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Ett viktigt miljömål är att bevara den biologiska mångfalden. 
Skogslandskapet har under senare tid genomgått stora förändringar 
och vissa skogsmiljöer återstår bara som mindre restbiotoper med höga 
skyddsvärden. För att kunna göra kvalificerade naturvärdesbedömningar, 
och skilja triviala områden från skyddsvärda, krävs kunskap om olika 
naturvårdsarter. Denna bok beskriver kärlväxter, mossor, lavar och svampar 
som kan användas som praktiska verktyg och indikatorer på skyddsvärd 
skog. Dessutom ges beskrivningar av olika biotoper och deras skötselbehov. 
Boken utgör en viktig kunskapskälla för alla som har intresse för skog, träd 
och naturvård.

Skyddsvärd skog
Naturvårdsarter

och andra kriterier för  
naturvärdesbedömning



Jag beställer boken Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning  
mot faktura,  moms ingår.

Namn

Adress

Postnummer/Postadress

Telefon (även riktnummer)

Naturvårdsarter är ett sammanfattande begrepp för 
signalarter, rödlistade arter och lagskyddade arter. 
Dessa arter kan liknas vid bokstäverna i ett alfabet 
som hjälper oss att ”läsa” och förstå skogens och 
trädens naturvårdskvalitet. Olika skogsmiljöer hyser 
helt olika naturvårdsarter och arterna presenteras 
därför under åtta övergripande miljökapitel. Om 
en art uppträder i flera miljöer finns korsvisa 
sidhänvisningar. Boken vill bidra till en successivt 
fördjupad kunskap om våra naturvårdsarter och vad 
de kan berätta. Förhoppningen är att boken ska bli 
en inspirationskälla, ögonöppnare och berika Din tid i 
skogen.

592 sidor 4-färg
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Urval av naturvårdsarter i kalkbarrskogar

§ Skyddade arter

(Artskyddsförordningen SFS 2007:845)

• hasselsnok 
Coronella austriaca

• apollofjäril 
Parnassius apollo

• brunbräken  
Asplenium adulterinum

• stor låsbräken 
Botrychium virginianum

• skogsrör 
Calamagrostis chalybaea

• tibast 
Daphne mezereum (vissa län)

• ryssbräken 
Diplazium sibiricum

• murgröna 
Hedera helix (vissa län)

• blåsippa  
Hepatica nobilis (vissa län)

• gulkronill 
Hippocrepis emerus

• orkidéer 
Orchidaceae (se artlista sidan 192)

• timjansnyltrot 
Orobanche alba

• uddbräken  
Polystichum aculeatum

• mosippa  
Pulsatilla vernalis

• nipsippa 
Pulsatilla patens

• finnros 
Rosa acicularis

• hällebräcka 
Saxifraga osloënsis

• jämtlandsmaskros Taraxacum crocodes

• idegran 
Taxus baccata (vissa län)

• smörboll 
Trollius europaeus (vissa län)

• bombmurkla 
Sarcosoma globosum

Kärlväxter

Sida

Actaea erythrocarpa NT
röd trolldruva

186

Actaea spicata S
trolldruva

186

Botrychium virginianum VU
stor låsbräken

184

Bromopsis spp. NT/VU
strävlosta/skugglosta

477

Carex pediformis VU
frösöstarr

–

Chimaphila umbellata EN
ryl

187

Cystopteris montana S
finbräken

188

Daphne mezereum S
tibast

189

Equisetum scirpoides S
trådfräken

–

Galium odoratum S
myskmadra

190

Gymnocarpium robertianum NT kalkbräken

–

Hordelymus europaeus VU
skogskorn

481

Lathyrus niger S
vippärt

482

Lathyrus vernus S
vårärt

191

Monotropa hypophegea S
kal tallört

177

Orchidaceae NT–EN
orkidéer (se egen lista)

