
Återinventering av skirmossa, Hookeria lucens, i 
Sverige samt en undersökning av dess habitatkrav 
och spridningsförmåga
Meddelande: 2006:16



 2

 
 
 
 



 3

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Återinventering av skirmossa, 
Hookeria lucens, i Sverige samt en undersökning av dess 

habitatkrav och spridningsförmåga 
 

Mikael Stenström 
Skogsstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Hallands län 
Naturvård och miljöövervakning 

Meddelande 2006:16 
ISSN 

ISRN LSTY-N-M-06/16-SE 
Tryckt på länsstyrelsens tryckeri, Halmstad 2006



 



Förord 
Denna rapport baseras på en inventering av skirmossa som utförts 2005 av Mikael Stenström, 
Skogsstyrelsen. Vid inventeringen besöktes lokaler i Hallands, Västra Götalands, Skånes och 
Jönköpings län. Syftet har varit att få kunskap om skirmossans aktuella status och hotbild i 
Sverige. Undersökningen bidrar också till ökad kunskap om artens habitatkrav och 
spridningsförmåga.  
 
Inventeringen har utförts som ett led i arbetet med framtagande av ett åtgärdsprogram för 
skirmossa. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som 
Naturvårdsverket genomför i samarbete med länsstyrelserna, med syfte att till år 2015 minska 
antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för 
att förbättra situationen för hotade arter. Den fördjupade kunskap som inventeringen ger om 
skirmossans status i Halland utgör ett viktigt underlag för fortsatt bevarandearbete. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning var att förbättra kunskapsläget om skirmossan, Hookeria 
lucens, för att senare kunna skriva ett effektivt åtgärdsprogram för arten i Sverige. Skirmossan 
växer på beskuggad mark med god vattentillgång, oftast längs skogsklädda vattendrag. Av 
skirmossans ca 85 kända lokaler i landet besöktes 35 stycken, där växtplatserna beskrevs med 
avseende på hydrologi, pH, omgivande skog och risk för framtida skador. På de 26 lokaler där 
skirmossan återfanns mättes i stort sett samtliga bestånd in med GPS och antal och storlek på 
varje individ bestämdes. Skirmossan täckte på dessa lokaler sammanlagt ca 20 m2. Totalt 
finns med ledning av detta sannolikt mindre än 100 m2 av arten i landet, vilket endast är en 
tiondel av vad som tidigare uppskattats. Merparten av lokalerna saknar formellt skydd och 
många består till stor del av produktionsskog, vilket gör att risken för framtida skador är stor. 
Flera lokaler har tidigare skadats vid avverkningar, men på ett fåtal platser hade ändå 
återetablering verkat ske. Detta är troligen ett resultat av att arten enligt denna undersökning 
har god spridningsförmåga: nyetablerade individ finns i riklig mängd på mer än en tredjedel 
av lokalerna. Sporkapslar förekom sparsamt, men etablering från sporer verkar ändå 
förekomma ganska frekvent. Småskalig markstörning gav ofta riklig etablering av nya 
individ. 
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Bakgrund 
 
Skirmossan, Hookeria lucens (Hedw.) Sm. är en mycket vacker pleurokarp bladmossa, tillika 
Hallands landskapsmossa. Dess stora ljusgröna blad har exceptionellt stora celler vilket gör att 
den ser närmast genomskinlig ut, därav dess svenska namn. Skirmossan är den enda svenska 
representanten för en mossfamilj (Hookeriaceae) med övervägande tropiska arter. Skirmossa 
förekommer i de västra delarna av södra Sverige, alltså inom ett område med hög nederbörd 
och milda vintrar. Skirmossa förekommer i landskapen Bohuslän, Dalsland, Halland, Småland 
och Skåne (Hallingbäck & Holmåsen 1985, Gärdenfors 2005). Arten är fridlyst i hela landet. 
 Den svenska populationen ligger i utkanten av det europeiska utbredningsområdet, där de 
rikligaste förekomsterna finns i områden med oceaniskt klimat, t ex i västra Norge och 
Storbritannien. Skirmossa växer i Sverige vanligen vid beskuggade bäck- och åstränder med 
utströmmande källvatten. Lokalerna har alltid hög och jämn luftfuktighet. Arten är extremt 
känslig för uttorkning och bara några dagars torka leder till allvarliga skador (Artdatabanken 
2000). 
 Skirmossan är i den aktuella rödlistan förtecknad som sårbar, VU. Bedömningen grundar 
sig på det aktuella kunskapsläget om arten, formulerat på följande sätt: ”Arten är känslig för 
uttorkning och ljusexponering vilket gör de alltid individfattiga förekomsterna sårbara. 
Antalet m² (="individer") som arten förekommer inom (inklusive mörkertal) understiger högst 
sannolikt 1 000” (Gärdenfors 2005). Under 2006 kommer ett åtgärdsprogram att tas fram för 
arten. Syftet med denna undersökning är att få fram mer detaljerade uppgifter om artens status 
i Sverige och om möjliga hot mot de kända lokalerna. Undersökningen ökar också kunskapen 
om skirmossans habitatkrav och spridningsförmåga. Dessa data kan sedan ligga till grund för 
utformningen av åtgärdsprogrammet. Målsättningen var också att denna inventering skulle 
vara så detaljerad att den skulle kunna användas för övervakning av artens utbredning på 
respektive lokal. Undersökningen har finansierats av Länsstyrelsen i Halland inom ramen för 
arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. 
 En samlad inventering av skirmossans förekomst i Sverige gjordens senast 1977 (Bohlin et 
al.). Man besökte 18 av de då 23 kända lokalerna, och skirmossan återfanns på 11 av dem. 
Efter denna inventering har skirmossan upptäckts på ett stor antal nya lokaler, bl a i samband 
med Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. 
 I Halland har Örjan Fritz sammanställt en lista på samtliga kända lokaler i samband med 
Länsstyrelsens miljöövervakning. Av de 18 lokalerna har 6 besökts av Örjan Fritz under de 
senaste 5 åren. För dessa lokaler fanns noteringar om växtplats och utbredning (total yta). För 
övriga lokaler låg det senaste besöket längre tillbaka, som längst till 1992 när 
nyckelbiotopsinventeringen inleddes. För dessa fanns endaste en grov uppskattning av 
förekomst. Lokalerna är koncentrerade kring Oskarström i Halmstads kommun (Nissans 
dalgång) och i södra delen av Laholms kommun (kvillar i Smedjeån). Tre lokaler ligger inom 
befintliga naturreservat eller inom områden där bildande av reservat har påbörjats. Två 
områden är avsatta som biotopskyddsområde. För ytterligare tre lokaler har bildande av 
biotopskyddsområden påbörjats. Flertalet av lokalerna längs Smedjeån ligger på en fastighet 
som ägs av Sveaskog och har uppmärksammats i utredningen om värdefulla skogar på statens 
mark. 
 I Västra Götaland fanns en motsvarande lista som sammanställts av Lars Sjögren, ansvarig 
för åtgärdsprogram på Länsstyrelsen. Av 60 aktuella lokaler (data från 1990 och senare; Lars 
Sjögren pers. komm.) ligger 40 inom biotopskydd, naturreservat, Natura2000-områden eller 
nyckelbiotoper. I Skogsvårdsstyrelsens databas finns skirmossa registrerad i 18 
nyckelbiotoper. De flesta av dessa nyckelbiotoper är oskyddade, vilket sammantaget innebär 
att merparten av lokalerna i Västra Götaland saknar formellt skydd. Koncentrationer av 
lokaler finns i Dalsland (Kroppefjäll), kring Lilla Edet och Trollhättan samt i Risveden. Data 
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för lokalerna i Västra Götaland hade hämtats från Artdatabankens databas. Kvalitén på data 
var mycket skiftande. För ett antal lokaler var beståndens utbredning bestämd med GPS, 
tillsammans med mer eller mindre exakta uppgifter om förekomsten. Flertalet utgjordes dock 
endast av en koordinatangivelse, som ofta utgjordes av en nyckelbiotops centrumkoordinat.  I 
många fall fanns dubbletter i listan, beroende på att en uppgift kommit in till Artdatabanken 
på flera olika vägar för en och samma lokal. 
 I Skåne finns fyra aktuella lokaler registrerade, varav två ligger i naturreservat (Kullaberg 
och Skäralid). De återstående två ligger nära varandra på Hallandsåsens södra sida.  
 Slutligen finns två utpostlokaler på östra sidan Vättern i Jönköpings län. Dessa upptäcktes 
så sent som 1994. 
 
