stam av 
gråvide i ett större bestånd av gråvide på en något torrare, förhöjd mark i en halvöppen bred 
älväng med små videdungar. 
212 bålar av strandskinnlav påträffas på flera stammar på en lokal strax utanför reservatsgränsen 
vid Grävlingsbäcken, X:6699519 Y:1578142, i små spridda bestånd, av gråvide längs ett litet 
område med stora stenblock, som passeras av bäcken. 
 
Båtfors naturreservat: Tjödderholmen består mestadels av blockig morän med spridda 
lövbuskage och enstaka bestånd av barrträd. De blockiga stränderna har på vissa områden glesa, 
outvecklade gråvidedungar. Älvens vatten strömmar relativt kraftigt i detta område. Hårklomossa 
påträffades här, med enstaka till sparsamma förekomster på mossiga stenblocksidor på två 
dellokaler. Hybriden mellan klomossa och hårklomossan är vanlig här. 
 
Kolmilön: Ön har en mycket, för Båtforsområdet typiskt, fuktig och lummig blandskog på en 
mossig och blockig mark. Flera vattenfåror, tyllar, med blockiga stränder, har tidvis låga 
vattennivåer och delar ön i flera delar.  

Lokal med hårklomossa, Matsesmyran, Järsön. 
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Hårklomossan har här fem funna lokaler och påträffas endast på stenblock, som är det vanligast 
substratet runt öns stränder. Förekomsten av mossan är enstaka till sparsam på dellokalerna 
X:6705175 Y:1584459, X:6705197 Y:1584552, X:6705100 Y:1584693, X:6704993 Y:1584621 
samt vid Husforsen X:6704885 Y:1584572. Här är hybriden mellan klomossa och hårklomossa 
mycket vanlig. Här hittades även hanliga plantor av hårklomossa. 
 

 
 Lokal med hårklomossa, Husforsen, Kolmilön, 

Båtfors naturreservat. 
Norra strömbäcken, Hallsboön, 
Båtfors naturreservat. 

Vy över Kolmilön, Husforsen. Båtfors naturreservat. 
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Ekön: Hårklomossa hittades sparsamt på lodsidan av ett stenblock vid X:6706302 Y:1585077 i 
en liten avsnörd älvfåra/tyll med gölar, i en liten vik med storblockig strand, där det fanns ett 
äldre blandskogsbestånd.  
 
Storön: Området är en fastmarksö i norra delen av reservatet, som har breda till smala, öppna till 
videdominerande starrälvängar bland utstickande blockiga moränkullar med äldre barrskog. 
Områdesvis rinner små bäckar ut till den lugnt flytande älven. Två lokaler med strandskinnlav 
och en lokal med hårklomossa påträffades. I en vik ca 100 m från älvens vatten, X:6706548 
Y:1585707, med en bred starrbevuxen älväng, hittades strandskinnlaven i ett stort, äldre bestånd 
av gråvide med sammanlagt 282 bålar på flera stammar. 
Efter en utrinnande liten bäck, där strandkanten kantas av glesa gråvidedungar och det finns en 
omgivande luckig äldre lövskog, påträffades strandskinnlav med 37 bålar på ett antal 
gråvidestammar.  
I en liten fuktäng mellan blockiga barrskogsbevuxna moränkullar, hittades på en torr gråvidestam 
i ett mindre bestånd av gråvide, sparsamt med hårklomossa, X:6706422 Y:1585760. 
 