192

Poa remota NT
storgröe

–

Polygonatum verticillatum S
kransrams

–

Polystichum lonchitis S
taggbräken

–

Pulsatilla patens NT
nipsippa

184

Pulsatilla vernalis EN
mosippa

282

Sanicula europaea S
sårläka 

196

Viola mirabilis S
underviol

197

Viola rupestris NT
sandviol

–

Mossor

Sida

Anomodon p.p. S
baronmossor

484–486

Hylocomiastrum pyrenaicum S grov husmossa
198

Mnium spinosum S
taggstjärnmossa

199

Mnium stellare S
blek stjärnmossa

200

Neckera complanata S
platt fjädermossa

409

Neckera crispa S
grov fjädermossa

491

Neckera oligocarpa S
nordlig fjädermossa

201

Timmia austriaca S
skogstimmia

202

Lavar

Collema flaccidum S
slanklav

325

Leptogium saturninum S
skinnlav

329

Lobaria scrobiculata NT
skrovellav

332

Nephroma parile S
bårdlav

335

Parmeliella triptophylla S
korallblylav

339

Scytinium lichenoides S
traslav

438

Mykorrhizasvampar

Sida

Albatrellus citrinus VU
gul lammticka

203

Albatrellus subrubescens VU lammticka
204

Bankera violascens NT
grantaggsvamp

205

Boletopsis leucomelaena VU grangråticka
206

Catathelasma imperiale VU kejsarskivling
207

Chamonixia caespitosa VU
blåtryffel

156

Cortinarius subg. Phlegmacium 

p.p.

ädelspindlingar  

(se egen lista)

210

Cortinarius bovinus VU
stor granspindling

–

Cortinarius ectypus VU
dysterspindling

–

Cortinarius fuscoperonatus VU sotbandad spindling
222

Cortinarius harcynicus NT
barrviolspindling

223

Cortinarius melanotus VU
mörkfjällig  

olivspindling

224

Cortinarius rubicundulus S
gulnande spindling

225

Cortinarius salor S
blå slemspindling

226

Cortinarius venetus S
olivspindling

227

Gautieria graveolens coll. VU
stinkande håltryffel

–

Geopora cooperi VU
tryffelmurkla 

185

Gomphus clavatus VU
violgubbe

231

Hydnellum & Sarcodon p.p.
kork- och fjälltagg- 

svampar (se egen lista)

232

Hydnotrya michaelis VU
barrtryffel

–

Hydnum albidum VU
vit taggsvamp

–

Hygrophoropsis olida VU
smultronkantarell

294

Hygrophorus p.p.

skogsvaxskivlingar   

(se egen lista)

242

Inocybe bongardii S
dofttrådskivling

–

Inocybe fibrosa EN
jättetråding

–

Inocybe tricolor VU
balsamtråding

–

Lactarius olivinus NT
olivinriska

–

Lactarius scrobiculatus S
svavelriska

245

Lactarius volemus S
mandelriska

540

Lactarius zonarioides S
granriska

246

Phellodon niger coll. NT
svart taggsvamp

253

Ramaria p.p. 

korallfingersvampar  

(se egen lista)

254

Russula aurea S
guldkremla

569

Russula olivina VU
olivinkremla

–

Russula olivobrunnea VU
olivbrun kremla

–

Russula torulosa NT
sandkremla

–

Tricholoma p.p.

musseroner  

(se egen lista)

264

Vedsvampar

Pelloporus triqueter EN
tallharticka

85

Förnasvampar, parasiter & okänt levnadssätt
Sida

Chamaemyces fracidus EN
droppskivling

–

Clavariadelphus truncatus S flattoppad klubbsvamp
208

Clitocybe alexandri VU
pluggtrattskivling

209

Clitocybe vermicularis NT
stor vårtrattskivling

–

Geastrum p.p.