 
Metodik 
 
Urval av lokaler 
 
I Halland var ambitionen att besöka samtliga 18 kända lokaler. För Västra Götalands del hade 
Lars Sjögren plockat ut de lokaler som han ansåg vara viktiga att besöka, och här ingick 
främst lokaler utan formellt skydd. Efter kontroll av dubbletter resulterade detta i 16 objekt att 
besöka. Eftersom en och samma lokal kunde vara beskriven med flera olika namn så blev det 
nödvändigt att kombinera eller konstruera nya namn på en del lokaler. I Skåne var målet att 
besöka de två oskyddade lokalerna på södra sidan Hallandsåsen, och i Jönköpings län båda de 
kända lokalerna. 
 
Inventeringsmetodik 
 
Ett fältprotokoll (bilaga 1) togs fram för inventeringen.  Följande uppgifter samlades in: 
 
Beskrivning av växtplats 
Substrat: På varje lokal listades alla typer av substrat som skirmossan påträffades på (t ex 
jord, sten, rötter).  
Hydrologi: En beskrivning av växtplatsen, främst med avseende på vattentillgången. 
pH: Med hjälp av en pH-penna mättes ph värdet direkt i bäcken eller ån där skirmossan växte 
i strandkanten. På de lokaler där skirmossan istället fanns på översilad mark vid sidan av ett 
vattendrag mättes istället pH i detta vatten. 
Omgivande skog: Följande uppgifter samlades in för att skapa en bild av den omgivande 
skogen, vilka skador som uppstått tidigare och hur stor risken är för framtida skador: andel 
lövskog (%), andel barrskog, andel produktionsskog, avstånd till eventuella hyggeskanter, 
tidigare skador (inga, små, måttliga, stora) samt risk för framtida skador (ingen, liten, måttlig, 
stor). För samtliga variabler fanns möjlighet att göra noteringar för att närmare beskriva 
trädslag, typ av skada mm. Utöver detta registrerades senare om lokalen har något formellt 
skydd och/eller är registrerad som nyckelbiotop. 
 
Reproduktion 
På samtliga lokaler kontrollerades om det fanns några individ med sporkapslar, och i så fall 
hur rikligt sporkapslar förekom. Dessutom noterades förekomst av små individ, mindre än 0,1 
dm2, som bedömdes ha uppkommit nyligen, antingen genom sporspridning eller 
fragmentering. Förekomsten av nyetablerade individ noterades på en tregradig skala (låg, 
måttlig eller riklig förekomst). 
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Följearter 
Om lokalen uppfattades som intressant även för andra krävande markmossor noterades 
signalarter (Nitare 2000) bland dessa. Andra mossarter som ofta förekom tillsammans med 
skirmossan noterades också. Någon systematisk inventering av andra arter gjordes dock inte. 
 
Förekomst av skirmossa 
På de flesta lokalerna var det uppenbart utifrån lägesangivelsen eller andra uppgifter att 
skirmossan påträffats utmed ett vattendrag som oftast lätt kunde återfinnas i fält. Ett fåtal 
lokaler utgjordes av översilade sluttningar eller lodytor, men dessa återfanns också utan större 
svårighet. För att hitta till lokalerna och för att koordinatbestämma beståndens utbredning 
användes en GPS-mottagare kopplad till en handdator. I handdatorn användes programmet 
Arcpad (ESRI Inc.) för att kunna orientera med hjälp av ortofoton samt för att skapa shape-
filer med data om skirmossans utbredning. Inventeringen utfördes normalt genom att gå i eller 
vid vattendraget i riktning uppströms. När den första individen påträffades togs positionen 
med GPS. Förekom skirmossan utmed en längre sträcka togs brytpunkter på en linje utmed 
sträckan. Förekom den bara på en mycket kort sträcka (mindre än ca fem meter) togs istället 
en enda position. Förekom längre avbrott i utbredningen mättes varje delsträcka in för sig. För 
alla delsträckor och punkter noterades lokal och delsträcka/punkt i en attributtabell. 
 Samtliga individ noterades i den ordning de upptäcktes längs sträckan eller vid punkten. 
Detta frångicks enbart på två delsträckor på den extremt rikliga lokalen längs Brömsbäcken, 
där endast en grov skattning av totalytan gjordes. Vattendragen var oftast så små att båda 
sidor kunde avsökas samtidigt. I ett fall (Oxpölsbäcken) blev det nödvändigt att bestämma 
förekomsten på vardera sidan av bäcken för sig.  
 Storleken på varje individ uppskattades i kvadratdecimeter. De minsta individ som 
noterades för sig var 0,1 dm2 stora, dvs drygt 3*3 cm. Individ mellan 0,25 och 2 dm2 
bestämdes med en noggrannhet på 0,25 dm2. Större individ har ofta en mycket oregelbunden 
form, och dessa bestämdes därför med en noggrannhet på 1 dm2. Vid rikliga förekomster var 
det ofta svårt att avgöra var en individ slutade och en annan började. Ett avstånd mellan 
mattor på ca 5 cm fick utgöra ett praktiskt kriterium för att bedöma detta. Denna metod för att 
avgränsa individ leder till ett mycket större antal individ än det mått som använts vid 
rödlistningen (Gärdenfors 2005), men måste rimligen ge en bättre bild av artens fördelning på 
lokalerna. Redan vid provinventeringen blev det nämligen uppenbart att den vanligaste 
storleken på en matta/”individ” är betydligt mindre än 1 m2. 
 
 
Resultat 
 
Förekomst 
 
Sammanlagt besöktes 35 lokaler, fördelade på län enligt följande: Halland 17 (dvs alla kända 
lokaler förutom en, naturreservatet Johansfors-Nissaström i Halmstads kn), Västra Götaland 
14, Skåne 2, Jönköping 2 (Bilaga 2). Skirmossa återfanns på 26 av dessa lokaler (Figur 1). 
Om arten inte återfanns kan det ju antingen bero på att den inte fanns kvar eller att den inte 
gick att hitta vid inventeringstillfället. I genomgången nedan framgår för varje lokal vilket av 
dessa alternativ som bedömts som mest sannolikt beroende på omständigheterna. 
 Av samtliga besökta lokaler hade 41% hyggen i närheten (bilaga 2). På en stor andel av 
alla lokaler, 29%, fanns det hyggen som låg närmare än 30 meter (dvs ungefär en trädlängd) 
från växtplatsen. 
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Figur 1. Översikt över besökta lokaler. Gula punkter utgör lokaler där skirmossan återfanns, och blå punkter 
lokaler där arten inte kunde hittas vid denna inventering. Sammanlagt besöktes 35 lokaler, och skirmossa 
återfanns på 26 av dem. 
 
Halland 
I Halland återfanns arten på 11 av lokalerna. Omkring hälften av dessa lokaler har 
förhållandevis rikliga förekomster, medan den andra hälften av lokalerna har ett fåtal individ 
(Bilaga 2). De tre rikligaste lokalerna som inventerades i detalj var Linneberg Ö (Fylleån, 
Halmstads kn), Moshult (Hylte kn) och SV St Älingasjön (Hylte kn). En riklig förekomst 
finns även på lokalen Oxhult VNV (Smedjeån, Laholm kn), men denna kunde inte inventeras 
i detalj pga högt vattenstånd. 
 Skirmossan har med stor sannolikhet helt försvunnit från lokalen Liljasberg Ö (Halmstads 
kn) som resultat av en mycket dåligt utförd avverkning, där endast en enkel rad med träd 
sparats utmed den bäck där skirmossan växte (Foto 1) Vid Lillån (Halmstads kn) kunde arten 
inte återfinnas på den plats där den hittats tidigare. Även här har en avverkning gjorts ända ner 
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till ån. Det är dock möjligt att det finns skirmossa längre söderut utmed ån, men det gick inte 
att kontrollera pga omfattande stormfällning i januari 2005. Yabergsån (Hylte kn) är en lokal 
som beskrevs redan av Elias Fries, och som återupptäcktes av Örjan Fritz i samband med 
nyckelbiotopsinventeringen. Stormen i januari 2005 orsakade omfattande skador på 
nyckelbiotopen, med många stora rotvältor som delvis förändrat hydrologin i den kvill där 
skirmossan växte. Detta är dock inte ett resultat av dåligt utförda avverkningar i 
omgivningarna. Arten kunde inte återfinnas vid inventeringen, men lokalen var så 
svårframkomlig att det är möjligt att skirmossan ännu finns kvar under något vindfälle. 
Lokalen har dock blivit mycket mer öppen efter stormen, med risk för uttorkning som följd.  
 

 
 
Foto 1. Avverkning i nyckelbiotop vid Liljasberg, Halmstads kn. Endast enstaka träd finns kvar utmed bäcken 
som går diagonalt över bilden. Skirmossan kunde inte återfinnas i juni 2005. 
 
