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LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

Förord 
 

Inventeringen av olika arter och naturtyper är en viktig del i Länsstyrelsens 
naturvårds- och miljöarbete. Inventering av hotade och skyddsvärda arter ingår 
bland annat i länets arbete med åtgärdsprogram för hotade arter, uppföljning av 
skyddade områden (naturreservat, Natura 2000-områden m.fl.) och övervakning 
av miljötillståndet i länet.  

2013 genomförde Länsstyrelsen Värmland en upphandling för inventering av ett 
urval hotade och skyddsvärda mossor och lavar i länet. Inventeringen omfattade 
nio arter och åtta lokaler. De aktuella arterna var kuddgelélav Arctomia 
fascicularis, gytterlav Pannaria rigunosa, dvärgblylav Parmelia parvula, 
gräslockmossa Brachytecium geheebii, svämmossa Myrinia pulvinata, 
pälsfrullania Frullania bolanderi, värmlandsfrullania Frullania oakesiana, långt 
broktagel Bryoria tenuis och nordisk klipptuss Cynodontium suecicum.  
Syftet med inventeringen var att dokumentera om arterna och deras livsmiljö 
fanns kvar på de tidigare kända lokalerna, om det fanns något hot mot arterna och 
deras livsmiljö på de utvalda lokalerna samt om det krävs några åtgärder för att 
säkra respektive arts fortlevnad på lokalerna. 

Inventeringen och sammanställningen av den här rapporten har genomförts av 
konsulterna Pro Natura och Taiga ekologerna. Arbetet har utförts 2013 av Leif 
Andersson och Tomas Fast vad det gäller mossor och av Janolof Hermansson vad 
gäller lavar. För att säkerställa ett gott resultat vad gäller pälsfrullania och 
värmlandsfrullania i Lungälvsravinerna så gjordes ett kompletterande fältbesök 
också i maj 2014 då Leif Andersson, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran 
Carlsson medverkade. 

 

 

 

Karlstad, september 2014 

Therese Ericsson, Länsstyrelsen Värmland 
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1 Inledning 
Denna inventering har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. 

Större delen av fältarbetet har genomförts under senare delen av oktober 2013. 
Genomgång av material och sammanställning har främst skett under november 
2013. Undersökningen av förekomsterna av pälsfrullania och värmlandsfrullania i 
Lungälvsravinerna skedde också 8-9 maj 2014 eftersom ljusförhållanden var 
dåliga i slutet av oktober 2013. 

Syftet med inventeringen har varit att: 

• Dokumentera de utvalda arternas förekomst och livsmiljö i de aktuella 
områdena. 

• Dokumentera om det finns något hot mot arterna i områdena. 
• Dokumentera om det krävs några åtgärder för att säkra arternas fortlevnad 

i områdena. 

  

2 Uppdraget 
Uppdraget har bestått i att inventera ett urval arter på åtta olika lokaler. 

Totalt omfattar uppdraget inventering av nio arter. De utvalda arterna är: 

Kuddgelélav, Arctomia fascicularis – 1 område 

Dvärgblylav, Parmeliella parvula – 1 område 

Gräslockmossa, Brachythecium geheebii – 1 område 

Svämmossa, Myrinia pulvinata – 4 områden 

Pälsfrullania, Frullania bolanderi – 1 område 

Värmlandsfrullania, Frullania oakesiana – 1 område 

Långt broktagel, Bryoria tenuis – 1 område 

Nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum – 1 område 

Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis – 1 område 

 

3 Metodik 
Varje inventeringsområde har genomsökts noggrant efter de utvalda arterna. 
Inventeringen har utförts vid barmark och vid lämpligt väderförhållande. 
Sökandet inom respektive område fokuserades till tidigare känd växtplats och 
därtill förekomst av för arten lämplig livsmiljö inom området. Området för var 
arterna ska eftersökas på respektive lokal har specificerats i uppdraget. 

Kuddgelélav, Collema fascicularis 
Lokal: Stubberud (inventeringsområd är hela naturvårdsavtalet, ca 1,3 ha). 

Dvärgblylav, Parmeliella parvula 
Lokal: Ömtberget (inventeringsområde är Gravbäcksravinen inom Ömtbergets 
naturreservat, ravinsträckan är ca 1,4 km lång). 
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Gräslockmossa, Brachythecium geheebii 
Lokal: Gartosofta (inventeringsområde i östbranten inom reservatet, branten är 
cirka 750 meter bred). 

Svämmossa, Myrinia pulvinata 
Lokaler: Stöängen (inventeringsområdet har avgränsats till att gälla strandzonen 
nedanför Stöängen samt strandzonen 100 meter uppströms och 200 meter 
nedströms ängen, totalt knappt 400 meter strandsträcka).  
Bollåsens västra strand (inventeringsområde är den avsnörda älvfåran söder om 
Bollåsen och det anslutande lilla vattendraget i NV). Den totala strandsträckan är 
ca 1 km. 
Pannkakan (inventeringsområde längs med stränderna inom Pannkakans 
naturreservat, strandsträckan uppskattas grovt till 6 km). 
Rustad strandskog (inventeringsområde är strandzonen inom naturreservatet 
Rustad strandskog (ca 500 m)).  

Pälsfrullania, Frullania bolanderi 
Lokal: Lungälvsravinerna (inventeringsområde ravinsystemet inom 
naturreservatet Lungälvsravinerna.) Ravinsystemet uppskattas grovt till 5 km. 
Samtliga raviner besöktes och alla raviner som bedömdes ha förutsättningar för 
förekomst av pälsfrullania genomgicks i ravinernas hela sträckning. Totalt 
innefattar Lungälvsravinerna sju olika större ravinsystem. 