Hallsboön: Två bäckar, Norra och Södra Strömbäcken, utrinnande i öster, utgör viktiga 
kärnområden för främst strandskinnlaven. Bäckstränderna har här stora, äldre bestånd av gråvide. 
Men även hårklomossan har här en rätt vanlig förekomst, främst då i de stora bestånden av 
gråvide. 
Efter den Norra Strömbäcken dominerar breda, blöta, högörtiga älvängar med igenväxande stora 
bestånd av kontinuitetsgråvidedungar bland spridda, strandnära lövträd. Enstaka stenblock finns i 
ängarna och i bäcken. På flera stammar av gråvide på båda sidor av bäcken påträffas här 3918 
bålar av strandskinnlav som är fördelade på dellokalerna vid; X:6704788 Y:1585658; X:6704807 
Y:1585761; X:6704841 Y:1585677; X:6704827 Y:1585743; X:6704889 Y:1585866 och X:6704987 
Y:1585676.  
Södra Strömbäckens närområden och de stora älvängarna på den SÖ delen av Hallsboön, har 
stora kontinuitetsbestånd av gråvide. Mindre blockiga moränkullar med blandskog finns spridda i 
detta område. Flera spridda lokaler av strandskinnlav med 458 bålar, finns i området. De finns på 
finns på stammar av gråvide vid X:6704475 Y:1585540; X:6703682 Y:1585715; X:6704548 
Y:1585828, och X:6704659 Y:1585801. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södra strömbäcken, Hallsboön, Båtfors naturreservat. 
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Hårklomossa finns i området med sparsam till riklig förekomst, på stammar av gråvide i äldre 
dungar vid X:6703676 Y:1585658 och vid X:6703695 Y:1585718 med sparsam till riklig 
förekomst. Hårklomossa påträffas även sparsamt vid X:6703742 Y:1585777, vid X:6703911 
Y:1585694 med enstaka förekomst, samt vid X:6704271 Y:1585822 med enstaka till riklig 
förekomst. Arten, som börjar avta, växer ofta tillsammans med klomossan som även här är rätt 
vanlig. Hybriden av de två är här den som är vanligast av de två arterna. 
 
Brusbosundet: På den södra stranden vid Brusarbosundet, nära en plats för sjösättning av båtar, 
på en smal liten ö, bevuxen av vuxna klibbalar i en tyll med flera öar innanför den ordinarie 
älvfåran finns en klibbal på vars sockel det påträffades mycket rikligt av hårklomossa, vid 
X:6703327 Y:1585271. 
Nerströms, i en skyddad vik, i zonen mellan ett öppet kärr och en något blockig strand mot 
älven, finns ett större kontinuitetsbestånd av gråvide. Hårklomossan finns här med sparsam 
förekomst, på ett tiotal smala till decimetertjocka gråvidestammar samt på en gråalstam, 
Koordinat X:6703323 Y:1585376. På denna lokal finns även 184 bålar strandskinnlav fördelade 
på 12 gråvidestammar. Ibland växer hårklomossan på samma stambas som strandskinnlaven. 
 

 

Grimsarbo, Grimsarboängen: Nordväst om Grimsarbo ligger Grimsarboängen, en bred starr- 
och örtbevuxen älväng med stora bestånd av igenväxande gråvide. I de äldre bestånden finns 
hårklomossan sparsamt på två lokaler, vid X:6703291 Y:1585479 samt vid X:6703236 Y:1585644. 
Stranskinnlav påträffades också i stora bestånd av gråvide. En lokal vid X:6703227 Y:1585704, 
fanns 253 bålar på 8 gråvidestammar. Den andra lokalen finns på en stam av gråvide med 8 bålar 
vid X:6703261 Y:1585786. Strandskinnlaven har i detta område stora möjligheter till större 
etableringar om vattenfluktuationen bibehålls. 
 