 Även i Moshult (Hylte kn) har stora skador uppstått efter stormen. Den östra halvan av 
nyckelbiotopen är i stort sett helt förstörd. Orsaken till de stora skadorna är än en gång en 
avverkning där man inte lämnat någon skyddszon mot denna del av biotopen. Skirmossan 
finns dock än så länge kvar i hela biotopen. Stora skador efter stormen har även uppstått på 
lokalen SV Spenshult (Halmstads kn). Här har man också avverkat ända intill nyckelbiotopen 
för ett antal år sedan, vilket lett till omfattande stormfällning under flera år. Skirmossan finns 
nu kvar endast med ett enda större exemplar. Lokalen är nu så öppen för uttorkande vindar att 
arten sannolikt kommer att försvinna helt. 
 Skirmossan kunde inte heller återfinnas på lokalerna SV Bäckamot samt Skönhults bro Ö 
(Smedjeån 4) och Slaggvarp S (Smedjeån 2), samtliga i Laholms kn. Arten finns sannolikt 
kvar på de båda lokalerna i Smedjeån, som inte kunde inventeras tillräckligt noggrant pga 
högvatten vid besöket i november. På lokalen SV Bäckamot fanns skirmossan tidigare på två 
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ställen, men den kunde inte återfinnas. Miljön utmed bäcken har dock inte förändrats på 
senare tid, så det är fullt möjligt att arten ändå finns kvar. 
 
Västra Götaland 
Skirmossan återfanns på alla utom två av de 14 besökta lokalerna i Västra Götaland. I länet 
finns de flesta av landets rikligaste förekomster (se nedan). De två lokaler där skirmossan inte 
återfanns var Timmeråstjärn 1-2 (Färgelanda kn) och Skogaryd (Vänersborgs kn). På lokalen 
Timmeråstjärn 1-2 var orsaken till försvinnandet helt klart en avverkning några år tillbaka. I 
Skogaryd hade skirmossan noterats i en brant skogklädd sluttning med flera källsprång. Trots 
mycket klättrande och letande kunde den inte återfinnas. I slänten hade visserligen en del träd 
fällts i januaristormen, men inte så mycket att det kan förklara varför den inte hittades. 
Kraftiga skador på skogen noterades på lokalen Bäck fr Elingetjärn (Melleruds kn). Här hade 
man avverkat gran i en nyckelbiotop utmed bäcken, och det återstod endast enstaka lövträd på 
större delen av sträckan (Foto 2). Jämfört med noteringarna i Artdatabankens register så hade 
skirmossan följdriktigt gått kraftigt tillbaka, med endast tre återstående individ. Även på flera 
andra lokaler i Västra Götaland hade avverkningar skett på ett mindre lämpligt sätt, men 
skirmossan var ändå livskraftig på de dessa lokaler (se bilaga 2). 
 

 
 
Foto 2. Avverkning i nyckelbiotop på lokalen Bäck fr Elingetjärn (Färgelanda kn). All gran har avverkats ända 
intill bäcken, och endaste enstaka alar och björkar har lämnats. Skirmossan finns ännu kvar, men har gått kraftigt 
tillbaka. När förhållandena blir mer ljusöppna efter en avverkning breder ofta gräsen (framför allt blåtåtel, 
Molinia caerulea) ut sig på mossornas bekostnad. 
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Skåne 
I Skåne fanns skirmossan kvar på båda de två lokaler som inte ligger i naturreservat (Skäralid 
och Kullaberg). Vid Trollabäcken/Trolle hallar (Ängelholms kn) hade avverkning skett 
mycket nära bäcken, men skirmossan verkade inte ha tagit någon skada. Detta kan bero på att 
bäcken ligger nedanför en brant ostsluttning, vilket minskar exponeringen för ljus och vind. 
På lokalen S Snäckebotorp (Ängelholms kn) växte en gallrad produktionsskog av gran ända 
intill den lilla bäck där skirmossan finns, men detta är ändå ett av de mest livskraftiga 
bestånden i Sverige. 
 
Jönköping 
I Jönköpings län återfanns skirmossan endast på den ena av de två lokalerna, Svedån (Habo 
kn). Vid den närliggande Gagnån hade visserligen ett naturvårdsavtal bildats, men där 
skirmossan var koordinatsatt gjordes en avverkning för ca 5 år sen (lokalen upptäcktes 1996). 
Enligt Helena Grahlén på Länsstyrelsen i Jönköpings län har arten försvunnit från denna 
lokal. 
 
 
Utbredning på lokaler 
 
På i stort sett alla de lokaler där skirmossan återfanns var det möjligt att bestämma dess 
utbredning i detalj. Utbredningen på varje lokal kan ses i tabellen i bilaga 2. Läget för 
bestånden på respektive lokal finns som ett punkt- och ett linjetema (shape-fil) som kan fås 
från Länsstyrelsen. 
 På omkring hälften av lokalerna fanns det så få som 25 eller färre individ (Figur 2). Den 
totala ytan med skirmossa uppvisar ett liknande mönster; det fanns flest lokaler med liten total 
yta, även om fördelningen var jämnare än för antalet individ (Figur 3). Denna skillnad i 
fördelningsmönster mellan de två måtten på förekomst betyder att det på ett antal av lokalerna 
med få individ finns några stora individ som ger en högre total yta. 
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Figur 2. Frekvensfördelning över antal individ av skirmossa/lokal. 
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Figur 3. Frekvensfördelning över total yta av skirmossa/lokal. 
 
 
 På de 25 undersökta lokalerna fanns sammanlagt 1255 individ med en total yta på 19,5 m2. 
I genomsnitt fanns 50 individ per lokal med en total yta på 78 dm2. Medelstorleken på en 
individ var 1,6 dm2 och medianstorleken 0,88 dm2. Den stora skillnaden mellan medel- och 
medianstorlek beror på att det oftast finns många små och ett fåtal stora individ, dvs en 
mycket skev storleksfördelning. De största individ som påträffades var på 40 dm2, vilka 
påträffades på lokalerna Oxpölsbäcken (Vänersborgs kn) och SV St Älingasjön (Hylte kn). Vid 
Brömsbäcken (Melleruds kn) fanns på sträcka 8 ett mer eller mindre heltäckande bestånd på 
grovt uppskattat 10 m2, där det inte var meningsfullt att särskilja olika individ. 
 
Tabell 1. De 10 besökta lokalerna med de rikligaste förekomsterna (räknat som total yta). Vid Brömsbäcken 
(Melleruds kn) finns två sträckor till med ytterligare hela ca 10 m2 skirmossa, som dock inte kunde inventeras i 
detalj. 
 
Län Lokal Total yta (dm2) Antal ind. >0,1 dm2 Största ind. (dm2) 

Västra Götaland Svartsjön/"Bäck" 359 289 20
Västra Götaland Oxpölsbäcken 277 159 40
Västra Götaland Muggelidsbäcken 209 72 35
Västra Götaland Brömsbäcken sträcka 1-7 202 172 10
Halland Linneberg Ö (Fylleån) 120 81 25
Halland Moshult 98 80 9
Västra Götaland Töftedalsån/Mon 86 32 20
Skåne S Snäckebotorp 84 49 15
Halland SV St Älingasjön 79 21 40

 
 
 De 10 lokalerna med störst total yta kan ses i Tabell 1. De fyra första ligger samtliga på 
eller vid Kroppefjäll, som måste betraktas som skirmossans starkaste fäste i Sverige (med 
reservation för lokalerna runt Hjärtum). Här finns 8 av de 14 besökta lokalerna i Västra 
Götaland. Om samtliga sträckor av Brömsbäcken kunnat inventeras i detalj hade med säkerhet 
denna lokal hamnat i topp (se ovan). Märkligt nog har den lokal som nu ligger i topp, 
Svartsjön/”Bäck” (Melleruds kn) avverkats i sen tid. En del av lokalen består idag av en 
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granplantering med spridda lövträd och idegranar utmed bäcken (Foto 3). Den andra delen 
består av ungskog (ca 20 år) av gran med en del större lövträd. Figur 4 visar att skirmossan 
kunnat överleva och sprida sig på ett remarkabelt sätt i ungskogen, medan den är mer trängd i 
den nyligen avverkade delen av lokalen. I den senare delen saknas helt individ större än  
2 dm2, medan betydligt större individ är vanliga på sträckan med ungskog. Ett annat tecken på 
att avverkningen tryckt tillbaka skirmossan är att den på sträckan genom hygget nästan bara 
förekommer på södra sidan bäcken, dvs i ”nordsluttning”. I ungskogen förekommer den 
nästan lika rikligt på båda sidor. Att skirmossan här ändå kunnat överleva en avverkning på 
detta sätt visar ytterligare hur goda förhållandena på Kroppefjäll måste vara för arten. 
 De rikligaste lokalerna är med ett undantag även de lokaler där man återfinner de största 
individerna. Med få undantag är det också de lokalerna som har störst antal individ (se bilaga 
2 för mer detaljer). Anmärkningsvärt är att alla utom en av dessa lokaler saknar formellt 
skydd och att flera bedöms löpa måttlig till stor risk att skadas i framtiden pga av att de helt 
eller delvis omges av produktionsskog. 
 

