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SE-405 30 Göteborg, Sweden 

 

 

 

Bachelor of Science in Conservation, with major in Garden and Landscape Crafts, 180 hec 

Graduating thesis, 2022 

 

 

By: Sofie Myklebust 

Mentor: Maria Löfgren 

Title in original language: I de gröna kuddarnas land: En undersökning om mossans plats i 

trädgården 

Language of text: Swedish 

Number of pages: 29 

 
 
 

In the Land of the Green Cushions: A Study on the Mosses’ Place in the 

Garden 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has analysed six moss species, their morphology, habitat, and 

maintenance. The purpose of this were to see if they can be used to create a 

moss garden and how to maintain it. An inventory was made in the 

author’s vicinity to see which species were the most common. The species 

were, broom fork-moss (Dicranum scoparium), common haircap 

(Polytrichum commune), cypress-leaved plait-moss (Hypnum 

cupressiforme), glittering wood-moss (Hylocomium splendens), red-

stemmed feather-moss (Pleurozium schreberi), and springy turf-moss 

(Rhytidiadelphus squarrosus). Further in the essay is a more extensive part 

about the fore-mention species’ description and habitual requirements, and 

if these mosses can be used in a garden.  
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Förord 
 

Ända sedan jag var ett litet barn har jag känt en dragning mot skogens stillsamma gröna rum, 

där solen blygt sipprar fram genom bladverken och skogens sång hörs. En sång, vars melodi 

vinden spelar bland grenar, blad och barr. Där fåglar stämmer in och förgyller melodin med 

sin sång och där trädens dans i vinden ger melodin en rytm, en porlande bäck som långsamt 

rinner genom skogen ger djup i sången. Denna sång som hörs långt från civilisationens dystra 

dån, den ger oss en känsla av ett lugn som inte går att finna någon annanstans. Kanske är det 

också därför som mossan har väckt en nyfikenhet i mig, som är en helt ny värld. En värld som 

ligger gömd mitt framför ögonen på oss. Skogar som inte är mer än några centimeter höga, 

som sjunger på en helt annan sång, en sång som sjungs av de som vandrar i de miniatyrskogar 

som skimrar i flera nyanser av grönt. En sång som vi nog aldrig hört och som vi nog aldrig 

kommer att få lyssna till. Att kunna skapa en trädgård som är täckt av mossan mjuka mattor, 

där man kan sitta och drömma sig liten och vandra i denna skog, höra dess sång och möta de 

djur som kallar skogen för sitt hem, vore helt underbart. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I Sverige spenderar vi gärna en lång tid ute i naturen, för rekreation eller bara ren njutning av 

den friska luften. Människor åker långt för att hitta en ödslig plats där de kan andas ut och 

njuta av en ostörd natur och oftast vill vi gärna återskapa den känslan i vår närhet. Genom 

skapande av trädgårdar, med lusthus, bersåer och skymda platser skapar vi en plats där vi kan 

njuta av en ostörd tillvaro. Dessa platser skapas med noggranna utvalda träd och blommor, 

och ju mer grönt och blommor som finns i trädgården desto bättre. Diverse perenna 

markkrypande växter väljs ut och blommor i sin favoritfärg planteras i fina mönster i 

trädgårdens väl planerade platser. Men sällan syns mossan till i trädgården och ännu mer 

sällan används den ihop med blommorna och träden. I stället är mossan ett tecken på en 

misskött trädgård och något som absolut måste bort. Mossor har flera positiva aspekter som 

till exempel, i mossan finns det en stor biologisk mångfald. Från bakterier upp till insekter 

och spindlar använder mossor som hem och för att hitta föda (Lindo & Gonzalez 2010). 

Mossor i symbios med cyanobakterier är också en av de största uppfångarna av kväve i luften, 

vilket minskar kväveutsläppen i omgivningen (Lindo & Gonzales 2010). Mossor samlar också 

in näringsämnen i luften som den för ner till marken och gör tillgänglig för andra växter 

(Lindo & Gonzalez 2010). 

 

 

1.2. Forskning- och kunskapsläge 

Inom svensk trädgård finns det inte mycket skrivet om mossorna som dekorativa inslag i 

trädgården utan det står mer om hur mossan kan tas bort i gräsmattan. Inom mossträdgård 

finns det två böcker på svenska, nämligen Ulrica Nordströms bok Mossa: från skog till 

trädgård och kruka (2018) och Petter Åkerbloms Gestalta med mossa (1987).  