jordstjärnor (se egen lista)
228

Hypocrea nybergiana NT
rödbrun klubbdyna

244

Lentaria byssiseda coll. NT
spinnfingersvamp

247

Lepiota ochraceofulva VU
doftfjällskivling

–

Lepista densifolia NT
arommusseron

–

Leucopaxillus cerealis coll. NT barrmusseron
–

Leucopaxillus gentianeus NT bittermusseron
248

Leucopaxillus rhodoleucus NT rosentrattskivling
–

Leucopaxillus subzonalis VU
guldtrattskivling

–

Limacella glioderma S
brun klibbskivling

249

Limacella guttata S
droppklibbskivling

250

Limacella illinita S
slemmig klibbskivling

–

Mycena oregonensis VU
fagerhätta

251

Neolecta vitellina NT
gullmurkling

252

Phaeoclavulina macrospora  EN svartnande fingersvamp
554

Pseudoomphalina kalchbrenneri DD kalkmjölnavling
–

Rugosomyces ionides VU
lilamusseron

–

Rugosomyces onychinus NT
onyxmusseron

–

Sarcosoma globosum VU
bombmurkla

159

Sarcosphaera coronaria NT
kronskål

–

Sowerbyella densireticulata DD –

–

Sowerbyella imperialis NT
gul rotskål

–

Sowerbyella radiculata VU
blek rotskål

–

Tulostoma niveum NT
vit stjälkröksvamp

–

nipsippa Pulsatilla patens – skyddad art

tryffelmurkla Geopora cooperi
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Svampar

Svampar

En vedlevande, oftast flerårig 

ticka med segt läderartad eller 

trähård fruktkropp. Hattarna 

är ofta sammanvuxna och 
taktegellagda, cirka 0,5–2 

centimeter tjocka. Ovansidan 

är rostbrun, i äldre delar 
mörkare gråbrun, borsthårig och 

koncentriskt fårad. Hattkanten 

är tunn och skarp, ofta vågig 

och som ung gulaktig. Tickan är 

mycket mångformig. Porerna 

är variabla, ofta 2–3 (–4) per 

millimeter, runda, kantiga eller 

labyrintiska (ibland uppslitsade). 

Vid tillväxten är de karaktäristiskt 

senapsfärgat brungula men blir 

senare gråbruna.
Förväxlingsarter: Arten står nära 

tallticka P. pini och ansågs länge vara 

en varietet av denna. Talltickan växer 

dock på levande tall, ofta högt upp 

på stammen, och är en grövre ticka 

som alltid är konsol- eller hovformad. 

Den har dessutom något större 

porer (ofta 1–2 per millimeter) samt 

grövre mikroskopiska borst (saeta) 

i hymeniet. Angående P. chrysoloma 

s.str., se under Övrigt.

Granticka är en nordlig (boreal) barrskogsart 

som förekommer inom granens naturliga 

utbredningsområde. Den är allmän i stora delar av 

norra Sverige och är där en karaktäristisk rötsvamp 

på gran. I södra och mellersta Sverige är den 

däremot sällsynt.

Ekologi
Granticka är en parasit och vednedbrytare som nästan 

uteslutande växer på gran. Enstaka fynd har även gjorts på 

liggande tallstockar. Svampen orsakar vitröta (fläckröta) i såväl 

kärnved som spint. Fruktkropparna uppträder mest på döende 

eller döda granar samt på högstubbar och granlågor med ännu 

kvarsittande bark. I södra och mellersta Sverige är arten mest 

knuten till gamla träd i naturskogsartad granskog på bördig 

mark (hög bonitet), gärna på fuktiga lokaler, till exempel vid 

bäckar, i sumpskogar, raviner eller nordvända branter. 

IndikatorvärdeGranticka är en bra signalart i södra och mellersta Sverige. 

Den förekommer där vanligtvis i gamla och fuktiga granskogar 

med höga naturvärden. I stora delar av Norrland är svampen 

däremot allmän i olika typer av granskog och har där ett 

lägre signalvärde. Grantickan har sitt ”ekologiska optimum” i 

gamla granskogar och den uppträder ofta i en skogsmiljö som 

är typisk för många ovanliga och rödlistade vedsvampar. De 

trädstammar som infekterats och dödats  

av grantickan hyser dock sällan andra arter. 

Litteratur: Niemelä, T. & Kotiranta, H. 1982: Karstenia 22: 27-42. 

Niemelä, T. 2016: Suomen käävät – The polypores of Finland. Norrlinia 31. Helsinfors. 

Ryvarden, L. & Melo, I. 2017: Poroid fungi of Europe. Fungiflora, Oslo.