 
 
Foto 3. Växtplats för skirmossa på nyligen avverkad del av lokalen Svartsjön/”Bäck” (Melleruds kn). Utmed 
bäcken finns här endast enstaka idegranar, björkar och askar. Längre nedströms finns en ungskog av gran. Den 
ymniga högörtvegetationen har troligen bidragit till att skirmossan kunnat hålla sig kvar trots avverkningen. 
 



 15

0

5

10

15

20

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 271 280 289

Individ nr

St
or

le
k 

(d
m

2 )
Plantering Ungskog

Figur 4. Fördelning av storlek på individ av skirmossa utmed en mindre skogsbäck på lokalen Svartsjön/”Bäck”. 
Notera att det i den del som avverkats senast inte finns några individ större än 2 dm2. 
 
 
Habitat och substrat 
 
Den absolut vanligaste typen av habitat låg vid större eller mindre skogsbäckar, vanligen med 
intilliggande översilad mark. Detta överensstämmer med tidigare uppgifter (Bohlin 1977, 
Hallingbäck & Holmåsen 1985). Denna typ av miljö förekom på 83% av lokalerna (gäller 
samtliga besökta lokaler, dvs även de där skirmossan inte återfanns vid denna inventering). 
Foto 4-7 visar exempel på typiska habitat. Den mest typiska växtplatsen vid en bäck var 
precis i vattenbrynet, i zonen mellan mer sluten vegetation och bar jord, rötter och sten. Vid 
rikliga förekomster, vilket bör tyda på en särskilt gynnsam miljö, förekom skirmossan ofta 
även en bit upp på stranden, ibland så långt som en meter från bäcken. Även stränder vid 
större vattendrag var vanliga växtplatser. Särskilt åar med kvillbildning, dvs där ån delar upp 
sig i flera fåror, verkar ofta ha gynnsamma betingelser (god vattentillgång, hög luftfuktighet). 
Samtliga 6 lokaler vid Smedjeån i Laholms kommun utgörs t ex av kvillar. Skirmossan fanns 
utmed en å på 32% av lokalerna. Vid större åar utan kvillbildning fanns skirmossan vanligen 
endast vid den ena stranden. Arten förekommer vid källor på 4 lokaler (13%). På en enda 
lokal, vid Töftedalsån/Mon (Dals-Eds kn) växer skirmossan vid basen av en översilad lodyta, 
men den finns på samma lokal även vid källsprång.  
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Foto 4-7. Typiska habitat för skirmossa. 4) Utmed en skogsbäck (Brömsbäcken, Melleruds kn) återfinns 
skirmossan framför allt i zonen med bar jord och rötter, mellan stenarna i bäcken och den slutna vegetationen 
med gräs och örter. 5) Kvill i Smedjeån (Laholms kn). Utmed ån finns sex lokaler för skirmossa. Safsa 
förekommer på flera av lokalerna, som också har en intressant epifytflora på ask och al. 6) Växtplats för 
skirmossa vid Linneberg Ö/Fylleån (Halmstads kn). Skirmossan växer i källflöden vid basen av sluttningen, 
alltså inte i själva strandkanten. Notera att det finns planterad granskog mycket nära växtplatsen. 7) Vid 
Töftedalsån (Dals-Eds kn) växer skirmossa vid basen av en översilad lodyta. 
 
 
 Av samtliga besökta lokaler dominerades 47% av lövträd och 38% av barrträd. På 16% av 
lokalerna var fördelningen jämn. De vanligaste arterna av lövträd var klibbal, glasbjörk och 
ask. Ask förekom framförallt utmed Smedjeån. Gran var det helt dominerande trädslaget 
bland barrträden; tall förekom oftast bara som enstaka träd.  
 I genomsnitt var den totala ytan med skirmossa på de 11 barrdominerade lokalerna 70±76 
dm2 (medelvärde±standardavvikelse). De 10 lövdominerade lokalerna hade ett medelvärde på 
30±28 dm². Eftersom variansen var så olika för barr- och lövdominerade lokaler drogs roten 
ur alla värden innan skillnaden mellan dem testades med en envägs-Anova. Trots den stora 
skillnaden i medelvärde mellan barr- och lövdominerade lokaler så var skillnaden inte 
signifikant (p=0,12, F=2,72). Variansen är mycket större mellan alla lokaler än mellan dessa 
två grupper av lokaler. 
 Jord var det helt dominerande substratet, och skirmossa förekom på jord på 96% av 
lokalerna. Härnäst följde rötter (65% av lokalerna), sten (46%) och död ved (31%). Mindre 
vanliga substat var barrförna och trädbaser, som förekom på 15% respektive 8% av lokalerna. 
Foto 8-11 visar skirmossans växtsätt på olika substrat. 
 

4 5

6 7
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Foto 8-11. De vanligast förekommande typerna av substrat för skirmossa. 8) Stort sammanhängande bestånd på 
jord (Brömsbäcken). 9) Rötter, och då ofta rotknölarna på al (Svedån). 10) Förekomst på sten ger ofta helt rena 
mattor (S Snäckebotorp). 11. Liten individ på fuktig död ved (Järpedalen).  
 
  
 pH-värdet i vatten i de bäckar och åar där skirmossan återfanns varierade mycket lite. 
Medel-pH låg på 6,7, med en standardavvikelse på 0,5 (n=14). pH-värdet i översilande 
markvatten kunde bara mätas i ett fåtal fall, men var likaså oftast nära neutralt (pH 6,2±0,7, 
n=4). 
 Den vanligaste signalarten bland mossorna som förekom på lokalerna var dunmossa 
(Trichocolea tomentella; artnamn följer Söderström & Hedenäs 1998). Dunmossa förekom på 
8 lokaler. Det var dock förhållandevis sällan som den växte i skirmossans absoluta närhet. Det 
samma gällde för skuggmossa, Dicranodontium denudatum, som förekom på 3 lokaler. Den 
enda ytterligare signalart som påträffades var purpurmylia (Mylia taylori), som fanns vid 
Töftedalsån/Mon (Dals-Eds kn). Några av de vanligast förekommande mossorna som växte 
vid eller tillsammans med skirmossan var fickpellia (Pellia epiphylla), skuggstjärnmossa 
(Mnium hornum), tujamossor (Thuidium spp), fickmossor (Fissidens spp.) och skapanior 
(Scapania spp.). Andra arter som påträffades var praktbräkenmossa (Plagiochila 
asplenioides), flikbålmossa (Riccardia multifida), fetbålmossa (Aneura pinguis), 
skogssäckmossa (Calypogeia integristipula) och blåsfliksmossa (Lejeunea cavifolia). Denna 
förteckning gör dock inga anspråk på att vara komplett lista över följearter. Skirmossan 
förekom ofta i helt rena bestånd, men nästan lika ofta växte den mer eller mindre ihopflätad 
med andra mossor. 
 

8 9

10 11
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Reproduktion 
 
På 3 av 4 (76%) lokaler där skirmossan återfanns så förekom individ mindre än 0,1 dm2. På 
28% av lokalerna fanns bara ett fåtal små individ, på 12% fanns måttliga mängder och på 36% 
förekom de rikligt. Dessa små individ varierade i storlek från enstaka skott (Foto 13-16) till 
väl etablerade små, ofta cirkelrunda mattor. Vissa förekomster av små enskilda skott låg så till 
att de knappast kan ha uppkommit annat än genom sporspridning. Vid Töftedalsån/Mon 
(Dals-Eds kn) förekom t ex sådana skott på naken, översilad sten ett par decimeter ovanför 
större individ. Liknande förekomster på ställen som svårligen skulle kunna ha etableras 
genom avbrutna skott fanns t ex på sten i Järpedalen (Alingsås kn) och på död ved vid 
Lusabäcken (Halmstads kn). Individ som tolkades som att de uppstått genom fragmentering 
(såg ut som de slitits loss från större individ) observerades annars på de flesta lokaler med 
större förekomster. Etablering av nya individ, vare sig de uppkommit genom fragmentering 
eller sporspridning, observerades vanligen på bar jord, sten eller död ved. 
 

  

 
Foto 13-16. Etablering av nya individ av skirmossa. 13) Mycket litet individ på död ved (Järpedalen). 14) Litet 
individ med typisk, närmast rund växtform (Oxpölsbäcken). 15) Enstaka skott på översilad lodyta 
(Töftedalsån/Mon). 16) Riklig nyetablering på sten (Järpedalen). 
 