Grimsarbo: Här i kontinuitetsbestånd av gråvide med inslag av andra lövsträd, finns Nedre 
Dalälvens största förekomst av strandskinnlav. På de gamla älvängarna har gråvidebestånden 

Lokal med hårklomossa och strandskinnlav, Brusbosundet, Båtfors naturreservat. 
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vuxit till i stora bestånd som ofta når ända fram till älvens svagt strömmande vatten. 
Översvämningarna här, som blir drygt en meter vissa år, sprider lavens sporer effektivt i de 
halvöppna videdungarna. Gråvidestammar är det dominerande Substratet som strandskinnlaven, 
här och nerströms, växer på. 
Fem dellokaler finns. I lokalen vid X:6703061 Y:1586345, påträffas strandskinnlaven med 638 
bålar, fördelade på 36 gråvidestammar. 
Lokal två, som troligen är Nordens största, påträffas laven med 4294 bålar fördelade på 191 
gråvidestammar och 6 stammar av jolster med koordinaterna X:6702935 Y:1586376. 
Lokal tre är i en mindre gråvidedunge i utkanten mot det öppna vattnet av ett större bestånd. Där 
hittades en gråvidestam med 6 bålar vid X:6702813 Y:1586270. 
Lokal fyra vid X:6702866 Y:1586195 finns laven med 178 bålar, på femton stammar av gråvide. 
Lokal fem vid X:6702835 Y:1586306, finns 182 små bålar av strandskinnlav på två 
gråvidestammar längs en kanal/bäck inne i ett större gråvidebestånd. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Hemängen/Horbäckens utlopp: I den vida och öppna älvängens yttre delar mot älvfåran i 
norr och intill Horbäckens utlopp, vid Hemängen, finns mindre bestånd på båda sidor av 
utloppet, på flera äldre stammar av gråvide, spridda som en bård nära strandens kant mot vattnet. 
Här finns strandskinnlav i fem dellokaler. Svämhöjden är 90 cm. 
Vid dellokal ett, X:6703832 Y:1586823, finns 78 bålar av strandskinnlaven på flera gråvidebaser. 
 
 

Grimsarbo, Båtfors naturreservat 
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Dellokal två, X:6703860 Y:1586811, har 105 bålar med strandskinnlav på flera stammar i en 
medelstor gråvidedunge på ca 80 m2. 
Dellokal tre, X:6703871 Y:1586819, finns 197 bålar av strandskinnlav på flera stammar i ett större 
bestånd av gråvide på ca 600m2. 
Dellokal fyra, X:6704039 Y:1586713, lokalen är en stor gråvidedunge med glesa och grova 
stammar, som finns i en zon mellan älvens vatten och en lägre moränkulle med stenblock.  
Dellokal fem, X:6704148 Y:1586807, har 27 bålar av strandskinnlav på basen av två aspstammar i 
en gles aspsvämskog intill en blockig moränkulle. 
 
Lundbyön: Ön, som omges av relativt starka strömmar, har stora ytor med blöta strandängar, 
med bårder av olikstora bestånd av gråvide utanför en blockig moränhöjd som kantas av bestånd 
av asp i lunder med äldre blandskog. 
På en strandäng mot den blockiga moränen nära en liten vik, X:6704006 Y:1586446, finns små 
glesa gråvidebuskar med sparsamt av hårklomossa, på några stammar 
På samma lokal finns även strandskinnlav med 33 bålar på gråvidestammar. 

Horbäcken, Båtfors naturreservat. 
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Lundbyö- och Prästösundet: Mellan dessa sund, på älvens östra strand, finns snåriga områden 
med äldre gråvidebestånd på blöta, starr- och örtbevuxna stränder som ibland finns på levéer av 
nedströmmande älvsedement. 
Strandskinnlav påträffades i området på sex lokaler, alla på olikstora gråvidestammar.  
Dellokal ett: inräknades 85 bålar fördelat på flera stammar, vid X:6704718 Y:1587015. 
Dellokal två: laven finns med 11 bålar på en gråvidestam, vid X:6704758 Y:1587000, i en dunge 
inne i ett stort vassbälte. 
Dellokal tre: Här hittades 123 bålar fördelade på flera stammar, vid X:6704838 Y:1587086. 
Dellokal fyra: i en gles gråvidebård i kanten av en blockig, barrträdsbevuxen moränkulle 
omgärdad av mindre fuktängar, hittades 19 små bålar vid X:6704891 Y:1587045. 
Dellokal fem: vid X:6705154 Y:1587000 påträffades, i en mindre dunge ute på en liten ö vid 
strandkanten, gråvidestammar med 12 bålar. 
Dellokal sex: vid X:6705347 Y:1587152, finns på en stam 26 bålar, i en älvstrandsnära dunge i ett 
stort bestånd av gråvide som har ett genomrinnande dike. 
Hårklomossa påträffades med sparsam förekomst på en gråvidestam vid X:6705148 Y:1587047. 
Platsen har ett stort bestånd av gråvide, ca 400m2, på en blöt mindre strandäng. Den gamla 
lokalen, med arten, vid Y:1587015- X:6705255 fanns inte kvar.  
Den vanliga klomossan finns sparsamt spridd i området. 
 