Phellinus abietis

Granticka

Övrigt:  Arten har tidigare kallats Phellinus chrysoloma. Ny forskning har emellertid visat att det rör 

sig om två närstående arter, där den äkta P. chrysoloma s.str. är en sydlig, mycket tunnköttig art 

som växer skinnlikt utbredd. Det är oklart om den förekommer i vårt land men bör eftersökas 

i sydöstra Sverige. Vår vanliga granticka ska nu heta P. abietis. Släktet Phellinus är ett stort och 

heterogent släkte som ibland delas upp i flera mindre släkten. Grantickan förs då till släktet 

Porodaedalea. Arten är mycket variabel och ingår i ett ofullständigt utrett form-komplex. I urskog 

i norra Sverige har sällsynt påträffats en gulvit ticka, Skeletocutis chrysella (grantickeporing), som 

lever på döda grantickor. 

Ullticka är en nordlig (boreal) barrskogsart som 

är knuten till naturskogar inom granens spontana 

utbredningsområde. Arten är vanligast i Norrland 

och östra Svealand där den är tämligen allmän. 

Söderut förekommer den ner till mellersta Götaland 

men är där sällsynt. 

Phellinus ferrugineofuscus
Ullticka

En vedlevande, tunn och helt 

vidväxt (resupinat) ticka som 

bildar en hårt fastsittande skorpa 

(cirka 1–6 millimeter tjock) på 

undersidan av barrträdslågor. 

Fruktkroppen kan där vara mer 

eller mindre sammanhängande 

utbredd längs meterlånga 
sträcker. Porlagret är mörkt 

gråbrunt-rödbrunt, likt färgen 

på mörk block choklad. Det 
omges ofta av en rostbrun och 

karaktäristiskt filtad (ullig) 
tillväxtzon utan porer. En sådan 

steril mycelfilt tränger tidigt 
fram i barkspringor i samband 

med svampens tillväxt. Porerna 

är runda eller något kantiga och 

mycket små, cirka 5–8 st per 

millimeter. Frukt kropparna är 

fleråriga, men blir ofta bara ett 

par år gamla.

Ekologi
Ullticka är en vednedbrytare som orsakar vitröta. Arten ingår 

i en karaktäristisk association av vedsvampar som växer i 

barrnaturskog på grova granlågor. Enstaka fynd har även gjorts 

på tall. Skogstypen är oftast en mossig, frisk eller fuktig ristyp. 

Vanligtvis växer den i slutna bestånd med hög luftfuktighet, 

men längst i norr även i mer ljusöppna skogar. Svampen 

påträffas främst på granlågor i en relativt tidig nedbrytningsfas 

där barken är mer eller mindre intakt och där stockarna 

alltjämt ligger något upplyfta på grova grenar. 

IndikatorvärdeUllticka är en bra signalart inom hela sitt utbredningsområde. 

Den är huvudsakligen knuten till restbestånd av barrnaturskog 

och förekommer med ett tydligt optimum i orörda eller 

måttligt påverkade gamla granskogar där det föreligger viss 

kontinuitet av grov död ved. Svampen påträffas här ofta 

tillsammans med många andra ovanliga och rödlistade arter. 

Litteratur: Eriksson, J. 1958: Symb. Bot. Upsal. 16:1.

Jaederfeldt, K.2003: Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm. 

Karström, M. 1993: Naturvårdsverket, rapport 4276.

Niemelä, T. & Kotiranta, H. 1982: Karstenia 22: 27–42. 

Niemelä, T. 2016: Suomen käävät – The polypores of Finland. Norrlinia 31. Helsinfors. 

Ryvarden, L. & Melo, I. 2017: Poroid fungi of Europe. Fungiflora, Oslo.

Övrigt: Släktet Phellinus är ett stort och heterogent släkte som ibland delas upp i flera mindre 

släkten. Ulltickan förs då till släktet Phellinidium. I urskogsartad granskog har sällsynt påträffats 

en gulvit ticka, Skeletocutis brevispora (ulltickeporing), som lever på döda ulltickor. Ytterligare en 

vit art S. delicata lever på lågor tillsammans med ullticka. Även blackticka Steccherinum collabens 

tycks vara knuten till stockar som först rötats av ullticka.
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Katogori: S

Katogori: EN

Kärlväxter

Kärlväxter

Actaea spicata
Trolldruva

En flerårig, halvmeterhög upprätt 
ranunkelväxt. De skaftade bladen 
utgår vågrätt nära mitten av en 
ogrenad stjälk så att de bildar en 
paraply-likt utbredd triangulär 
form. Bladflikarna är sågtandade. 
Överst på stjälken anläggs 
en blomklase med små vita 
blommor i maj–juni. Under hösten 

mognar här centimeterstora 
svartglänsande bär och 
fruktställningen kan då påminna 
om en liten druvklase. Hela växten 

är mycket giftig. En snarlik och sällsynt art i 
norra Sverige är röd trolldruva 

Actaea erythrocarpa. Den får röda 
bär, har ljusgröna blad med en 
något annorlunda ändflik. Denna 
nordboreala art är rödlistad (NT) 
och är i norra Norrland en viktig 
naturvårdsart som har snarlika 
miljökrav som trolldruva.