 Sporkapslar observerades för första gången vid L Hyggesjön (Alingsås kn) i början av 
september. Sporkapslarna var då fortfarande upprätta, vilket visar att de inte var 
färdigutvecklade (Foto 17-18). Först i november observerades mer fullständigt utvecklade, 
lutande sporkapslar på lokalen S Snäckebotorp (Ängelholms kn). Denna lokal var den som 
hade flest individ med sporkapslar, och därtill rikligt med kapslar på flera individ (Foto 19). 

13 14

15 16
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Skirmossans sporkapslar utvecklas alltså först sent på hösten (enligt Bohlin et al. [1977] 
mognar sporerna på vintern), vilket förklarar att inga påträffades på de lokaler som 
inventerades tidigare på året. Av de 16 lokaler som inventerades på hösten hittades 
sporkapslar ändå bara på fyra lokaler. Utöver de två som nämnts ovan var det på lokalerna 
Linneberg Ö (Halmstads kn) och Svedån (Habo kn; Foto 20). Endast på den skånska lokalen 
fanns dock rikligt med kapslar. Enligt Thomas Hallingbäck (pers komm) så är sporkapslarna 
tämligen långlivade. Det faktum att inga kapslar från fjolåret påträffades på någon lokal kan 
tyda på att fjolåret var ett dåligt år för skirmossans sexuella reproduktion, och att förekomsten 
av sporkapslar varierar mellan år. 
 

  

 
Foto 17-20. Sporkapslar av skirmossa. 17) Outvecklade, upprätta kapslar (Järpedalen, september. 18) Närbild på 
skott med kapslar (Järpedalen). 19) Rikligt med mer utvecklade, lutande kapslar (S Snäckebotorp, november). 
20) Individ med enstaka kapslar (Svedån, november). 
 
 
Framtida hot 
 
Av samtliga besökta lokaler saknar 62% formellt skydd. På 24% av lokalerna pågår 
förhandlingar om naturreservat eller biotopskydd. De lokaler som ännu saknar skydd är 
registrerade som nyckelbiotoper i 76% av fallen, vilket innebär att skador bör kunna 
förhindras om det kommer in avverkningsanmälningar eller anmälningar om samråd 
angående åtgärder i eller intill lokalerna. Skador har dock tidigare uppstått i flera fall, trots att 
lokalerna varit registrerade som nyckelbiotoper (se avsnittet Förekomst). 

17 18

19 20
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 På så mycket som 40% lokalerna i undersökningen bestod någon del av den omgivande 
skogen av vad som bedömdes vara produktionsskog. Även de lokaler som var registrerade 
som nyckelbiotoper hade ofta produktionsskog strax intill förekomsten och på ett så litet 
avstånd att det bedömdes ha betydelse för skirmossan hur denna skog sköts. Därför blir siffran 
så pass hög trots att så många av lokalerna är nyckelbiotoper i sin helhet. På nära en fjärdedel 
(23%) av lokalerna bedömdes omgivningarna bestå av produktionsskog till 50% eller mer. 
Detta gäller bl a två av de rikligaste lokalerna på Kroppefjäll, Brömsbäcken och 
Svartsjön/”Bäck”.  
 
 
Diskussion 
 
Resultatet av denna inventering visar att skirmossan har en liten men någorlunda stabil 
förekomst i Sverige. På flertalet av de besökta lokalerna finns skirmossan kvar och några 
lokaler har mycket rikliga förekomster. Det finns dock ganska stora risker för artens framtid 
som måste tas upp i åtgärdsprogram och som bl a har att göra med den stora andelen 
oskyddade lokaler. Dessa lokaler utgörs många fall till större eller mindre del av 
produktionsskog, eller har produktionsskog så nära intill att en avverkning kan få förödande 
konsekvenser. 
 I den senaste rödlistan (Gärdenfors 2005) bedöms att den totala ytan med skirmossa i 
landet sannolikt understiger 1000 m2. På de 26 lokalerna där skirmossan återfanns täckte arten 
totalt 19,5 m2. I genomsnitt fanns 78 dm2 per lokal. Det totala antalet kända lokaler är 
omkring 85. Om de lokaler som inte besöktes samtliga har skirmossan kvar, och om de har 
ungefär lika mycket skirmossa som de som besöktes, så skulle den totala ytan med skirmossa 
i Sverige bli omkring 66 m2 (78 dm2*85 lokaler). Därutöver finns uppskattningsvis ytterligare 
10 m2 i Brömsbäcken och ca 4 m2 i Smedjeån på lokalen Oxhult VNV (data från Örjan Fritz). 
Sannolikt finns dessutom ett antal ännu ej upptäckta lokaler. Man kan ändå med ganska stor 
säkerhet säga att skirmossans population i Sverige täcker en yta betydligt under 100 m2. Den 
uppskattning av populationsstorleken som utgör grund rödlistningen är alltså troligen en 
överskattning med omkring 10 gånger. 
 Utöver att populationen är liten totalt sett så visar denna inventering att omkring av hälften 
av lokalerna består av mycket få individ, 25 eller färre. Så små förekomster kan lätt slås ut 
genom rent slumpmässiga faktorer, t ex erosion under en särskilt kraftig vårflod. Små bestånd 
är förstås också extra känsliga för störning i form av avverkningar, markavvattning och 
körskador. På tre av de halländska lokalerna har bestånd helt eller delvis slagits ut av 
okänsligt utförda avverkningar. Detta innebär en sjättedel av lokalerna i Halland, vilket 
naturligtvis är helt oacceptabelt. Problemet är att det på alla dessa tre lokaler har stått 
värdefulla timmerträd av gran ända intill skirmossans växtplatser. Rådgivning från 
Skogsvårdsstyrelsen har i dessa fall inte varit ett tillräckligt kraftfullt instrument för att skydda 
arten. Ett formellt skydd i form av naturreservat, biotopskydd eller naturvårdavtal skulle ha 
behövts. När det gäller biotopskydd har detta instrument den nackdelen att det endast är själva 
biotopen som kan skyddas. Detta innebär att den i många fall nödvändiga skyddszonen 
lämnas fri för avverkning. Resultatet av detta kan ses med skrämmande tydlighet på lokalen 
Moshult (Hylte kn), där bristen på en skyddszon har lett till att en stor del av lokalen förstörts. 
Ett biotopskydd i form av en ytterst smal remsa kan också ses på lokalen SV Björndalen 
(Färgelanda kn). Här har dock ännu inga avverkningar berört lokalen. 
 Något som talar för skirmossans långsiktiga överlevnad i landet är det faktum att arten 
överlevt avverkningar ända intill växtplatsen på ett antal lokaler. Det mest slående exemplet 
är lokalen Svartsjön/”Bäck” på Kroppefjäll, som trots mycket illa utförda avverkningar har en 
av landets rikligaste förekomster. En rik och skuggande högörtvegetation med bl a älgört och 
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stora ormbunkar har troligen mildrat avverkningens effekt på denna lokal. När förhållandena 
är mycket goda, med mycket hög nederbörd, rikligt med rörligt markvatten och djupt 
nedskurna bäckfåror som faller åt norr eller öster, så kan förmodligen skirmossan klara även 
riktigt dåligt utförda avverkningar. Problemet är att alla lokaler inte ser ut på detta sätt. 
 Det som gör att återkolonisation i gynnsamma fall kan ske på ganska kort tid är att 
skirmossan enligt denna undersökning verkar ha en god spridningsförmåga. Nyetablerade 
individ påträffades ofta i riklig mängd. Sporkapslar förekommer, även om variationen är stor 
mellan lokaler och troligen också från år till år. Spridning genom fragmentering sker troligen 
genom att isrörelser mm sliter större eller mindre sjok med skott som sen transporteras 
nedströms. På flera lokaler i Halland (t ex Lusabäcken, SV St Älingasjön och Moshult) fanns 
alltid de största individerna längst uppströms, något som tyder på spridning med vatten. 
Spridning med sporer sker troligen både inom och mellan lokaler. Bohlin et al (1977) 
diskuterar inte alls artens spridningsförmåga, men enligt en av författarna, Thomas 
Hallingbäck (pers. komm.) så begränsas troligen inte skirmossans utbredning i landet av dess 
spridningsförmåga utan av bristen på habitat i den del av landet som har lämpligt klimat.  
 Förutsättningen för att arten skall kunna kolonisera nya lokaler eller återkolonisera gamla 
är antagligen att det finns ”ledigt” substrat i tillräcklig mängd. På ställen där det bildas 
jordblottor (t.ex. vid och på rotvältor och vid bakvatten som ger virvelbildning) och på 
frilagda rötter är skirmossan ofta mycket rikligt förekommande (Foto 21-22). Att döma av hur 
relativt snabbt blottlagt substrat ser ut att bli överväxt så verkar skirmossan också ha en 
förhållandevis hög tillväxthastighet (något som dock återstår att mäta). Är störningarna 
mindre växer den ofta mer hopflätad med andra, mer triviala arter. Skirmossan kan faktiskt 
betraktas som en art med mycket god kapacitet att kolonisera lämpliga lokaler, samtidigt som 
den kan behålla sin plats och breda ut sig över stora ytor om förhållandena är stabila. 
Småskalig markstörning gynnar alltså troligen arten, medan storskalig störning i form av 
avverkningar och markavvattning missgynnar den kraftigt. 
 En faktor som troligen begränsar förekomsten i Sverige är tillgången på vattendrag med 
rätt pH. Variationen i pH mellan lokalerna var mycket liten, med nästan samtliga lokaler med 
ett pH strax under 7. Detta överensstämmer med resultaten från Bohlin et al. (1977). 
Kännedom om mark- och vattenkemi i olika delar av de aktuella landskapen är antagligen ett 
bra verktyg för att söka ut nya lokaler. Kanske kan luckan i utbredning som finns mellan 
lokalerna i södra Västergötland och mellersta Halland då täppas till? 
  