Prästön: Ön har endast en lokal, X:6705437 Y:1586712, av hårklomossa med sparsam förekomst 
på en vid klibbalsockel som växer helt nära älvens vatten. Ön har ett sluttande strandparti med 
luckiga större strandbårder av gråvide med inslag av andra lövträd i en zon mellan älvens relativa 
strömmande vatten och stora, tuviga älvängar, med spridda gråvidedungar, som tidvis 
översvämmas. 

Lokal med strandkinnlav Lundbyön, Båtfors naturreservat. 
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Båtfors NR har Nedre Dalälvens största förekomst av strandskinnlav med 11229 bålar, de flesta växande på 
stammar av gråvide i dungar med kontiuitet. Hårklomossan är också vanlig här, speciellt i det forsande området 
mot Båtfors. 
 
Andalglupen, Klöva: Inventeringens märkligaste lokal. Glupen är omgärdad av blockiga 
moränhöjder med äldre barrskogar med inslag av lövträd speciellt i glupens utrinningsområde 
mot söder (!). En torrlagd bäckfåra har en riktning mot norr. Inrinning sker från en liten bäck 
från NV. 
Glupens västra sida har en storblockig strand med klibbal och vide, som når ett vatten med 
öppen vattenyta. Längre ut finns en stor flytande ö av Sphagnummossor med småväxta örter som 
växer bland ett yngre bestånd av klibbal och spridda granar. 

Lokal med hårklomossa på klibbal, Prästön, Båtfors naturreservat. 
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Efter den blockiga strandsidan, sticker ett block/hälla ut några meter där strandskinnlav finns 
precis i vattenlinjen, både ovanför och under ytan som varierar tämligen mycket under olika 
tidsperioder, (ca 50 cm). Strandskinnlaven växer tätt gyttrad på stenens yta på en sträcka av 2,4 
meter bland bäcklav. Bredden är vanligen 35 cm. Bålantal är okänt. Koordinater; X:6642206 
Y:1580283. 
 

 
 
 

Lokal med strandskinnlav, 
Andalsglupen, nordväst om Klöva. 

Andalsglupen 

Lokal med strandskinnlav, Norsån, Knivsta.  
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Norsån, Knivsta: Vid Norsslott rinner Norsån ut i Säbysjön. Strax innan utrinningen i sjön, delar ån på 
sig och bildar en holme. I de yttersta delarna mot sjön delar holmen upp sig i flera förgreningar, eller 
kanaler, bildad av meandrande sediment. Här växer mycket täta bestånd av olika lövträdsarter och buskar, 
vilka domineras av klibbal och gråvide. Lövträden täcker och skuggar de djupare vattenytorna inne bland 
strängar, som labyrinter, av trädbevuxna sedementrevlar. På flera stammar i det äldre beståndet av gråvide 
samt på några klibbalsocklar, påträffades 63 bålar av strandskinnlav. Koordinater; X:6623513 Y:1613240.  
 