Ekologi
Trolldruva är en kalkgynnad växt som förekommer på 

näringsrik frisk mulljord i såväl bördiga kalkbarrskogar 

som sydliga kalklövskogar och lundar. Arten ingår i 

rikörtsvegetationen på frisk mark (sidan 174). Själva 

växtplatsen är skuggig men har ändå ett gynnsamt lokal- och 

mikroklimat. Man finner den gärna i sydvända rasbranter, 

raviner, bergrötter och på kanten av bäckdråg eller invid 

källpåverkad mark. Den föredrar ett väldränerat läge där vatten 

inte ansamlas och sitter därför gärna i en sluttning eller något 

upphöjd på en låg tuva eller mindre kulle. Växten tål inte 

slutavverkning eller markberedning. De stora bären sprids bara 

kortare sträckor, främst med hjälp av gnagare. 

IndikatorvärdeTrolldruva är en bra signalart som indikerar lundskogar av 

olika typer där det föreligger långvarig ekologisk kontinuitet 

och beskuggning. Arten är knuten till flera skyddsvärda 

biotoper i såväl löv- som barrskogar. Den är ofta fåtalig och på 

många lokaler finns bara enstaka exemplar. En enskild individ 

(planta) kan troligen bli mycket gammal och långlivad och på 

många växtplatser är förekomsten troligen av reliktkaraktär. 

Trolldruva förekommer spridd i större delen av 

landet men saknas på Gotland. Från Ångermanland 

och söderut är den relativt allmän på lämpliga 

växtplatser. I Norrland är den sällsynt och ersätts 

där av röd trolldruva. 

Chimaphila umbellata
Ryl

En decimeterhög, flerårig 
risväxt med vintergröna, blanka, 
läderartade blad. Växten 
påminner om lingonris, men 
bladen är i kanten sågtandade 
och mot basen avsmalnande samt 

sitter kransställda på stjälken. 
Arten blommar under sensommar 

och höst med 3–5 nickande rosa 
blommor, vilka är långskaftade 
och bildar en liten parasollformig 
flock överst på blomstängeln. 
Blommande skott med frökapslar 
bildar vinterståndare som sitter 
kvar till nästkommande år. Fröna 
är stoftlika och mycket små och 
sprids under senhösten och 
våren. Växten bildar normalt små 
avgränsade bestånd (kloner) med 

hjälp av underjordiska utlöpare. 

Ryl är sällsynt och starkt minskande, men förekommer spridd 

söder om den biologiska norrlandsgränsen limes norrlandicus samt på 

enstaka platser längs östersjökusten upp till Medelpad (förr även 

Ångermanland). En större utbredningslucka i sydvästra Götaland kan 

bero på regionalt kalkfattiga jordar samt äldre tiders svedjebruk.

Ekologi
Ryl påträffas i gamla ljusöppna barrskogar, 

främst tallskogar på väldränerade och 
kalkrika jordar med tunna humuslager. 

Rikligast uppträder den på kalkhaltig sand, 

mer sparsamt i områden med grönsten, 

exempelvis invid block och hällar. Många 

växtplatser kan karaktäriseras som gles 

barrskog på näringsrik frisk mark med tunna 

humuslager där blåbärsris saknas. Ofta 

påträffas den tillsammans med Pyrola-arter, 

knärot och linnéa. Allt tyder på att växten är 

känslig för skogsbrand och den växer endast i 

skyddade lägen som tidigare undgått bränder 

(mikrorefugier). Arten är också mycket 

känslig för igenväxning och konkurrens från 

andra växter, särskilt blåbär. Ryl växer gärna i 

kanten av gamla stigar och arten har troligen 

gynnats av ett tidigare extensivt skogsbete 

som höll tillbaka högre vegetation, skapade 

fläckvisa markblottor och bevarade skogarna 

halvöppna. Groddplantor av ryl, liksom 

andra Pyrola-växter, är mykoheterotrofa 

och lever initialt på mycel av bland annat 

spindelskivlingar och musseroner. 