Värmlandsfrullania, Frullania oakesiana 
Lokal: Lungälvsravinerna (inventeringsområde ravinsystemet inom 
naturreservatet Lungälvsravinerna.) Ravinsystemet uppskattas grovt till 5 km. 
Samtliga raviner besöktes och alla raviner som bedömdes ha förutsättningar för 
förekomst av värmlandsfrullania genomgicks i ravinernas hela sträckning. Totalt 
innefattar Lungälvsravinerna sju olika större ravinsystem. 

Långt broktagel, Bryoria tenuis 
Lokal: Gartosofta (inventeringsområde på östbrantens höjdplatå inom reservatet, 
arealen av höjdplattån uppskattas till 20-25 ha). 

Nordisk klipptuss, Cynodontium suecicum 
Lokal: Gartosofta (inventeringsområde i östbranten inom reservatet, branten är 
cirka 750 meter bred). 

Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis 
Lokal: Gartosofta. I för arten lämplig miljö inom hela skogsbeståndet i reservatet 
(reservatet är totalt 64 ha). 
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För varje art har antal räkningsenheter av arten, exempelvis antal bålar, antal träd 
med arten, skott, tussar etcetera angetts samt en bedömning av 
exemplarets/exemplarens vitalitet. Om möjligt har yttäckningen av arten angetts 
och om möjligt antalet sterila samt fertila räkningsenheter. 

Inom varje område har en bedömning av artens livsmiljö gjorts. Inriktningen har 
varit att kunna besvara följande frågor: 

• Finns det tillräcklig areal, strukturer och funktioner som är viktiga för 
arten inom området? Arealen lämplig livsmiljö ska uppskattas och 
beskrivas för respektive område. 

• Finns det något specifikt hot mot arten inom området idag? 
• Finns det någon åtgärd som kan gynna artens bevarande i området? 

Varje lokal, med eventuella dellokaler, av de utvalda arterna har dokumenterats 
med foton dels av arten och dels av miljön, och GPS-koordinat för fynden har 
noteras. I vissa fall, till exempel för svämmossa Myrinia pulvinata, har endast 
några lokaler koordinatsatts då den ofta förekommer på ett stort antal träd. 

Beläggexemplar har insamlats i den mån det var nödvändigt för säker 
artbestämning. Beläggexemplaren, i de fall sådana samlats in, har begränsats till 
mycket små bitar så att insamlingen ej ska inverka negativt på populationen. 

Andra rödlistade kryptogamer som påträffas under sökandet av de utvalda arterna 
har noterats och koordinatsatts. Alla uppgifter har lagts in på Artportalen. 

 

4 Resultat 
Alla bilder som anges i texten finns återgivna i bilaga sist i rapporten.  

 

4.1 Kuddgelélav Arctomia fascicularis 
Historisk förekomst: Lokalen är Stubberud, Säffle kommun. Den är känd på 
sedan 1993. Roger Grahn på Skogsstyrelsen i Säffle upptäckte kuddgelélaven och 
dess växtplats. Lokalen inventerades senast 2006. Lokalen bevaras med ett 
naturvårdsavtal. Förekomsten 2006 var på två lönnar. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: Antalet identifierbara bålar och 
uppskattning av den yta (i cm2) som dessa täcker. 

Fynd under inventeringen: Kuddgelélav finns kvar på en av de lönnar som den 
en gång upptäcktes på. Lönnen är bland de grövsta på platsen. Trädet står solitärt i 
en rad av tre lönnar med ungefär 10 meters mellanrum (Bild 1). Lönnen är 
angripen av lönnticka och sannolikt delvis ihålig. De två andra lönnarna är döda. 
Intill lönnen med kuddgelélav står en gran som är 7-10 cm i diameter. Grenarna 
når nästan fram till lönnen (Bild 2).  

På stammens ostsida var antalet bålar fördelade: 7 st. á 7 cm2, 2 st. á 2 cm2, 2 st. á 
3 cm2, 1 st. 20 cm2, 6 st. á 1 cm2 och mycket små bålar på en yta av cirka 25 cm2. 
Totalt blir detta på stammens ostsida 110 cm2 (Bild 3 och 5). Den största bålen, 
som är överst, håller på att falla isär (Bild 4). Det finns även 6 små bålar som är 
omkring 1 cm2 (Bild 5).  

På andra sidan finns ytterligare 5 bålar som är cirka 1 cm2 (Bild 6). Där är det 
också många mycket små och tätt hopväxta bålar som har en utbredning på 30-35 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

4 

cm2. Totalt uppskattas täckningen vara cirka 145 cm2. Laven finns på 0,9 – 1,4 
meters höjd över marken. Kuddgelélav växte tillsammans mest med dvärgtufs 
Leptogium teretiusculum. Inga fler träd med kuddgelélav kunde hittas. 

Krav på element och livsmiljö: Växer på mossiga lövträd i områden med mycket 
hög luftfuktighet. Företrädesvis är det på lövträd med basisk bark. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Trädskiktet bör vara sådant att (ädel-) 
lövträd med basisk bark utvecklas och åldras. De små bålarna tyder på spridning 
på stammen. Så länge lönnen lever bedöms beståndet av kuddgelélaven vara 
livskraftigt på detta träd. 

Hot: En lönn med kuddgelélav gör att förekomsten är mycket sårbar. Hur länge 
lever trädet med lönnticka? De närmaste lönnarna är redan döda. Granen intill 
lönnen kan tyckas beskugga trädet för mycket. Samtidigt som en viss beskuggning 
kan vara bra. En så liten förekomst är hotad av rent slumpmässiga skäl, t.ex. att 
trädet blåser omkull. 