 

 

Substrat för strandskinnlav och hårklomossa  
 

Asp Populus tremula, är ett rikbarkigt lövträd som ofta uppträder nära stränder i större bestånd, i så kallade 
aspsvämskogar, eller med enskilda träd på storblockiga moränstränder. Träd med rikbark har ett pH på 
mer än 5. Aspen har en basisk, skrovlig och fuktbevarande bark som är attraktiv för de båda arterna. 
Speciellt om träden har en lång kontinuitet och finns på ett jämnt återkommande översvämningsområde. 
Vid långa uppehåll mellan översvämningarna, erövrar täta mossor den nedre delen av stammen och de 
hotade arterna försvinner. Det är framförallt strandskinnlaven som gynnas av trädets bark, speciellt 
uppströms Bredforsen och en bra bit upp i Dalarna. Hårklomossan finns också på asp vid Bysjön. 
 
Gråvide Salix cinerea, är en buske eller litet träd som kan stå i täta, rikliga bestånd längs stora och små 
vattendrag, men också längs sjöar på fuktig eller blöt, näringsrik sedementmark. Arten går ofta så långt ut 
på stränderna att den har sina grenar i eller strax över vattenytan.  Gråvidets rikbark har inte lika högt pH 
värde som asp, men de båda arterna, strandskinnlav och hårklomossa, föredrar ändå att etablera sig på 
buskens stambas, åtminstone områdesvis. Från Bredforsen och nerströms, byter strandskinnlaven från asp 
och etablerar sig på gråvide. 
Strandskinnlaven har även hittats på jolster, klibbal, knäckepil.  
 
Stenblock, som är mossiga och strandnära vid forsiga vattendrags sträckor med blockiga stränder 
påträffas hårklomossan ofta på sidorna av stenblocken, där den kan sitta kvar under en förhållandevis lång 
tid, 5-6 år, utan känning av svämmande vatten. Vid den märkliga lokalen Andalglupen, har även 
strandskinnlaven etablerat sig i en smal höjdzon med tidvis svämmande vatten, på en stenhäll. Troligen är 
stenarna basiska. 

Snårig vattenlokal med strandskinnlav, Norsån, Knivsta.  
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Skötselförslag 
Generellt gäller för samtliga objekt i inventeringarna, men speciellt för Nedre Dalälven, en strävan till rejäla årliga 
översvämningar.  
 
Dalarna 
 
Björbo: De sparsamt förekommande gråvidedungarna längs Fänforsområdets båda stränder, 
även strax nerströms, sparas för nya etableringar. Det gäller från det forsande vattnet till en 
strandzon in med minst 3 meter mot den strandnära, glesa skogen. 
 
Krylbo: De välutvecklade strandbårdarna med gråvide, längs Svartåns nedre delar, på båda 
sidorna, sparas från röjningar. Möjligen kan luckor in till den bakomvarande aspsvämskogen 
varligt göras. Aspbeståndet sparas. 
 
Bäsingen: Här finns, på en udde, bara ett glest gråvidebestånd i strandzonen mot vattnet med 
sparsam förekomst av hårklomossa. Innanför finns ett fint äldre aspbestånd på en blockig 
moränkulle som betas. Gråvidet skyddas här genom att spara det och stängsla mot betande 
husdjur. Gråvidet kan här utsättas för isens påtryckning under islossningen. Aspbeståndet sparas 
också. 
 
By: Vid Lugnet, inne i Bysjöns norra del, sparas de fina aspuddarna från avverkning. 
Vid båthamnen finns lite rester av gråvide som sparats från röjningar. Aspstammar på aspuddarna 
har hårklomossan, så en spridning härifrån kan ske till intilliggande områden om gråvidet får växa 
upp igen 
Öarna ute i Bysjön har täta bestånd av gråvide, speciellt Arnön. Här skulle en utglesning av ungt 
gråvide ske så att hårklomossan lättare sprids in till den äldre generationen gråvide. I övrigt sparas 
allt gråvide i trakten. 
Verkåns strandnära gråvide- och aspbestånd sparas ca 50 m in i skogen från åns vatten. 
Forsbäckens strandnära bestånd av gråvide- och aspbestånd sparas från avverkningar ca 50 m 
från dess strand. 
 