IndikatorvärdeRyl växer långsamt och bildar kloner som 

kan bli mycket gamla. Växten vill därför ha 

långvarigt stabila miljöer och den tål inte 

dagens rationella skogsbruk. Den tynar också 

snabbt bort i mörka och tätnande skogar med 

tjocka humuslager. Arten är en bra signalart 

och på växtplatserna förekommer det nästan 

alltid en koncentration av andra sällsynta 

och hotade arter. Den hör främst hemma i 

naturligt uppkomna tallskogar på grönsten, 

kalkrik morän eller kalkhaltig sand, gärna 

också äldre skogsbeten. På kalkhaltig och 

näringsrik sand har den lokalt etablerat sig 

i gamla tallskogsplanteringar, exempelvis 

på forna flygsandsdyner. I sådan miljö, där 

konkurrerande växtlighet saknas, kan arten 

lokalt uppträda rikligt och bilda ett flertal 

stora kloner. 

Litteratur: Delin, A. 2013. Svensk Bot. Tidskr. 107 (5): 252–263.

Ericson, L. & Ingelög, T. 1984 (1997): Faktablad/ArtDatabanken, SLU.

Lundell, A. m.fl. 2015: Folia Geobot. 50: 13–23.

Sundberg, S. 2017: Svensk Bot. Tidskr. 111 (2): 90–104.

Johansson, V.A., Lundell, A. & Eriksson, O. 2017:  

Svensk Bot. Tidskr. 111 (5): 240–263

Övrigt: En mycket sällsynt bladparasit på ryl är 

Mycosphaerella chimaphilae (EN) som bildar små svarta prickar 

på växtens blad.
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Katogori: NT

Lavar

Lavar

Lobaria pulmonaria
Lunglav

Litteratur: Andersson, L. & Appelqvist, T. 1987: Svensk Bot. Tidskr. 81: 185–194.

Gausla, Y. 1994: Blyttia 52: 119–128.

Hallingbäck, T. 1986: Svensk Bot. Tidskr. 80: 373–381.

Hermansson, J. & Bratt, L. 2008: Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Bot. Sällsk.

Nilsson, S. G. , Arup, U., Baranowski, R. & Ekman, S. 1995: Conserv. Biol. 9 (nr. 5): 1208–1215.

Nordic Lichen Flora vol. 3. Naturcentrum 2007.

Ekologi

Lunglav växer i många olika miljöer, framför 

allt på gamla lövträd, men även på fuktiga 

block och klippor. Den föredrar ett fuktigt 

lokal- eller mikroklimat, men är också 

beroende av god ljustillgång. I södra Sverige 

förekommer arten främst på ädellövträd i 

äldre skog eller på fristående gamla träd i 

odlingslandskapet, till exempel hamlade 

träd. Vanligast är den på ask, bok, ek, alm, 

lind och lönn, men växer i sällsynta fall 

även på andra trädslag, till exempel klibbal 

och hassel. I barr skogsdominerade trakter 

och i norra Sverige förekommer laven 

huvudsakligen på gammal grov asp, sälg och 

rönn i naturskogar. Den påträffas i Norrland 

även på stenblock och klippor, samt någon 

gång på vårtbjörk och gran. Många lokaler 

ligger vid sjöar och vattendrag eller andra 

fuktiga ståndorter, till exempel vid vätar och 

skogsbäckar eller i skyddade bergbranter. 

I humida trakter kan lunglav växa mer 

exponerat. I gamla slutna skogar växer 

laven ofta högt upp på trädstammarna där 

ljustillgången är större.

Indikatorvärde

Lunglav är en av vårt lands främsta 

signalarter. Den finns spridd över hela 

landet i olika miljöer och signalerar 

överallt gamla lövträd eller skogsbestånd 

med höga naturvärden. Artens samtliga 

förekomster bör uppmärksammas från 

naturvårdssynpunkt, då många lokaler även 

hyser andra ovanliga och rödlistade arter. 