Åtgärder: Förr eller senare bör granen bort, liksom andra granar som kommer 
upp i närheten. Efterträdare till den gamla lönnen bör frihuggas. 

 

4.2 Dvärgblylav Parmeliella parvula 
Historisk förekomst: Fyra aktuella lokaler finns av arten i landet, varav den i 
Värmland är sydligast. Den upptäcktes 1985 i Gravbäcksravinen av Lars-Erik 
Muhr 1979 (Muhr 1987). Sedan dess saknas fynduppgifter från lokalen. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: Mätning av ytan av enskilda eller 
sammanvuxna bålar bedöms vara möjlig metod. 

Fynd under inventeringen: Lars-Erik kontaktades för att försöka få en 
precisering av växtplatsen i Gravbäcksravinen. Utan att veta ungefär var den växte 
skulle det bli mycket svårt att återfinna en sådan liten art. Uppgifterna från Lars-
Erik var att den växte på vänster sida om man har bäckens källa i ryggen. Han 
trodde att förekomsten av dvärgblylav var i närheten av hållaven Menegazzia 
terebrata. Enligt kollekten, som kontrollerades av personal på herbariet, växte 
laven på korta små mossor. Antagligen växte mossorna direkt på sten.  

Erfarenhet från arter i släktet Fuscopannaria är att de gärna växer på korta mossor 
på lodytor som är fria från större arter av mossor och lavar. Sannolikt behövs 
också en viss översilning vid regn. Målet var att först finna växtplatsen för 
hållaven. Detta lyckades (Bild 14) och där finns lodytor (Bild 15) som är ganska 
fria från heltäckande stora mossor. Trots att över 3-4 m2 inventerades som såg 
lämplig ut intill hållaven (Bild 16) hittades ingen dvärgblylav.  

Man kan aldrig utesluta att man missar en liten bål på en liten mossa. Lodytorna 
är inte stora och lätta att komma åt. Ett tänkbart scenario är att is och vatten har 
sköljt bort mossor och därmed laven. Mossorna som satt där såg ut att vara 
kraftigt övervuxna av alger. Platsen som Lars-Erik kom ihåg den kanske inte är på 
samma ställe som hållaven, men ändå i närheten. Om dvärgblylaven växer så som 
beskrivits, finns det få lämpliga lodytor i ravinen. Erfarenheten är att om man är 
några lichenologer (fler ögon) samtidigt i ravinen för att leta efter arten är 
möjligheterna betydligt större att finna dvärgblylaven 

Krav på element och livsmiljö: Dvärgblylav växer på nedre kvistar av gran i 
granskog med mycket hög luftfuktighet. Flera av växtplatserna är vid vattenfall. 
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Där kan den också finnas på mossiga klippor. Även i raviner och på andra ställen 
med mycket hög luftfuktighet kan den förekomma på mossiga lodytor av 
skuggade silikatklippor. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Trädskiktet bör vara sådant att 
tillräckligt med ljus når växtplatsen och läget i landskapet är sådant att mycket 
hög luftfuktighet förekommer, t.ex. klyftor/raviner, branta sluttningar, vattenfall. 
Livsmiljön i Gravbäcken är oförändrad sedan upptäckten. Däremot är 
skogslandskapet kring ravinen till stora delar starkt påverkat av industriellt 
skogsbruk. 

Hot: Även om livsmiljön är oförändrad kan den omgivande 
skogslandskapsförändringen vara negativ för den totala luftfuktigheten. Man kan 
anta att kalhyggen och låg ungskog gör större genomblåsning och mer ljus når 
längre ner i klyftan/ravinen. Tillfälliga isbildningar på lodytor med mossor kan 
göra att isen tar med sig mossor och lavar vid smältningen. Insamling som hot ska 
inte underskattas. 

Åtgärder: Eftersom växtplatsen har osäkert läge i klyftan/ravinen, bör ytterligare 
sökning efter arten ske. Man bör vara flera lichenologer vid ett sådant tillfälle och 
dessa bör ha erfarenhet av arten. 

 

4.3 Gräslockmossa Brachythecium geheebii 
Historisk förekomst: Arten är känd från två näraliggande klippsidor på östsidan 
av Gartosoftaberget inom Gartosofta naturreservat. Detta är de enda 
förekomsterna i Sverige. I Artportalen finns sex angivelser men fem av dessa 
avser sannolikt samma lokal som en av de två lokalerna. För en av fyndlokalerna 
finns två moderna angivelser (2010 – 25 m noggrannhet och 2012 – 10 m 
noggrannhet). Arten påträffades först 1979 (ref. Hallingbäck 1979). Återbesök har 
gjorts 1986, 1997, 2010 och 2012. Vid samtliga tillfällen har arten återfunnits. 
2012 har den noterats från två närliggande klippor. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: Avgränsad mossmatta.  

Fynd under inventeringen: Under inventeringen kunde den ena av de två 
närbelägna lokalerna återfinnas. På denna räknades till fem avgränsade 
mossmattor. Alla mossmattorna var små, mindre än 50 cm i diameter (Bild 21). På 
den andra lokalen, belägen knappt 50 m i NV riktning, kunde arten ej återfinnas. 
En av de tänkbara klipporna här var övervuxen med markmossor som hängde över 
lämpliga klippytor. 