Hovnäs. Väster om färjeläget har gallringar gjorts på gråvidet, som förr hade förekomst av 
hårklomossan. Uppkomna gråvidebestånd sparas för ev framtida etableringar. Den 
bakomvarande aspskogen skogen sparas också närmast älven. 
 
Tyttbo. Det bestånd av gråvide och asp som finns närmast längs Tyttboforsarnas blockrika 
stränder, sparas. Stenblocken har här rikligt av korsningen klo- och hårklomossa.  
Hårklomossan skulle kunna sprida sig i svämzonen på sparade gråvidebuskage eller på 
aspstammar här.  
 
Uppland 
 
Färnebofjärdens nationalpark: Här sparas alla strandnära svämskogar. Bäverbestånden 
regleras. 
 
Stor- och Lillån, Stenbäcken, Talbäcken och Finnsån: vattendragen har stora, fina bestånd 
av gråvide, både strandnära vattendraget och i kantzonerna av de vida strandängarna. Vid 
naturliga översvämningar, vattnas stora delar av dessa områden. Skötsel här är att 
gråvidebeståndet och aspsvämskogarna sparas och att de får åldras. Bäver hålls efter så att inte 
fina grova aspträd fälls eller eventuellt nätas vid basen. 
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Ormpussen: är en märklig och skyddsvärd lokal intill Finnsån. Ormpussen svämmas tidvis över 
helt och får då ett svämvattendjup på drygt 2 m, för att sen torka ur till en liten rännil. Här har 
den sparsamt befintliga hårklomossan svårighet att etablera sig på substrat av vide, asp eller sten. 
Hopdrivet trämaterial med bland annat grankvistar är nu det enda substrat den växer på. 
Kanske skulle en glesning av de granar som kantar pussen i nordväst gynna gråvidet till att 
etablera sig där. Området är strax utanför nationalparken. Påminner om Andalglupens 
fluktuationer. 
 
Tinäset och Östanäset: Trots fina förutsättningar för etableringar av framförallt 
strandskinnlaven i de fina aspsvämskogarna med kontinuitetsträd, hittas inte laven här. Troligen 
beror detta på att översvämningarna är för små och under en relativt kort tid. De naturliga 
mossorna på aspträd med grova stammar, har ersatts med grövre heltäckande mossor som ger 
den hotade och konkurennssvaga strandskinnlaven svåra livsbetingelser och en ytterst svår 
nyetablering. 
Den bästa skötseln här är att svämfluktuationerna får ett större utrymme. 
Hårklomossan på gråvidebuskar på öar och längs stränder i utstickande uddar i denna del av 
fjärden sparas. 
 
Nordmyrasjön: är ett nytt område utanför nationalparken med stor potential. 
Vid sjöns nordöstra strand finns en kompakt bård av gråvide på en lång sträcka. Bakom bården 
finns en fin aspsvämskog. Hårklomossan växer utspridd i gråvidebeståndet. 
Här kan öppningar göras igenom denna kompakta bård, utan att skada hårklomossan, för att 
gynna strandskinnlavens etablering i området på de aspar som finns. Gråvidet sparas i övrigt runt 
sjöns stränder. 
 
Färnebofjärdens övriga öar och stränder: Alla strandnära svämskogar med asp och 
gråvidebårder sparas. 
 
Sevedskvarn har steniga stränder med forsande vatten. Hårklomossan har här starka 
populationer på stenblock, men även på gråvidebårder på de strandnära älvängarna nerströms 
broarna. Korsningen klo- och hårklomossa är vanlig. Gråvidebårdarna skyddas. Älvängarna 
skyddas med röjning mot nya gråvideetableringar tillsvidare. Översvämningarna når då de 
aspsvämskogar som finns. 
 