Lunglav har visat sig vara en mycket bra 

indikator på ekosystem med lång skoglig 

kontinuitet eller långvarig trädkontinuitet 

av gamla, grova lövträd. Den indikerar också 

ljusöppna skogsmiljöer med konstant hög 

och jämn luftfuktighet. Skogsmark med 

ymniga förekomster eller områden med 

fertil lunglav har nästan alltid extra höga 

naturvärden. Lokaler där laven växer på 

gran, björk eller al, vilka har sur bark med 

lågt pH, bör också särskilt uppmärksammas, 

då sådana förekomster idag har blivit 

sällsynta på grund av luftföroreningar.

Bladlav med stor, någon gång 

meterstor bål som har djupt 

inskurna och kantiga lober. I 

väta är den intensivt grön, men 

blir som torr grågrön eller brun, 

något glatt och glänsande. Hela 

ytan är gropig och har ett nätverk 

av förgrenade åsar, vilka får 

mjöliga, uppspruckna fläckar 

(soral) eller stiftlika utskott 

(isidier). Undersidan är ljusbrunt 

filtluden med mellanliggande 

ljusa, nakna bucklor. Laven 

sitter vanligen löst fästad mot 

underlaget och loberna viker 

sig ofta utåt. I sällsynta fall är 

laven fertil och har små rödbruna 

fruktkroppar (apothecier).  

Lunglav innehåller ett 

dominerande skikt av grönalger 

samt fläckvisa anhopningar av 

kvävefixerande blågrönalger 

(cyanobakterier).

Förväxlingsarter: Skrovellav Lobaria 

scrobiculata, vilken är blågrå i väta då 

den enbart innehåller blågrönalger. 

Den har spridda mjöliga soral med 

blågrå färg, samt mer rundade lober 

med matt och något sträv yta.

Lunglav förekommer spridd över hela landet, men 

är ovanlig i många slättbygder och i områden med 

torrt klimat. Den har minskat kraftigt under 1900-

talet, främst som en följd av modernt skogsbruk, 

men även luftföroreningar har bidragit till 

tillbakagången. Den är numera vanligast i Norrlands 

inland och vissa delar av sydvästra Sverige. Förr 

förekom den mycket ymnigt i de flesta landskap 

och hade ofta apothecier. Idag är populationerna 

vanligen små, alltmer isolerade och sällan fertila. 

Någon väsentlig nyetablering sker inte längre 

och förekomsterna utgör därför huvudsakligen 

kvarlevor (relikter) av en tidigare vidsträckt 

utbredning. Lunglav riskerar nu att successivt 

försvinna från många landskap, en utveckling som 

redan har påbörjats i södra Sverige.

 

Övrigt: På bål ytan kan sällsynt finnas små svarta skivlika bildningar som liknar apothecier men 

som är en parasitisk svamp, lunglavsknapp Plectocarpon lichenum (VU).

Det lavsamhälle som domineras av stora Lobaria-arter och som främst påträffas i gamla fuktiga 

lövnaturskogar brukar benämnas Lobarion. 
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Katogori: S

Mossor

Conocephalum conicum s.l.
Rutlungmossa

En friskt grön, kraftig 

bållevermossa som växer 

på blöt och näringsrik mark. 

Arten är konkurrensstark och 

kan på lämpliga lokaler bilda 

kvadratmeterstora mattor. På 

bålens ovansida avtecknar sig 

ett tydligt rutnät. I mitten av 

varje ruta ser man för blotta ögat 

en vit prick (luftpor). Ett rutnät 

och luftporer har även andra 

bållevermossor, men tydligast 

syns detta hos rutlungmossa. 

En bra fältkaraktär är dessutom 

mossans friska doft av morot 

eller frukt, som lättast  känns om 

man bryter sönder en liten bit av 

bålen. Sporkapslar är sällsynta.

Förväxlingsarter: Arten påminner 

något om lungmossa Marchantia 

polymorpha, vilken saknar rutnät och 

har ett mörkt band på bålens mitt.  