Krav på element och livsmiljö: Gräslockmossan växer på snedlutande basiska 
klippor av kristallina bergarter med en viss fuktighet, dock ej sipperytor. Om 
lutningen är för liten riskerar mer konkurrenskraftiga mossor, t.ex. markmossor att 
växa över klipporna. Den växte på klippor med en uppskattad lutning om 70 
grader (Bild 20). Antagligen föredrar arten mikroklimatiskt skuggiga och fuktiga 
miljöer. Typiskt är förekomsten av mörk baronmossa Anomodon rugelii på 
klipporna med lämplig växtmiljö. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Klippytorna bör vara så lutande att 
mossmattor av t.ex. markmossor ovanför rasar ner med jämna mellanrum och 
lämnar plats för den mer konkurrenssvaga gräslockmossan. Östsluttningen i 
Gartosoftaberget är sannolikt en god men en mycket liten lokal för arten. Det kan 
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inte uteslutas att arten finns på otillgängliga klippor i de brantaste partierna. Mot 
detta talar att dessa är belägna i mer exponerat läge. 

Hot: Det finns inga hot från mänskliga aktiviteter i detta område. Det faktum att 
arten har en så begränsad förekomst, utgör ett hot mot arten av slumpmässiga 
skäl. Ett större träd som faller ner över klippan där den förekommer skulle kunna 
leda till att arten försvinner. Överväxning med markmossor ovanifrån kan utgöra 
ett hot. Detta kan vara anledningen till att den inte upptäcktes på den nordliga 
lokalen. 

Åtgärder: Den enda åtgärden som kan vara rimlig är att med några års mellanrum 
riva ner markmossor och andra konkurrensstarka mossor som växer ovanför 
klipporna där arten växter och på klippor med liknande lutning, orientation och 
fuktighetsförhållanden i närheten. Lokalen är mycket rik på andra ovanliga lavar 
och mossor (Bild 22) så alla åtgärder ska göras med största försiktighet och av 
personer som är bekanta med lav- och mossfloran.   

 

4.4 Svämmossa Myrinia pulvinata 
Historisk förekomst: Svämmossan är känd sedan mitten på 1800-talet från 
Klarälvsdalen (Hedenäs 1986) och har här i särklass flest förekomster Sverige. 
Utöver de lokaler som inventerats inom detta uppdrag, och som finns på 
Artportalen, är den även noterad vid Ginbergsängen nära Ekshärad (Andersson & 
Appelqvist 1993). Under inventering av Pannkakan noterades den förhållandevis 
rikligt 1980 (Andersson & Appelqvist 1981). De flesta äldre lokaler är ej inlagda 
på Artportalen. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: Trädstam med förekomst. Eftersom 
arten förekom så frekvent på tre av lokalerna så räknades stammar med arten 
utmed sträckor på 10 m varefter sedan en extrapolering för hela strandsträckan 
gjordes. Antalsuppgifterna är således en uppskattning. Det finns en felkälla i att 
sterila svämmossor i torrt tillstånd kan vara svåra att skilja i fält från pilmossa 
Leskea polycarpa som växer i samma miljö. För detta ändamål togs ett antal 
koordinatsatta stickprov som bestämdes i lab. Uppskattningen av antalet 
trädstammar kompenserades proportionellt för bortfallet av förekomster med bara 
Leskea polycarpa. De koordinatsatta insamlade Myrinia-kollekterna redovisas på 
karta 1-4. 

Fynd under inventeringen: Noterad på samtliga lokaler som ingick i 
inventeringen. Stöängen, Pannkakan och Rustad strandskog är mycket lämpliga 
miljöer för svämmossan. Vid Stöängen uppskattas antalet träd med Myrinia till 17 
(Bild 23). Vid Stöängen noterades svämmossan också på flera ställen flera hundra 
meter söder om det utmärkta inventeringsområdet. Bollåsen är på flera sätt en 
mindre god lokal för arten. De inre delarna av armen i söder är inte påverkad av 
svämningarna på det sätt som gynnar arten, den är längst in en ravin med en bäck. 

En annan del är en stenig bäckfåra där vatten endast flyter under högvatten. På 
dessa platser återfanns arten ej. Vattenregimen nära Bollåsen är också påverkad av 
kraftverk bl.a. vid Forshult. Ovanför dammfästet noterades svämmossan heller 
inte. Totalt noterades arten på två trästammar och då nedanför dammen (Bild 24, 
25, 26).  

Pannkakan är en mycket god lokal för svämmossan. Den förekommer här på en 
sträcka av ungefär 3,6 km med ungefär 35 lämpliga träd per 100 m vilket ger ett 
uppskattat antal träd om drygt 1250 (Bild 27-32). Här finns arten också rikligt på 
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Salix utmed Lustens strand som också svämmar över med Klarälven och avsätter 
sediment på träden, åtminstone om vassarna inte är för breda (Bild 33-38).  

Rustad strandskog är också en lämplig lokal för svämmossan. Strandsträckan är 
ungefär 500 m och det finns ungefär 7 lämpliga träd per 100 m. Totalt uppskattas 
arten finnas på 35 träd (Bild 39). Under hösten 2013 var vattenståndet i Klarälven 
mycket lågt, vilket underlättade inventeringen på en del av lokalerna (Bild 40). 
Samtliga uppskattningar av antalet träd med svämmossa torde vara i underkant. 
Karta över sträckan med förekomster på Pannkakan finns på karta 5.  