 
Foto 21-22. På ställen där jordblottor bildas, samtidigt som marken är mycket fuktig, finns ofta rikligt med 
skirmossa. 21) Rotvälta av björk i brant, översilad sluttning i Hällingsjö (Härryda kn). Cirka en fjärdedel av 
rotvältans undersida var täckt av skirmossa! 21) Bakvatten i Svedån (Habo kn). Skirmossan har etablerat sig 
kraftigt på bar jord och på finrötter av al. 
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Tack 
 
Ett stort tack till följande personer, som bidragit med värdefulla synpunkter under arbetets 
gång: Örjan Fritz, Jeanette Erlandsson, Thomas Hallingbäck, Lars Sjögren och Anna 
Stenström. 
 
 
Bilagor 
 

1. Inventeringsprotokoll 
2. Sammanställning av inventeringsdata 
 



Bilaga 1

Inventeringsprotokoll Skirmossa 2005

pH översiln./sidoflöde

Omgivande skog Kommentar (trädslag mm)

Reproduktion Kommentar

Frekvens Frekvens Frekvens

Storlek på tuvor/mattor (dm2,anges ner till 0,1 dm2, dvs 3X3 cm)

Nyetabl. tuvor (<3X3 cm)

Följeart Följeart Följeart

Filnamn GPS

Hydrologi pH bäck (huvudflöde)

Kommun

Andel löv

Lokal

Substrat

Tidigare skador 1-3

Tuvor med sporkapslar

Bedömning skaderisk 1-3

Andel barr

Andel produktionsskog

Avstånd till ev. hyggeskanter



Bilaga 2
Län Kommun Lokal Formellt skydd Nyckelbiotop Biotop, hydrologi
Halland Halmstad Liljasberg Ö Inget formellt skydd ja skogsbäck, översilning
Halland Halmstad Lillared VNV Naturreservat skogsbäck, översilning
Halland Halmstad Lillån, Slättåkra Inget formellt skydd ja liten å, översilning
Halland Halmstad Linneberg Ö (Fylleån) Inget formellt skydd nej källsprång i brant sluttning, åstrand
Halland Halmstad Lusabäcken Biotopskydd (ja) skogsbäck (3-5 m bred), översilning
Halland Halmstad SV Spenshult Förhandling pågår ja skogsbäck
Halland Halmstad Virsehatt, Sennanån Naturreservat åstrand, översilning
Halland Hylte Moshult Biotopskydd (ja) skogsbäck, översilning från sumpskog
Halland Hylte SV St Älingasjön Förhandling pågår ja skogsbäck, översilning från sumpskog
Halland Hylte Yabergsån Inget formellt skydd ja kvill i liten å
Halland Laholm By (Smedjeån 6) Inget formellt skydd ja kvill i liten å
Halland Laholm Oxhult VNV (Smedjeån 1) Förhandling pågår ja kvill i liten å
Halland Laholm Sköhults bro Ö (Smedjeån 4) Förhandling pågår ja kvill i liten å
Halland Laholm Skönhults bro nedströms/S Fröabygget (Smedjeån 5) Förhandling pågår ja kvill i liten å
Halland Laholm Skönhults bro ÖSÖ (Smedjeån 3) Förhandling pågår ja kvill i liten å
Halland Laholm Slaggvarp S (Smedjeån 2) Förhandling pågår nej kvill i liten å
Halland Laholm SV Bäckamot Förhandling pågår ja skogsbäck, översilning
Jönköping Habo Svedån Inget formellt skydd ja åstrand, översilning
Jönköping Habo Gagnån Naturvårdsavtal (ja) åstrand, översilning
Skåne Ängelholm S Snäckebotorp Inget formellt skydd ja skogsbäck (0,5 m bred), översilning
Skåne Ängelholm Trolle hallar/Trollabäcken Inget formellt skydd ja skogsbäck (2 m bred), översilning
Västra Götaland Härryda Hällingsjö Inget formellt skydd ja källor och rännilar i brant ostsluttning
Västra Götaland Mellerud Brömsbäcken sträcka 1-7 Inget formellt skydd ja skogsbäck
Västra Götaland Mellerud Bäck fr Elingetjärn Inget formellt skydd ja skogsbäck
Västra Götaland Alingsås Järpedalen Inget formellt skydd ja skogsbäck, källor (översilning)
Västra Götaland Alingsås L Hyggesjön Inget formellt skydd ja skogsbäck, översilning (kärr uppströms)
Västra Götaland Färgelanda Muggelidsbäcken Inget formellt skydd nej skogsbäck (brant sluttning i öst)
Västra Götaland Vänersborg Oxpölsbäcken Inget formellt skydd ja skogsbäck, viss översilning
Västra Götaland Vänersborg Skogaryd Inget formellt skydd ja källor
Västra Götaland Färgelanda SV Björndalen Biotopskydd (ja) skogsbäck, översilning
Västra Götaland Färgelanda SV Fiskelidstjärn Inget formellt skydd delvis skogsbäck, översilning
Västra Götaland Mellerud Svartsjön/"Bäck" Inget formellt skydd delvis skogsbäck, delvis i liten ravin
Västra Götaland Färgelanda Timmeråstjärn 1-2 Inget formellt skydd delvis skogsbäck (mycket liten)
Västra Götaland Färgelanda Timmeråstjärn 3 Inget formellt skydd nej skogsbäck (blockig)
Västra Götaland Dals-Ed Töftedalsån/Mon Inget formellt skydd ja källor, översilad lodyta

Inget formellt skydd (21 st), % Nyckelbiotop, hela lok. (22 st), % Skogsbäck (20 st), %
62 76 83

Formellt skydd finns,  (5 st) % Nyckelbiotop, del av lok. (3 st), % Å, en eller flera fåror (kvill) (11 st), %
15 10 32

Förhandling pågår (8 st), % Ej nyckelbiotop (4 st), % Källsprång (4 st), %
24 14 12