 

På den engelskspråkiga, internationella marknaden finns det inte heller ett överflöd av 

litteratur med mossor som inslag i trädgården, de tre som det här arbetet har nyttjat är Michael 

Fletchers bok Moss grower`s Handbook: An Illustrated Beginner`s Guide to Finding,Naming 

and Growing over 100 Common British Species (1991), George Schenks bok Moss 

gardening: Including lichen, liverworts and other minatures (1997) och Annie Martins The 

magical world of moss gardening (2016). Fletcher berättar om hans egen samling och ger en 

inblick i vilka mossor han har erfarit fungerar att odla i ett växthus i södra England. Schenk 

tar också upp sin erfarenhet med mossan, men han har odlat dem ute i trädgården i 

Nordamerika och i Australien. Martin berättar hur hon har anlagt sin egen mossträdgård i 

Nordamerika och hur hon sköter mossorna. 

 

Inom vetenskapliga artiklar finns det mer information att hitta om de individuella 

mossarternas morfologi och egenskaper än hur de kan användas i trädgårdssammanhang. Som 

till exempel Vassilios Safaris (1971) som har skrivit en artikel om björnmossa. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur mossor kan etableras i privata trädgårdar och 

hur en mossträdgårdsskötsel kan se ut. 

Frågeställningarna är: 

• Hur kan mossor införskaffas och etableras i en trädgård? 

• Vad har de specifika mossorna för krav på skötsel samt växtplats? 
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1.4. Avgränsning 
 I hela världen finns det ca 20 000 olika mossarter (Hallingbäck 2016). Mossor delas in i tre 

olika kategorier, nämligen nålfruktmossor, levermossor och egentliga bladmossor. Då 

samtliga mossarter som det här arbetet handlar om är egentliga bladmossor, avgränsas arbetet 

mot att innefatta egentliga bladmossor. Inom egentliga bladmossor finns det ca 800 arter i 

Sverige (Hallingbäck 2016). Ett urval har gjorts som omfattar de sex mossarterna cypressfläta 

(Hypnum cupressiforme), gräshakmossa (Rhytidiadelphus squarrosus), husmossa 

(Hylocomium splendens), kvastmossa (Dicranum scoparium), stor björnmossa (Polytrichum 

commune) och väggmossa (Pleurozium schreberi). 

De här mossarterna valdes då de var de mest frekventa arterna som påträffades under 

inventeringen, förutom gräshakmossan som är med på grund av dess rikliga förekomst i just 

trädgårdar. Jag gjorde inventeringarna i maj 2020 på varierande platser inom kommunerna 

Falköping, Grästorp, Lidköping och Vara, se figur 1. Jag är hemmahörande i Vara kommun 

och valde att inventera de närliggande kommunerna för att kunna få med flera olika biotoper. 

 

Att föröka mossor kan göras genom vegetativ förökning eller genom sexuell förökning. Det 

här arbetet fokuserar endast på den vegetativa förökningen som sker med hjälp av fragment 

från mossan. Den sexuella förökningen sker via sporer. Att föröka mossor med hjälp av sporer 

bör göras i laboratorier. Då mossporer finns nästintill överallt i luften blir det svårt att undvika 

kontaminering och mossor är i tidigt stadie är mycket svåra att urskilja från varandra (Fletcher 

1991).   

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Karta över Västra Götaland. De inventerade kommunerna är 

ifyllda.  
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1.5. Metod och material   
Mossinventering 

Mossinventeringens syfte var att jag skulle se vilka mossarter som fanns i min omgivning, för 

att kunna sedan planera en mossträdgård med lokalt förekommande mossor. Då det är bättre 

att använda sig av de lokala mossarterna eftersom de arterna redan växer i liknande miljöer 

(Schenk 1997).  Jag kunde sedan lista upp dem och se vilka mossarter som var de mest 

förekommande.  