Krav på element och livsmiljö: Lövträdsstammar utmed rinnande vattendrag 
med årstidsvisa fluktuationer och med vatten som för med sig finsediment. Artens 
ekologi är väl beskriven i Hedenäs 1986. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Det bör finnas lövträd (främst gråal 
och Salix-arter) utmed vattendragets strandlinje. Dessa bör som minst vara i 
storleksordningen 5 cm i diameter. Vattendraget bör fluktuera, helst med naturliga 
högvatten under snösmältningen och under regniga perioder, framför allt under 
hösten. Nivåskillnaderna mellan högvatten och lågvatten bör vara mer än 1 m, 
helst 2 m eller mer. Vattendraget bör rinna fram i finsedimentrika avlagringar så 
att vattnet, särskilt under höga flöden, för med sig finjord som kan avsätta sig 
högre upp på stammarna. Det är på dessa stammar med finjordsavsättningar på 
högvattennivåerna som svämmossan växer. I stort sett hela Klarälvsdalen har 
förutsättningar för att hysa arten.  

Hot: Avverkning av träden utmed älven är största hotet. Förändrad vattenregim är 
också ett hot.  

Åtgärder: Flera lokaler bör skyddas utmed Klarälven. Eftersök av arten bör göras 
utanför de nu kända lokalerna. 

 

4.5 Pälsfrullania Frullania bolanderi 
Historisk förekomst: De först publicerade fynden av arten i Sverige är från 1986 
då Tomas Hallingbäck fann arten i Djupadalen, Lungälvsravinerna (Damsholt & 
Hallingbäck 1987, Hallingbäck 1988). Som Hedenäs anger i sin artikel i Myrinia 
(2000) hade Nils Hakelier funnit den sju år tidigare i samma ravin. Två år senare 
hittade Hakelier den även i en ravin längre norrut, Kampdalen. Dessa fynd finns 
idag på Naturhistoriska Riksmuseet.  

Lokalen i Djupadalen har senare besökts av flera bryologer och 1998 noterade 
Henrik Weibull, Tomas Hallinbäck och Silka den på tre träd. Sannolikt var Nils 
Hakeliers fynd i Kampdalen då okända för dessa. Senare har dock arten noterats i 
Kampdalen av Lars Söderström m.fl. (Hassel & Söderström 2008). Inga fynd från 
Kampdalen är dock hittills inrapporterade till Artportalen. Från Djupadalen finns 
på Artportalen däremot rapporter från Mossornas Vänners exkursion den 16 maj 
2009 (noteringar på 12 träd) samt Tomas Hallingbäcks besök på samma lokal den 
29 juni 2013 (noteringar på 8 träd).  

Arten har under senare år även noterats i Uppland (Hallingbäck 2010, Norell & 
Weibull 2011) och i Ångermanland (Dahlberg 2012). 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: För att kvantifiera förekomsten av 
pälsfrullanian bör både antalet träd som arten förekommer på och antal bålar på 
respektive träd anges. Om bålarna är sammanvuxna, vilket ofta är fallet (Bild 45), 
kan antalet bålar uppskattas. 
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Fynd under inventeringen: Under vår inventering i Lungälvsravinernas 
naturreservat noterades pälsfrullania på 13 träd i Djupadalen och 7 träd i 
Kampdalen (Bild 47). Totalt räknades och uppskattades antalet bålar till 201. Det 
är svårt att dra några slutsatser av dessa siffror – men det förefaller som 
populationerna under senare år är ganska stabila. 

Krav på element och livsmiljö: Arten visar på olika ställen av sin europeiska 
utbredning att den kan förekomma på barken av en lång rad trädslag. Också i 
Sverige är den funnen på flera olika trädslag (gråal, hassel, ask, alm, hägg, rönn, 
lönn och asp). Klimatiskt verkar arten vilja ha ett nederbördsrikt klimat, 
åtminstone under vegetationsperioden för arten. Det är sannolikt att arten har en 
blygsammare tillväxt under sommar (i torrare klimatzoner) och vinter. Det skulle 
kunna förklara artens förekomster i europeiska Ryssland där den förekommer 
sällsynt men spritt i äldre lövskogar ända till Uralbergen (Lye 2014). 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Vad det gäller Lungälvsravinerna så 
är pälsfrullanian i stort sett hänvisad till förekomster av gråal, främst i 
ravinbottnarna. Träden bör stå förhållandevis ljust men inte helt exponerat. Träden 
bör också kunna åldras så att de inte trängs ihjäl av andra arter – främst gran. På 
de alar den då etablerat sig kan bålarna växa till. Tillgång på gråalar med dessa 
kvaliteter bör alltså kontinuerligt finnas för att pälsfrullanian ska leva kvar. De 
dalar där arten inte noterats (med undantag för delar av Källdalen) är i huvudsak 
för skuggiga (av uppvuxen gran) och tillgången på gråal i bra lägen för dålig (Bild 
46). Det finns i dessa dalar inte kontinuerlig tillgång till gråalar i bra lägen som 
kan leva kvar och där arten kan etablera sig och expanera. 

Hot: Inom de delar där det finns förekomster av pälsfrullania är uppväxande gran 
det största hotet (Bild 41). Om dessa tillåts växa upp kommer gråalarna att kvävas 
ihjäl. Och därmed kommer populationerna av pälsfrullania att minska. Man kan 
spekulera i varför det just nu finns ganska gott om pälsfrullania i Djupadalen och 
Kampdalen – kanske är dalarna inne i en cykel i dalbottnarna där gråal har en 
peak. 

Åtgärder: Inom de delar där pälsfrullanian har bättre förekomster bör alla klena 
(basdiameter under 5 cm) uppkommande granar röjas med röjsåg. Någon 
borttransport av de fällda smågranarna är ej nödvändig. 