Ekologi

Rutlungmossa växer huvudssakligen på källpåverkad mark, 

antingen direkt på mineraljord eller sten, till exempel på 

fuktig lera och skuggiga klippväggar. Den föredrar kalla platser 

med rörligt vatten och översilning av kalkhaltigt (basiskt) 

vatten. Den påträffas i örtrika bäckdråg, ädellövsumpskogar, 

raviner, kanjondalar och på stränder längs vattendrag. På 

lokalerna finns vanligen en källbetingad vegetation med till 

exempel gullpudra och andra kärlväxter. 

Indikatorvärde

Rutlungmossa indikerar alltid sällsynta miljöer med höga 

naturvärden. Skuggiga lokaler med fuktigt mikroklimat och ett 

rörligt, kalkrikt vatten hyser oftast ett flertal rödlistade arter. 

Stora förekomster av rutlungmossa och fynd av sporkapslar 

tyder på en längre tids ostörd hydrologi och att lokalen inte 

utsatts för kraftig exponering.

Rutlungmossa förekommer rikligast i södra 

Sverige. Den är sällsyntare norrut och tycks saknas 

i Norrlands kustland, men har enstaka förekomster 

i fjällkedjan upp i subalpina områden. 
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Katogori: S
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Mossor

Dicranodontium denudatum Skuggmossa

Bladmossa som bildar gröna och 

glänsande, 2–10 centimeter höga 

tuvor på skuggiga klippor, lågor 

eller trädbaser. Den känns igen 

på de i spetsarna lätt avfallande 

bladen som fungerar som 

vegetativa förökningskroppar. 

Skottspetsen  ser då ”avklädd” ut 

och endast en stubblik, trubbig 

stamtopp urskiljs för blotta ögat. 

Tuvorna är nedtill rödbruna av 

rotludd. Bladen är tråd smala, raka 

eller svagt klolikt böjda.  Arten 

har i Sverige aldrig påträffats med 

sporkapslar. 

Förväxlingsarter: Skuggmossa 

påminner om en kvastmossa 

Dicranum, vars bladnerv är mycket 

bred och fyller ut hela bladspetsen. 

En bred bladnerv har även 

skärbladsmossa Paraleucobryum 

longifolium, vilken är grågrön och har 

en mörk stam utan rött rotludd. 

Skuggmossa kan också likna en 

nervmossa Campylopus, som sällan 

växer i skog. Den har i bladnerven 

tjockväggiga celler på över- och 

undersidan, vilket kräver mikroskop 

för att observeras.

 

Ekologi

Skuggmossa växer på fuktigt underlag, till exempel på murken 

ved, stenblock och klippväggar täckta av ett tunt humuslager, 

samt vid basen av gamla träd. Den förekommer i skuggiga och 

fuktiga skogar, främst i granskog, men också med bok och al. 

Lokalerna är alltid skuggiga och har ett mikroklimat med hög 

och jämn luftfuktighet. Exempel på miljöer är granskogsklädda 

nordbranter, gransumpskogar, skog vid vattenfall, i raviner, 

bäckdalar, kanjondalar och alsumpskogar. I östra Sverige växer 

den endast i djupa, fuktiga raviner och sumpskogar, medan 

den i västra Sverige även växer i andra typer av tät och skuggig 

skog.

Indikatorvärde

Skuggmossa signalerar alltid skog med höga naturvärden. 

Den kräver konstant skuggiga och fuktiga växtplatser och är 

sannolikt svårspridd. Den sprider sig mest över korta avstånd 

genom avfallande skottspetsar. Mossan kan därför visa på 

områden som har lång skoglig kontinuitet med oförändrat 

lokal- och mikroklimat.

Skuggmossa har en suboceanisk utbredning. Den 

förekommer mindre allmänt i sydvästra Sverige, 

från Skåne till Dalsland. Längre norrut och österut 

är den mer sällsynt. Enstaka lokaler finns i västra 

Jämtland. 

 

Litteratur: ArtDatabanken 2006: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor – 

blåmossor. SLU, Uppsala.

Hallingbäck, T. (red.) 1998: Rödlistade mossor i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Övrigt: Ett annat namn för arten är skuggkvastmossa.

Övrigt: Rutlungmossa har nyligen delats upp i två olika arter, dels vågig rutlungmossa  

C. salebrosum, dels slät rutlungmossa C. conicum s.str. På detta faktablad omfattas båda arterna.
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