 

Innan jag började inventeringen gjorde jag en kort studie om de olika biotoperna, samt vilka 

växter som växte i de olika biotoperna. Med den informationen kunde jag, när jag kom till 

platserna som jag skulle inventera, lättare kunna avgöra om platsen var lämplig för en 

inventering. Jag gjorde sedan mossinventeringar inom kommunerna, Falköping, Grästorp, 

Lidköping och Vara. De biotoperna som blev inventerade var, tallskog, granskog, kärr och en 

trädgård. Jag använde en lupp (10x & 20x förstorning) och Tomas Hallingbäcks 

mossfältguide (2016) för att kunna fastställa vilka mossarter som växte på platserna. Jag 

fotograferade mossorna med mobilkameran, både på bestånden och på det individuella 

skottet. Jag listade upp mossorna, se figur 2, och skrev i vilken biotop de växte i och om 

platsen var skuggig eller solig.  I listan använde mig av orden ”sparsamt”, ”måttligt” och 

”rikligt” för att beskriva hur mycket av mossan som förekom på platserna.   

 

Litteraturstudie 

De sex mest förekommande mossarterna valdes sedan ut för det här arbetet. En litteraturstudie 

gjordes för att undersöka huruvida de olika mossarterna kan fungera i en trädgård och hur de 

kan etableras och skötas. För de sex mossarterna radade jag upp frågor inom olika områden 

som jag i litteraturen försökte hitta svar på. De frågorna var: 

 

• Kan den blandas ihop med annan art? 

• Färg? 

• Höjd? 

• Växtsätt? Kuddbildande, mattbildande, mm. 

• Läge? Skuggigt, soligt, halvskuggigt? 

• Fuktighet? 

• pH-värde? 

• Näring? 

• Substrat? Jord, trä, sten, annat? 

• Bevattning? När? (På dygnet, på året) Hur mycket? 

• Tål mossan uttorkning? 

• Livslängd på bestånden? 

• Etableringstid? Sådd, transplanterad? 

• Användningsområde? Historiskt? 

• Konkurrenskraftig? 

• Förökar den sig unikt från andra arter? 

• Svårodlad? 

 

För att hitta litteratur om mossorna använde jag mig främst av Google Scholar där 

söktermerna ”moss gardening”, ”moss garden”, ”moss propagation”, samt de individuella 

mossarternas vetenskapliga namn användes.  
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1.6. Källkritik 
En del av litteraturen som finns tillgänglig är från före 1990-talet, vilket gör att vissa metoder 

och material som var klassade som miljövänliga då, nu har påvisats inte längre vara 

miljövänliga. Detta gäller till exempel användandet av herbicider för att få bort gräset och 

gynna mossan. 

 

Problemet med att använda sig av internationell litteratur är att man måste vara uppmärksam 

på vart i världen de befinner sig, då en kall vinterdag i Sverige kan innebära flera minusgrader 

medan i ett varmare klimat kan en kall vinterdag fortfarande ligga på plussidan. En annan 

aspekt att vara vaksam över är att vissa mossor kan se olika ut beroende på var de växer, 

vanligast är att mossarter som även växer på fjällen är mindre utvecklade än vad de brukar 

vara på sydligare breddgrader. Detta resulterar i att mossorna inte stämmer överens med vad 

som står i böcker eller vad som syns i bilder. Husmossan är en mossa som ser annorlunda ut i 

Nordamerika än i Sverige, där den får ett utseende som liknar väggmossan. 

 

I det här arbete har jag fått använda mig av källor i andra hand. Ónody, Fülöp-Pocsai, Tillyné 

Mándy, Papp, Tóth och Ördögh (2016) har tillsammans skrivit en artikel där de jämför olika 

sätt att föröka mossor. De använder sig av Smiths bok New method in moss gardening (2012). 

Jag har inte kunnat få tag på Smiths bok, men då Ónody et al baserar sin artikel på den, 

använder jag mig av deras artikel i stället. Det kan vara riskfyllt då informationen är tolkad av 

en annan person som från ett annat perspektiv har läst texten och plockat ut det som för dem, 

är viktigt och relevant. Men eftersom jag inte har fått tag i originalkällan och jag anser att 

informationen är till stor nytta i mitt arbete, har jag valt att använda mig av andrahandskällans 

text ändå. 

2. Resultat 

2.1. Mossinventering 
 

I maj 2020 gjordes en inventering i kommunerna Falköping, Grästorp, Lidköping och Vara. 

Mossarter, biotoper och ungefärlig mängd förekommande mossor listades upp, se figur 2. 

 
Figur 2: Lista över de inventerade mossorna med beskrivande text om platsen och förekomsten av 

mossorna. 