 

4.6 Värmlandsfrullania Frullania oakesiana 
Historisk förekomst: Arten är först noterad i Sverige i Värmland 1897 (N. Råda, 
Storsand) av Herman A. Fröding. Det finns kollekt från detta fynd i Umeå 
herbarium. Arten eftersöktes på denna lokal 1976 och 1984 utan att återfinnas 
(Hallingbäck 1998). 1986 fann Tomas Hallingbäck värmlandsfrullanian i 
Djupadalen, Lungälvsravinerna (Damsholt & Hallingbäck 1987, Hallingbäck 
1988) och publicerade då detta som ett nyfynd. Som Hedenäs anger i sin artikel i 
Myrinia (2000) hade Nils Hakelier funnit den fem år tidigare i samma ravin. Två 
år dessförinnan hittade Hakelier den i en ravin längre norrut, Kampdalen. Dessa 
fynd finns idag på Naturhistoriska Riksmuseet. Lokalen i Djupadalen har senare 
besökts av flera bryologer och 1998 noterade Henrik Weibull, Tomas Hallinbäck 
och Silka den på knappt tio träd. Sannolikt var Nils Hakeliers fynd i Kampdalen 
då okända för dessa. Senare har dock arten noterats i Kampdalen av Lars 
Söderström m.fl. (Hassel & Söderström 2008). Inga fynd från Kampdalen är dock 
hittills inrapporterade till Artportalen. Från Djupadalen finns på Artportalen 
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däremot rapporter från Mossornas Vänners exkursion den 16 maj 2009 (noteringar 
på fem träd) samt Tomas Hallingbäcks besök på samma lokal den 29 juni 2013 
(noteringar på sex träd). Arten är idag bara känd från Lungälvsravinerna i Sverige. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: För att kvantifiera förekomsten av 
värmlandsfrullanian bör både antalet träd som arten förekommer på och antal 
bålar på respektive träd anges. Om bålarna är sammanvuxna, vilket ofta är fallet, 
kan antalet bålar uppskattas. 

Fynd under inventeringen: Under vår inventering i Lungälvsravinernas 
naturreservat noterades värmlandsfrullanian på 16 träd i Djupadalen och 11 träd i 
Kampdalen. Dessutom noterades den på ett träd i en ny dal, Källdalen – några 
hundra meter norr om Kampdalen, här med 2 bålar. Totalt räknades och 
uppskattades antalet bålar till 392. Det är svårt att dra några slutsatser av dessa 
siffror – men det förefaller som populationerna under senare år är ganska stabila 
och något starkare än pälsfrullanians. 

Krav på element och livsmiljö: Hassel och Söderström (2008) anger biotop- och 
substratkraven för värmlandsfrullanian som likartad den för pälsfrullanian. Av 
valet av trädslag förefaller värmlandsfrullanian vara något striktare knuten till 
slätbarksträd. Den har också en mer atlantisk utbredning – den förefaller inte vara 
funnen i europeiska Ryssland. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Vad det gäller Lungälvsravinerna så 
är värmlandsfrullanian i stort sett hänvisad till förekomster av gråal, främst i 
ravinbottnarna. Träden bör stå förhållandevis ljust men inte helt exponerat. Träden 
bör också kunna åldras så att de inte trängs ihjäl av andra arter – främst gran. På 
de alar den då etablerat sig kan bålarna växa till. Tillgång på gråalar med dessa 
kvaliteter bör alltså kontinuerligt finnas för att värmlandsfrullanian ska leva kvar. 
De dalar där arten inte noterats (med undantag för delar av Källdalen) är i 
huvudsak för skuggiga (av uppvuxen gran) och tillgången på gråal i bra lägen för 
dålig. Det finns i dessa dalar inte kontinuerlig tillgång till gråalar i bra lägen som 
kan leva kvar och där arten kan etablera sig och expanera. 

Hot: Inom de delar där det finns förekomster av värmlandsfrullania är 
uppväxande gran det största hotet. Om dessa tillåts växa upp kommer gråalarna att 
kvävas ihjäl. Och därmed kommer populationerna av värmlandsfrullania att 
minska. Man kan spekulera i varför det just nu finns ganska gott om 
värmlandsfrullania i Djupadalen och Kampdalen – kanske är dalarna inne i en 
cykel i dalbottnarna där gråal har en peak. 

Åtgärder: Inom de delar där värmlandsfrullanian har bättre förekomster bör alla 
klena (basdiameter under 5 cm) uppkommande granar röjas med röjsåg. Dessa 
ytor är bitvis sammanfallande med de ytor där pälsfrullanian förekommer. Någon 
borttransport av de fällda smågranarna är ej nödvändig. 

 

4.7 Långt broktagel Bryoria tenuis 
Historisk förekomst: Arten är upptäckt och dokumenterad 2006 av Sebastian 
Kirppu inom Gartosofta naturreservat. Vid inventeringen 2006 noterades arten på 
5 granar på östsluttningens höjdplatå. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: Träd med förekomst. 

Fynd under inventeringen: Allra lämpligast och största möjligenheten att hitta 
långt broktagel är nära krönet av östbranten. Ett exempel är en gran som stod 
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alldeles ovanför branten, exponerad. Det var ett klent och dött träd. Men där satt 
det största exemplaret (Bild 7). Intill hittades ett litet exemplar och som bedömdes 
vara nyetablering (Bild 8). Trädet var ett som hade tätt med grenar ut mot branten 
(Bild 9).  