Bredforsens naturreservat: Vid Kotyllsängarna på Kvarnön, finns täta bårder av gråvide som 
följer längs de små genomrinnande bäckarna med varierande mängd vatten i. I dessa bårder finns 
både strandskinnlav och hårklomossa på stambaser av gråvide. Även indikatorarten gråblå 
skinnlav har hittas här, vilket visar på höga naturvärden i skyddsvärd strandvegetation.  
Jörsön, kring området Knutsvall, har fina öppna fuktängar med välutvecklade gråvidebårder. 
Detta gäller främst vid Matsesmyran och vid den strandnära Matses myren, där rikliga 
förekomster av hårklomossan finns. 
Här ska älvängarna hålls öppna, men gråvidet närmast älvstranden sparas tillsammans med partier 
av aspsvämskog. 
Strandskogen längs Grävlingsbäckens nedre delar mot älvens vatten ska sparas. Området heter 
Rosslarna och ligger strax utanför reservatet. Bäcken har i området i sina gråvide- och aspbestånd, 
den hotade hårklomossan, strandskinnlav, gråblå skinnlav och lunglav (Lobaria pulmonaria). 
Bestånden sparas. Här finns även ädellövträd med kontinuitet. Alla lövträdsbestånd sparas. Gran 
röjs bort. 
Området föreslås som en del av Bredforsens naturreservat.  
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På den östra sidan av Jörsön, vid Näsbrick vid Jörsötorpet, finns den hotade ringlaven, Evernia 
divaricata, i ett bestånd av sumpblandskogs med hög luftfuktighet, nära en ingenväxande kärrartad 
älvvik. 
En skyddszon kring områdets strandnära bestånd kring viken föreslås och sparas orörd. 
 
Båtfors naturreservat. Reservatet har stora, öppna ytor med älvängar. Stora bårder med gråvide 
kringgärdar dessa ängar. Bården följer även bäckar, diken, kärrkanter och älvens stränder och 
finns främst i reservatets låglänta, östra delar. 
Inne i det svåråtkomliga, och örika moränområdet som tidvis omgärdas av strömmande och 
forsande vatten bland storblockiga stränder dominerar lövskogar med bla asp och ädelövträd och 
en stor del med gran som gynnats av den allt sämre fluktuationen i området. 
Skötselförslag för hårklomossan och strandskinnlavens habitat. 
På samtliga lokaler där gråvidet har strandnära bårder och älvängar som ska restaureras, sparas 
gråvidebården där de båda arterna ingår, samt de intilliggande gråvidebåderna för att ev. 
spridningar av arterna kan ske. På aspstammar ingår strandskinnlaven bara på något ställe. All 
aspsvämskog i reservatet sparas emellertid då aspen gynnar många arter. 
Lokaler där hårklomossan och strandskinnlaven finns; 
 

• Grimsarboområdets strandområden med Grimsarboängen, Gammelängen och delar av 
Hemängen. 

• Utloppet av Horbäckens båda sidor och nerströms till Mehedebybäckens utlopp. 
• Strandzonen från Mehedebäcken nerströms till badplatsen i Mehedeby. 
• Prästöns strandzoner med gråvide, klibbal och asp. 
• Lundbyöns strandzoner med gråvide, klibbal och asp. 
• Gråvidebården och aspsvämskogen på södra  sidan av Brusbosundet nerströms 

Untraverket. 
• Hallsboöns östra delar kring Norra- och Södra Strömbäckarnas utlopp. 
• Tjödderholmens strandzon  
• Kolmilöns strandzoner och tyllar. 
• Storöns sydöstra delar från Sågbacken och sträckan mot Storöns sydöstligaste del. 
• Ekön strandzoner 

 
Båtforsreservatet har fina förutsättningar till en fortsatt stabil förekomst av speciellt 
strandskinnlaven, som här har etablerat sig på gamla gråvidestambasar.    
 