Översilad lodyta (1 st), %
3

Sida 1



Bilaga 2
Lokal Substrat pH bäck/huvudflöde pH översiln./sidoflöde Andel löv (%) Trädslag löv
Liljasberg Ö ej återfunnen 7,4 100 klibbal, glasbjörk
Lillared VNV alrötter, sten, jord 100 klibbal, bok, glasbjörk
Lillån, Slättåkra ej återfunnen 6,9 7,1 50 klibbal
Linneberg Ö (Fylleån) jord, alrötter, död ved 50 klibbal, glasbjörk (intill ån)
Lusabäcken jord, sten, alrötter, död ved 7,3 100 klibbal, bok, ek
SV Spenshult jord 6,6 40 klibbal, glasbjörk
Virsehatt, Sennanån sten 100 klibbal, glasbjörk
Moshult jord, barrförna, rötter 6,0 5 glasbjörk, klibbal
SV St Älingasjön jord, sten, rötter 60 klibbal, glasbjörk
Yabergsån ej återfunnen 6,2 60 glasbjörk, klibbal
By (Smedjeån 6) sten, jord, ask- och alrötter 6,6 100 klibbal, ask
Oxhult VNV (Smedjeån 1) jord, sten 90 ask, klibbal, bok
Sköhults bro Ö (Smedjeån 4) ej återfunnen (svårt att inv. pga högvatten) 90 ask, klibbal
Skönhults bro nedstr/S Fröab (Smedjeån 5) jord, askrötter 90 ask, klibbal, bok, glasbjörk
Skönhults bro ÖSÖ (Smedjeån 3) jord, sten 90 ask, klibbal
Slaggvarp S (Smedjeån 2) ej återfunnen (svårt att inv. pga högvatten) 100 ask, klibbal
SV Bäckamot ej återfunnen 80 klibbal, glasbjörk, bok
Svedån jord, rötter, trädbaser (glasbjörk) 20 klibbal, glasbjörk
Gagnån ej återfunnen (svårt att inv. pga högvatten) 50 klibbal, glasbjörk
S Snäckebotorp jord, sten, alrötter 6,4 6,0 20 klibbal
Trolle hallar/Trollabäcken alrötter, jord 6,0 6,2 90 klibbal, enstaka bok och avenbok
Hällingsjö jord, död ved 10 glasbjörk
Brömsbäcken sträcka 1-7 jord, alrötter 6,6 50 klibbal, ask, glasbjörk
Bäck fr Elingetjärn jord 90 klibbal (glest utspridda)
Järpedalen jord, barrförna, rötter, sten 10 klibbal, glasbjörk
L Hyggesjön jord, alrötter 20 klibbal, glasbjörk (intill bäck)
Muggelidsbäcken jord, alrötter, död ved 6,9 50 klibbal, glasbjörk, ask
Oxpölsbäcken sten, barrförna, jord, död ved, rötter 6,6 10 asp, klibbal, glasbjörk, ek
Skogaryd ej återfunnen 70 klibbal, glasbjörk
SV Björndalen jord 7,5 20 klibbal
SV Fiskelidstjärn jord, barrförna 30 glasbjörk, klibbal, ask
Svartsjön/"Bäck" askrötter, jord, död ved, sten, trädbaser 6,9 50 ask, al, björk (mest ungskog)
Timmeråstjärn 1-2 ej återfunnen 10
Timmeråstjärn 3 jord, sten, död ved 70 klibbal, glasbjörk
Töftedalsån/Mon jord, sten, alrötter, död ved 5,4 20 klibbal, glasbjörk

Jord (25 st), % Medelvärde (n=14) Medelvärde (n=4) Andel med >50% löv (15 st), %
96 6,7 6,2 47

Rötter (17 st), % Standardavvikelse Standardavvikelse 50% löv och 50% barr (5 st), %
65 0,5 0,7 16

Sten (12 st), %
46

Död ved (8 st), %
31

Barrförna (4 st), %
15

Trädbaser (2 st), %
8 Sida 2



Bilaga 2
Lokal Andel barr (%) Trädslag barr Andel produktionsskog (%) Kommentar
Liljasberg Ö 0 25 Avverkat nära bäcken
Lillared VNV 0 0 Naturreservat, men grandunge ca 20 m N om lokalen
Lillån, Slättåkra 50 gran 0 Egentligen nyckelbiotop, men avverkning har skett ändå
Linneberg Ö (Fylleån) 50 gran 50 Smal zon med löv utmed ån, produktionsgran i sluttning
Lusabäcken 0 gran (enstaka grova) 0
SV Spenshult 60 gran, ca 50 år + enstaka äldre 0 Produktionsskog och hyggen intill!
Virsehatt, Sennanån 0 0
Moshult 95 gran 0 Biotopskydd, men prod. skog och hyggen alldeles intill
SV St Älingasjön 40 gran, enstaka tallar 0 Nyckelbiotop, men prod. skog nära intill i ö
Yabergsån 40 gran 0 Nyckelbiotop, men prod. skog nära intill
By (Smedjeån 6) 0 entaka granar 0
Oxhult VNV (Smedjeån 1) 10 gran (en del grova), tall (enstaka) 0 Produktionsskog (hygge) NV nyckelbiotopen
Sköhults bro Ö (Smedjeån 4) 10 gran 10 Planterad gran söder om ån
Skönhults bro nedstr/S Fröab (Smedjeån 5) 10 gran, tall 10 Planterad gran norr om nyckelbiotopen
Skönhults bro ÖSÖ (Smedjeån 3) 10 gran 10 Planterad gran blandat med gammalt löv söder om lokalen
Slaggvarp S (Smedjeån 2) 0 0 Produktionsskog (förstagallring av gran) söder om ån
SV Bäckamot 20 gran 25 Nyckelbiotop, men mycket smal: prod. gran intill
Svedån 80 gran (planterad, enstaka äldre träd) 20 Gran (ca 30 år) planterad nästan ända intill ån
Gagnån 50 gran 0 Avverkn. och plant. av gran har skett: före NV-avtalet?
S Snäckebotorp 80 gran, ca 30 år 80 Lokalen är nyckelbiotop, men granen är planterad och gallrad
Trolle hallar/Trollabäcken 10 gran (intill sträcka 1) 0
Hällingsjö 90 gran (flerskiktad gammal skog) 0
Brömsbäcken sträcka 1-7 50 gran 50-100
Bäck fr Elingetjärn 10 gran (hänsynsyta längst i väster) 0 Det mesta gagnvirket i nyckelbiopen har avverkats ändå!
Järpedalen 90 gran (gammal, grov) 0
L Hyggesjön 80 gran (senvuxna vid bäck, grövre utanför) 0 Gammelskog även utanför nyckelbiotopen
Muggelidsbäcken 50 gran 100 Slutavverkningsskog
Oxpölsbäcken 90 gran 0 Nyckelbiotop bara precis intill bäcken
Skogaryd 30 gran, enstaka tallar 0
SV Björndalen 80 gran 0 Nyckelbiotop, sumpskog. Dock finns grov skog nära!
SV Fiskelidstjärn 70 gran 100 Förstagallring av gran
Svartsjön/"Bäck" 50 gran (ungskog), enstaka idegran och tall 100 Ungskog
Timmeråstjärn 1-2 90 gran (ungskog); i nyckelbiotop grov gran 50 Nyckelbiotop i östra delen, ungskog i västra
Timmeråstjärn 3 30 gran ca 15 år 100 Granskog planterad ända intill bäcken
Töftedalsån/Mon 80 gran, enst. grova tallar 0 Mkt brant sluttning på östra sidan

Andel med >50% barr (12 st), % Andel där någon del består av
38 produktionsskog (14 st), %

40
Andel med 50% eller mer
produktionsskog (8 st), %

23

Sida 3



Bilaga 2
Lokal Avst. till hyggeskanter (m) Tidigare skador Kommentar tidigare skador
Liljasberg Ö 0-5 stora Avverkat ända intill bäcken: all gran avverkad
Lillared VNV inga nya hyggen inga
Lillån, Slättåkra 0 stora Avverkning ända intill ån i norra delen har troligen raderat ut beståndet
Linneberg Ö (Fylleån) 50 inga
Lusabäcken inga nya hyggen måttliga Avverkning vid väg och i ledningsgata har minskat biotopen något
SV Spenshult 0-5 stora Stora delar av nyckelbiotopen nedblåst. Kraftigt ökad genomblåsning.
Virsehatt, Sennanån inga nya hyggen inga
Moshult 0 måttliga Större delen av östra sidan av bitopen fälldes av Gudrun
SV St Älingasjön inga nya hyggen inga
Yabergsån 30 stora Kraftig stormfällning i biotopen efter Gudrun. Hydrologin ändrad pga rotvältor
By (Smedjeån 6) inga nya hyggen inga
Oxhult VNV (Smedjeån 1) 20 små Kraftledning tvärar nyckelbiotopen. Viss stormfällning av barrträd jan -05.
Sköhults bro Ö (Smedjeån 4) inga nya hyggen inga
Skönhults bro nedstr/S Fröab (Smedjeån 5) inga nya hyggen inga
Skönhults bro ÖSÖ (Smedjeån 3) inga nya hyggen inga
Slaggvarp S (Smedjeån 2) inga nya hyggen inga
SV Bäckamot inga nya hyggen inga Skirmossan ej återfunnen trots att biotopen verkar intakt. Förhandlingar om naturreservat och biotopskydd pågår.
Svedån inga nya hyggen inga Avverkning har trol. påverkat biotopen, men ligger trol. för långt tillbaka i tiden (ca 30 år) för att ha betydelse
Gagnån 0-10 måttliga Tidigare avverkning måste ha påverkat biotopen. Oklart om skirmossan finns kvar!
S Snäckebotorp inga nya hyggen små Trots gallring mycket livskraftigt bestånd (rikligaste förekomsten av sporkapslar). Tack vare norrsluttning?
Trolle hallar/Trollabäcken 0-10 små Stort hygge i väster verkar inte ha skadat biotopen allt för mycket tack vare att den ligger i en djup sänka
Hällingsjö 20 inga Hygge i öster verkar inte ha påverkat biotopen
Brömsbäcken sträcka 1-7 0-5 måttliga Avverkat på sträcka 6-7
Bäck fr Elingetjärn 0-10 måttliga Stor risk att återstående invidiv försvinner pga uttorkning
Järpedalen inga nya hyggen små Plockhuggning i norra och södra delen
L Hyggesjön 50 små Hyggen i väst och syd har ej påverkat biotopen
Muggelidsbäcken inga nya hyggen måttliga Avverkat på norra delen av tidigare rapp. utbredning: bara en tuva kvar
Oxpölsbäcken inga nya hyggen små Enstaka träd stormfällda
Skogaryd inga nya hyggen små Stormfällning har gjort biotopen mer ljusöppen
SV Björndalen 30 inga Vid avverkning har man sparat en tillräcklig skyddszon (30 m)
SV Fiskelidstjärn inga nya hyggen måttliga Har troligen funnits mer rikligt före sista avverkningen
Svartsjön/"Bäck" 0-5 måttliga Övre sträcka avverkad ca 5 år sen, nedre för ca 15 år sen
Timmeråstjärn 1-2 stora Skirmossan har försvunnit: finns varken i eller utanför nyckelbiotopen
Timmeråstjärn 3 inga nya hyggen måttliga Små och få individ, troligen pga tidigare avverkning
Töftedalsån/Mon inga nya hyggen inga