Ytterligare en större bål syns hittades på en annan död gran (Bild 10 och 11). 
Trädet som är tvådelat (Bild 12) hade en bål som satt högt upp och som inte jag 
kunde bestämma med säkerhet. Det visade sig efteråt att Sebastian Kirppu hade 
fotograferat samma träd med ett säkert bestämt exemplar. En bål fanns på en gran 
som hade grenar mot glänta och branten (Bild 13). Arten noterades med säkerhet 
på 3 träd och 3 träd där det rådde en viss osäkerhet av art-tillhörighet (mycket 
trolig långt broktagel). 

Krav på element och livsmiljö: Långt broktagel växer på grenar, oftast torra, på 
gamla granar i luckiga och glesa granskogar i höjdlägesskog inom de oceaniska-
suboceaniska områdena av taigan. Den är bara känd från Dalarna och Värmland i 
Sverige. Den finns även på mer eller mindre vertikala bergväggar (enstaka fall på 
block) av silikat och diabas. Laven trivs bäst på mer eller mindre exponerade träd 
nära krönet av branten. Granarna hör till de äldsta på platsen och några verkar 
vara av undertryckta. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Gles och luckig gammal granskog på 
platåer eller översta delen av branter på högre skogsklädda berg. Krönet på den 
aktuella lokalen har många lämpliga träd, men laven växer ändå på ett fåtal träd. 

Hot: Lokalen i Gartosofta är ganska liten för långt broktagel – men kan ändå vara 
en av de rikare i Värmlands län. Flera av bålarna är på döda träd och träd med 
döda grenar. Det finns en risk att så små populationer slås ut av t.ex. stormar. 

Åtgärder: Inga. 

 

4.8 Nordisk klipptuss Cynodontium suecicum 
Historisk förekomst: I Artportalen är arten först noterad i Gartosofta 
naturreservat av Tomas Hallingbäck 1986, som sen återfunnit den 1997. Henrik 
Weibull har noterat arten 2012. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: Tuss.  

Fynd under inventeringen: Den nordiska klipptussen noterades på tre klippor 
inom reservatet (Bild 19). Antalet tussar på lokalerna uppskattades till mellan fem 
och tio tussar på vardera klippan. Det kan inte uteslutas att arten finns på klippor i 
de brantaste partierna. Dessa torde dock i de flesta fall vara för exponerade för att 
vara bra miljöer för arten. 

Krav på element och livsmiljö: Arten växer främst på block- och bergsidor. Den 
vill ha ett substrattorrt underlag. Arten föredrar sura bergarter av silikat. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Växer på stabila substrat som i stort 
sett ej omsätts i naturtillståndet. Lokalen hyser något för näringsrik berggrund för 
att vara optimal miljö. Klippor och orördhet är dock uppfyllda.  

Hot: Inga påtagliga.  

Åtgärder: Inga. 
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4.9 Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 
Historisk förekomst: I Artportalen finns två fynd med grön sköldmossa inom 
Gartosofta naturreservat, det första fyndet är från 1986. 

Lämplig enhet för angivande av förekomst: Låga. Mer detaljerat kan anges 
kapslar men antalet varierar år från år. Eftersom antalet kapslar varierar mellan 
åren så kan även antalet lågor där arten kan observeras också variera – sporkapslar 
saknas på lågor med lite av arten. 

Fynd under inventeringen: Den gröna sköldmossan noterades på fem lågor i 
reservatets östsluttning – arten är förhållandevis svårupptäckt (Bild 17 och 18). 
Det är i dessa delar som lämpliga lågor förekommer. 2013 har varit ett torrt år och 
detta har missgynnat bildningen av sporkapslar av gröns sköldmossa. Så noterades 
30 gamla kapselskaft runt en förekomst med 4 kapslar på en låga. Utan kapslar är 
den gröna sköldmossan i princip omöjlig att upptäcka. Det kan antas att den gröna 
sköldmossan förekommer på minst fem gånger fler lågor än de som upptäcktes 
under inventeringen. 

Krav på element och livsmiljö: Arten vill ha kraftigt nedbrutna lågor av barrträd, 
framför allt gran. Lågorna bör ligga i skuggig, oexponerad miljö. 
Markförhållandena kan med fördel vara näringsrika. I Gartosoftas östbrant 
förekommer förhållandevis rikligt med lämpliga lågor. 

Funktioner som skapar lämplig livsmiljö: Uppväxt och döende av grov gran 
som bildar lämpliga lågor i lämpliga (ej uttorkande, ej för hårda lågor): Området 
torde på sikt med nuvarande skötsel (fri utveckling) fortsätta att hysa goda 
förutsättningar för att den gröna sköldmossan ska kunna leva kvar.  

Hot: Inga påtagliga.  

Åtgärder: Inga. 
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Bild 1. Stubberud. Rad med tre lönnar - den mellersta vid granen lever och hyser kuddgelélav. Foto 
Janolof Hermansson.

Bild 2. Stubberud. En gran bredvid lönnen utgör hot mot kuddgelélaven. Foto Janolof Hermansson.



Bild 3. Stubberud. Kuddgelélavar på stammens sydvästsida. Foto Janolof Hermansson.



Bild 4. Stubberud. Den största bålen av kuddgelélav håller på att falla isär. Foto Janolof Hermans-
son.



Bild 5. Stubberud. Sex mindre bålar av kuddgelélav. Foto Janolof Hermansson.



Bild 6. Stubberud. Kuddgelélavar på stammens nordöstra sida. Foto Janolof Hermansson.



Bild 7. Gartosofta. Stort exemplar av långt broktagel på död gran strax ovanför branten. Foto 
Janolof Hermansson.

Bild 8. Gartosofta. Litet exemplar av långt broktagel. Foto Janolof Hermansson.



Bild 9. Gartosofta. Träd med grenar ut mot branten och med nyetablerat långt broktagel. Foto 
Janolof Hermansson.