Andalsglupen NV om Kölva, Ålands förs. 
Denna lokal är en av de märkligaste för strandskinnlaven. Området finns i en svacka mellan 
storblockiga moränhöjder med en inrinnande mindre bäck som tidvis har rikligt med vatten. 
Glupens vattennivå höjs då med mellan 2-5 dm. Fluktuationen gynnar här strandskinnlaven som 
bara är funnen på en stenblockshälla i en storblockig stranddel på glupens sydvästra sida. 
Skötselförslag: Det viktigaste för lokalens strandskinnlav, är att tillförseln av vatten från bäcken, 
bibehålls. Bäckens tillrinningsområde skyddas från avverkningar. 
Det strandnära gråvidet (dåligt utvecklat) och de aspar som finns i glupens utrinnings del sparas. 
Barrträd som kommer upp på den flytande gungflyön i glupens mitt, tas bort för att gynna 
strandskinnlavens möjligheter för etablering på dess strandnära lövträd. 
 
Norsån utlopp i Säbysjön, söder om Knivsta. Utloppet har två förgreningar varav dess östra del 
har strandbårder av ett tätt, ogenomträngligt bestånd av flera lövträdsarter. Dominerande arter är 
gråvide, klibbal, knäckepil och jolster. Lövsnårsvegetationen växer på labyrintslingrande revlar av 
sedimenterande dy/finkornigt material som är kanallikt omgärdade av åns vatten. 
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På främst gråvidet finns strandskinnlaven etablerad, men även på enstaka klibbalsocklar. 
Skötselförslag: Röjningar bör göras i de tätaste bårderna strax uppströms den del där arten finns, 
för att laven lättare hittar fram till grövre gråvidestammar. De naturliga fluktuationshöjderna 
efterstävas få fortsätta i Norsån. Säbysjöns stora bårder av gråvidet gynnas av svämhöjderna och 
lavens sporer kan då spridas till dessa. Vattenkvalitén i vattendraget kontrolleras också.  
 

Slutsats 
Strandskinnlaven lever under pressade förhållanden i dag med lägre svämhöjder under flera 
årsintervaller. Mossor och lavar som inte är svämberoende hinner snabbt etablera sig på de 
rikbarkade, äldre aspstambaserna i aspsvämskogarna. Spridningen av strandskinnlaven blir 
minimal. Endast på de något yngre aspstammarna, utan de igenväxande mossorna, kan då en 
etablering sporadiskt ske. Tillväxten från spor till synliga bålar av strandskinnlaven tar sin tid. Ett 
område kan då se utdött ut.  
Hot kan också under tiden förekomma genom bäverträdfällningar eller isavskrapningar av nya 
etableringar på en stam. Hårklomossan klarar sig något bättre. Den klarar en längre torrperiod, 
och hotas inte av konkurrensen av andra inte svämberoende mossor, förutom den nära släktingen 
klomossa (Dichelyma falcatum).  
Dalälvens hotade svämskogsarter måste återfå bättre fungerande vattenståndsfluktuationer.De 
negativa vattendomarna längs Nedre Dalälven bör ändras för en artrikare nationalälv.   
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Barkkvastmossa, hårklomossa och strandskinnlav är mycket sällsynta arter. De har sin svenska 
huvudutbredning kring Nedre Dalälvens lövskogar och älvängar. Båtfors naturreservat är unikt i landet med 
sin relativt stora förekomst av dessa ovanliga arter.

De här arterna är beroende av naturliga störningar i form av stora växlingar i vattenståndet och riskerar 
att dö ut i reglerade floder eller älvar. Det är speciellt viktigt att variationer i vattenstånden bevaras och att 
platserna där arterna finns inte växer igen med gran. Eftersom arterna även är internationellt rödlistade, blir 
vårt ansvar ännu större.”