Plats       

Lavad  21/05       

Klippig 

granskogsglänta 

Vetenskapligt 

namn Svenskt namn Förekomst 

  

Dicranum 

polysetum 

vågig 

kvastmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Hylocomium 

splendens husmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Pleurozium 

schreberi väggmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Polytrichum 

formosum skogsbjörnmossa 

Väldigt sparsamt förekommande  

på marken. 

  

Racomitrium 

elongatum spärraggmossa Sparsamt förekommande på sten. 

Klippvägg vid 

skogsbryn       
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Hylocomium 

splendens husmossa 

Sparsamt förekommand3 på sten. 

Måttligt förekommande på marken  

runt omkring. 

  

Hypnum 

cupressiforme cypressfläta 

Rikligt förekommande på både sten  

och trä. 

Granskog       

  

Hylocomium 

splendens husmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Pleurozium 

schreberi väggmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Polytrichum 

commune stor björnmossa 

Måttligt förekommande vid 

vitmossan. 

  Sphagnum sp. vitmossa 

Rikligt förekommande runt  

omkring djupa gropar. 

Baljered 22/05       

Blandlövskog 

Vetenskapligt 

namn Svenskt namn Förekomst 

  

Hylocomium 

splendens husmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Hylocomium 

splendens husmossa  

Sparsamt förekommande på sten  

tillsammans med andra mossor. 

  

Hypnum 

cupressiforme cypressfläta Rikligt förekommande på stenar. 

  

Orthotrichum 

speciosum trädhättemossa 

Sparsamt förekommande på  

levande träd. (Quercus och Salix) 

  

Pleurozium 

schreberi väggmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Racomitrium 

elongatum spärraggmossa Måttligt förekommande på stenar. 

  

Rhytidiadelphus 

squarrosus gräshakmossa Måttligt förekommande på marken. 

  

Rhytidiadelphus 

triquetrus kransmossa Rikligt förekommande på marken. 

  Ulota crispa krushättemossa 

Måttligt förekommande på levande  

träd (Salix). 

Grästorp 23/05       

Fuktig 

blandlövskog 

Vetenskapligt 

namn Svenskt namn Förekomst 

  

Hylocomium 

splendens husmossa Måttligt förekommande på marken. 

  

Hypnum 

cupressiforme cypressfläta Rikligt förekommande på stenar. 

  

Orthotrichum 

speciosum trädhättemossa 

Sparsamt förekommande på  

levande träd. (Quercus) 

  

Pleurozium 

schreberi väggmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Polytrichum 

commune stor björnmossa Måttligt förekommande på marken. 

  

Rhytidiadelphus 

triquetrus kransmossa Måttligt förekommande på marken. 

  Ulota crispa krushättemossa 

Måttligt förekommand på levande 

träd.  

(Salix) 
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Stora Levene 

24/05       

Tallskog sandig 

sluttning 

Vetenskapligt 

namn Svenskt namn Förekomst 

  

Dicranum 

scoparium kvastmossa Måttligt förekommande på marken. 

  

Polytrichum 

juniperinum enbjörnmossa Måttligt förekommande på marken. 

Blandskog 

sluttning       

  

Atrichum 

undulatum vågig sågmossa Måttligt förekommande på marken. 

  

Hylocomium 

splendens husmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Hypnum 

cupressiforme cypressfläta 

Måttligt förekommande på 

trädbaser. 

  Plagiomnium affine skogspraktmossa 

Väldigt sparsamt förekommande på  

marken under träd. 

  

Pleurozium 

schreberi väggmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Rhytidiadelphus 

squarrosus gräshakmossa Måttligt förekommande på marken. 

  Ulota crispa krushättemossa 

Måttligt förekommande på levande  

träd. (Salix) 

Vid sjö       

  

Polytrichum 

commune stor björnmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Racomitrium 

elongatum spärraggmossa 

Väldigt sparsamt förekommande på 

sten. 

  Sphagnum sp. vitmossa Måttligt förkommande på marken. 

Falköping 25/05       

Blandskog  

Vetenskapligt 

namn Svenskt namn Förekomst 

  

Climacium 

dendroides palmmossa 

Sparsamt förekommande på 

marken. 

  Dicranum majus stor kvastmossa Måttligt förekommande på marken. 

  

Hylocomium 

splendens husmossa Rikligt förekommande på marken. 

  

Hypnum 

cupressiforme cypressfläta 

Måttligt förekommande på 

trädbaser. 

  

Pleurozium 

shreberi väggmossa Rikligt förekommande på marken. 