Bild 10. Gartosofta. Stort exemplar av långt broktagel. Foto Janolof Hermansson.



Bild 11. Gartosofta. En växtplats för ett stort exemplar av långt broktagel. Foto Janolof Hermans-
son.



Bild 12. Gartosofta. Gran med möjlig förekomst av långt broktagel. Foto Janolof Hermansson.



Bild 13. Gartosofta. Gran med långt broktagel. Foto Janolof Hermansson.

Bild 14. Ömtberget - Gravbäcksravinen.Växtplats för hållav. Foto Janolof Hermansson.



Bild 15. Ömtberget - Gravbäcksravinen. Lodyta med hållav. Foto Janolof Hermansson.

Bild 16. Ömtberget - Gravbäcksravinen. Närbild av hållav. Foto Janolof Hermansson.



Bild 17. Gartosofta. Grön sköldmossa. Foto Tomas Fasth.

Bild 18. Gartosofta. Låga med grön sköldmossa. Foto Tomas Fasth.



Bild 19. Gartosofta. Nordisk klipptuss. Foto Tomas Fasth.

Bild 20. Gartosofta. Klippa där gräslockmossa växer. Foto Tomas Fasth.



Bild 21. Gartosofta. Gräslockmossa, Brachythecium gehebii. Foto Tomas Fasth.

Bild 22. Gartosofta. Gråblå skinnlav, Leptogium cyanescens. Foto Tomas Fasth.



Bild 23. Svämmossa vid Stöängen. Foto Tomas Fasth.

Bild 24. Bollåsen. Växtplats för svämmossa nedom dammen. Foto Leif Andersson.



Bild 25. Bollåsen. Växtplats för svämmossa i en liten älvarm nedom kraftverksdammen. Foto Leif 
Andersson.



Bild 26. Bollåsen. Miljö för svämmossa vid älvarmen nedom kraftverksdammen. Foto Leif Anders-
son.



Bild 27. Pannkakan. Växtplats för svämmossa i den sydvästra delen. Foto Leif Andersson.

Bild 28. Pannkakan. Det fi nns mängder med lämpliga växtplatser för svämmossa. Foto Leif Anders-
son.



Bild 29. Pannkakan. Mer än en kilometer av älvkanten kantas av gråal och Salix-buskar. Foto Leif 
Andersson.

Bild 30. Pannkakan. Växtplats för svämmossa. Foto Leif Andersson.



Bild 31. Pannkakan. Växtplats för svämmossa. Foto Leif Andersson.

Bild 32. Pannkakan. Närbild av växtmiljö för svämmossa. Foto Leif Andersson.



Bild 33. Pannkakan. I mynnningen i sjön Lusten växer svämmossa rikligt på Salix-buskar. Foto Leif 
Andersson.

Bild 34. Pannkakan. Salix-buskar. Foto Leif Andersson.



Bild 35. Pannkakan. Växtplats för svämmossa på Salix-buskar. Foto Leif Andersson.

Bild 36. Pannkakan. Salix-buskarna är ofta toppkapade av bäver men lever vidare. Foto Leif Ander-
sson.



Bild 37. Pannkakan. Salix-buskar utmed sjön Lusten där vattenfl uktuationerna följer Klarälven. 
Foto Leif Andersson.

Bild 38. Pannkakan. I de delar som inte har för breda vasszoner fi nns svämmossa också utmed sjön 
Lusten. Foto Leif Andersson.



Bild 39. Rustad strandskogs-reservat med växtlokaler för svämmossa. Foto Tomas Fasth.

Bild 40. Klarälven med lågvattenfl öde vid Rustad strandskog hösten 2013. Foto Tomas Fasth.



Bild 41. Uppkommande gran är ett hot mot gråalarna och därmed också mot pälsfrullania och värm-
landsfrullania - Djupadalen, Lungälvsravinerna. Foto Leif Andersson.

Bild 42. Mer skuggigt och igenväxt parti av Djupadalen, Lungälvsravinerna. Foto Leif Andersson.



Bild 43. Öppet parti där gråal nästan saknas, Lungälvsravinerna. Foto Leif Andersson

Bild 44. Källa med järnockra - Djupadalen, Lungälvsravinerna. Foto Leif Andersson,



Bild 45. Gråalstam med tätt med bålar av pälsfrullania - Djupadalen, Lungälvsravinerna. Foto Leif 
Andersson.



Bild 46. Ganska öppet parti med gran, även här fåtaligt med gråal, i västra grenen av Djupadalen, 
Lungälvsravinerna. Foto Leif Andersson.

Bild 47. Typisk växtplats för pälsfrullania och värmlandsfrullania - Djupadalen, Lungälvsravinerna. 
Foto Leif Andersson.



ld 48. Uppkommande gråal i ett ganska öppet parti - Djupadalen, Lungälvsravinerna. Här fi nns 
förutsättningar för nyetablering av pälsfrullania och värmlandsfrullaria om inte granarna tar över. 
Foto LeifAndersson.



Kartbilaga - koordinatsatta 
lokaler med kollekter av sväm-
mossa. Stöängen.



Kartbilaga - koordinatsatta 
lokaler med kollekter av sväm-
mossa. Bollåsen.



Kartbilaga - koordinatsatta 
lokaler med kollekter av sväm-
mossa. Pannkakan.



Kartbilaga - koordinatsatta 
lokaler med kollekter av och 
strandsträcka med förekomst 
av svämmossa. Pannkakan.



Kartbilaga - koordinatsatta 
lokaler med kollekter av sväm-
mossa. Rustad strandskog.
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