Andel med hyggen intill (15 st), % Inga (14 st), %
41 40

Andel med hyggen närmare än en Små (7 st), %
trädlängd, dvs ca 30 m (11 st), % 20

29 Måttliga (9 st), %
23

Stora (5 st), %
14

Sida 4



Bilaga 2
Lokal Skaderisk Kommentar skaderisk Sporkapslar Tidpunkt, kommentar
Liljasberg Ö måttlig Risk för stormfällning av ytterligare lövträd
Lillared VNV låg Viss risk för ökad exponering vid avverkning av grandunge intill lokalen nej november
Lillån, Slättåkra stor Stor risk för ytterligare avverkning
Linneberg Ö (Fylleån) måttlig Risk för ökad exponering vid slutavverkning intill. Fylleån är dock Natura2000-område. ja
Lusabäcken låg Biotopskydd. Visst risk för tramp (stig vid stranden) nej september
SV Spenshult stor Stor risk för ytterligare stormfällnining nej oktober
Virsehatt, Sennanån ingen nej november
Moshult måttlig Risk för ytterligare stormfällning nej februari
SV St Älingasjön måttlig Gallrings- och slutavverkningsskog nära biotopen nej juni
Yabergsån låg Viss risk för ytterligare stormskador. 
By (Smedjeån 6) låg Viss risk för avverkn. på västra sidan nej juni
Oxhult VNV (Smedjeån 1) låg Risk för ytterligare stormfällning från nordväst. Viss graninväxning. nej Kollat ca 20 ind (nov.)
Sköhults bro Ö (Smedjeån 4) låg Viss risk för ökad exponering vid avverkning av gran söder om ån
Skönhults bro nedstr/S Fröab (Smedjeån 5) låg Liten risk vid avverkning av granen om inte tillräcklig skyddszon lämnas nej november
Skönhults bro ÖSÖ (Smedjeån 3) låg Ljusöppet redan idag. Ån dämd med ålkistor (?): risk för förändrad hydrologi om de tas bort nej november
Slaggvarp S (Smedjeån 2) ingen Stort kvillområde med sumpskog intill.
SV Bäckamot låg Produktionsskog nära bäcken: risk för skador i framtiden
Svedån måttlig Reell risk vid ovarsam avverkning av granskogen om 30-40 år fåtal en individ (nov.)
Gagnån låg NV-avtalet bör förhindra framtida skador
S Snäckebotorp måttlig Risk för ökad exponering om slutavverkning sker. Beståndet har dock klarat detta tidigare rikligt november
Trolle hallar/Trollabäcken låg Viss risk för skador vid framtida avverkningar intill nej november
Hällingsjö låg Nyckelbiotop, men stora ekonomiska värden i den grova granskogen. nej november
Brömsbäcken sträcka 1-7 stor Slutavverkningsskog av gran vid rikligaste förekomsten! nej juni
Bäck fr Elingetjärn stor Avverkning på båda sidor, endast enstaka lövträd sparade. I väst en hänsysnsyta med gran. nej september
Järpedalen stor Stor risk för uttorkning vid ovarsam avverkning intill nyckelbiotopen nej september
L Hyggesjön måttlig Viss risk för avverkning vid sidan av nyckelbiotop. Hela beståndet på en kort sträcka: sårbart. ja end. en individ (nov.)
Muggelidsbäcken måttlig Stor risk för avverkning. Prod. gran ända intill bäcken. nej juni
Oxpölsbäcken måttlig Avverkning intill nyckelbiotopen kan komma när som helst nej juni
Skogaryd låg Viss risk för ytterligare stormskador. september
SV Björndalen måttlig Biotopskydd finns, men alldeles för smalt område för att skydda arten! Förekomst även utanför bso. nej september
SV Fiskelidstjärn låg Förhållandena kommer att förbättras när skogen växer upp,  men på sikt kommer ju en ny avverkning nej juni
Svartsjön/"Bäck" låg Zon närmast bäcken bör få växa upp med löv! nej juni
Timmeråstjärn 1-2
Timmeråstjärn 3 låg nej juni
Töftedalsån/Mon låg Viss risk för uttorkning vid ev. avverkning på västra sidan ån nej juni

Ingen (2 st), % Lok. med sporkapslar
6 4

Låg (17 st), % Totalt inventerade
47 26

Måttlig (10 st), % Inv. på hösten
29 16

Stor (5 st), %
15

Sida 5



Bilaga 2
Lokal Nyetablerade individ <0,1 dm2 Antal ind. >0,1 dm2 Total yta (dm2) Medelstorl. ind. >0,1 dm2 Medianstorl. ind. >0,1 dm2 Största ind., dm2
Liljasberg Ö ej återfunnen
Lillared VNV inga 5 11 2,1 2,00 5
Lillån, Slättåkra ej återfunnen
Linneberg Ö (Fylleån) rikligt 81 120 1,5 0,50 25
Lusabäcken måttligt 18 71 4,0 1,00 30
SV Spenshult inga 1 1 1,0 1,00 1
Virsehatt, Sennanån inga 2 0 0,2 0,18 0,25
Moshult få 80 98 1,2 0,50 9
SV St Älingasjön inga 21 79 4,0 1,00 40
Yabergsån ej återfunnen
By (Smedjeån 6) få 14 19 1,3 0,75 5
Oxhult VNV (Smedjeån 1) ej undersökt Översiktligtt inv.
Sköhults bro Ö (Smedjeån 4) Översiktligtt inv.
Skönhults bro nedstr/S Fröab (Smedjeån 5) inga 3 2 0,7 0,25 1,5
Skönhults bro ÖSÖ (Smedjeån 3) få 20 27 1,3 0,88 4
Slaggvarp S (Smedjeån 2) Översiktligtt inv.
SV Bäckamot ej återfunnen
Svedån rikligt 32 60 1,9 1,00 15
Gagnån ej återfunnen
S Snäckebotorp rikligt 49 84 1,7 1,00 15
Trolle hallar/Trollabäcken måttligt 31 47 1,5 1,00 8
Hällingsjö rikligt 40 66 1,7 0,88 20
Brömsbäcken sträcka 1-7 måttligt 172 202 1,2 0,50 10
Bäck fr Elingetjärn inga 3 4 1,3 1,00 2,5
Järpedalen få 15 10 0,7 0,50 2,5
L Hyggesjön rikligt 36 48 1,3 1,00 6
Muggelidsbäcken rikligt 72 209 2,9 1,00 35
Oxpölsbäcken rikligt 159 277 1,7 0,50 40
Skogaryd ej återfunnen
SV Björndalen få 11 18 1,6 0,75 5
SV Fiskelidstjärn få 21 19 0,9 0,50 3
Svartsjön/"Bäck" rikligt 289 359 1,2 0,50 20
Timmeråstjärn 1-2 ej återfunnen
Timmeråstjärn 3 få 48 37 0,8 0,50 4
Töftedalsån/Mon rikligt 32 86 2,7 1,00 20

Inga (6 st), % Totalt Totalt Medelstorlek Medianstorlek Största individ, samtl. lok.
24 1255 1954 1,6 0,88 40

Få (7 st), % Medel Medel Största medelst. Största medianst. (SV St Älingasjön,
28 50 78 4,0 2,0 Oxpölsbäcken)

Måttligt (3 st), % Median Median (SV St Älingasjön, (Lillared VNV)
12 31 48 Lusabäcken)

Rikligt (9 st), % Standardavvikelse Standardavvikelse
36 67 92

Sida 6