Vid sjö        

  

Polytrichum 

commune stor björnmossa Rikligt förekommande på marken. 

  Sphagnum sp. vitmossa Rikligt förekommande på marken. 

Vattenfyllt 

vägdike       

  

Sphagnum 

squarrosum spärrvitmossa Måttligt förekommande på marken. 

Min egen 

trädgård 27/05       

  

Hypnum 

cupressiforme cypressfläta 

Måttligt förekommande på levande  

äppleträd.  
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Sparsamt förekommande på asfalt. 

  

Orthotrichum 

speciosum trädhättemossa 

Sparsamt förekommande på levande 

äppleträd.  

  

Rhytidiadelphus 

squarrosus gräshakmossa Rikligt förekommande i gräsmattan. 

2.2.Generellt om egentliga bladmossor  
De flesta mossor vill ha en surare grad i deras substrat för att de ska frodas och trivas. Det är 

därför trädgårdsägare som vill ha bort mossan i gräsmattan kalkar den. Då kalk är ett basiskt 

material sprids det ut för att höja pH-värdet i gräset. Ett högt pH-värde betyder att det är 

basiskt medan ett lågt pH-värde betyder att det är surt.  

De egentliga bladmossorna kan delas in i två olika kategorier, akrokarpa och pleurokarpa 

mossor. De akrokarpa mossorna växer vanligtvis på ett mer upprätt sätt och har sin sporkapsel 

på toppen av stammen, medan de pleurokarpa mossorna oftast har ett mer krypande växtsätt 

och deras sporkapsel sitter längre ned på mossans stam (Hallingbäck 2016; Hedenäs & 

Hallingbäck 2014). En sporkapsel på mossor är som frukter och fröhus på blommande växter 

(Holmåsen 1988).  Det vill säga delen av plantan som bildar frön. 

 

Mossor har inte rötter, i stället har de rothår som kallas rhizoider. Rothåren är smala trådar 

som mossorna använder för att fästa sig med, själva vatten- och näringsupptagningen sker via 

bladen och stammen (Hallingbäck 2016). Dock kan vissa mossarter som till exempel 

björnmossor använda sig av rhizoider för vattenupphämtning (Greenaway 1992). 

 

Den sexuella förökning hos mossor sker via sporer och när på året det sker beror på art och 

klimatet på växtplatsen (Martin 2018). Perioderna som sporerna är mogna kan ske från en 

gång per år till flera gånger per år och varar allt från en dag till över ett år (Martin 2018). 

För att kunna föröka sig sexuellt behöver mossan fukt eftersom mossans hanceller förflyttar 

sig via vattnet in till honcellerna (Åkerblom 1987; Greenaway 1992).   

 

Insamling och sådd 

För att kunna få in mossa i trädgården finns det flera olika metoder. Att plocka mossor ute i 

naturen är en metod som man måste vara försiktig med då mossor inte står med i 

allemansrätten, och det kan ta lång tid för mossorna ute i naturen att återhämta sig och fylla 

igen de hålen som blir. Undvik därför att plocka mycket på samma plats. För att få plocka 

mossa behövs också markägarens tillstånd.  

 

Något som bör tänkas på när mossa plockas ute i naturen är att mikroklimatet på platsen som 

den uppsamlade mossan ska växa på i trädgården måste stämma överens med den plats som 

mossan plockades från. Det fungerar alltså inte att plocka en mossa som växer i skuggan och 

placera den i solen utan att mossan förgås (Schenk 1997). De skuggiga platserna är svårare att 

efterlikna i trädgården eftersom det är fuktigheten på de ursprungliga platserna som är svårt 

att få till (Schenk 1997). Ursprungsplatsernas förhållanden måste efterliknas så att det 

individuella mossbeståndet placeras i en likartad miljö (Schenk 1997).  

 

När mossor plockas är det bra att ta med lite av det substrat som mossan växte på, då ökar 

chansen att mossan etablerar sig på den nya platsen (Schenk 1997; Martin 2016).  

Pleurokarpa mossor kan direkt plockas upp, då dessa mossor håller ihop sig själva (Martin 

2016). Däremot kan akrokarpa mossor behöva grävas upp då de inte håller ihop sig själva lika 

bra som de pleurokarpa mossorna (Martin 2016).  
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Sådd 

Mossor kan skapa nya plantor från överjordiska delar av sig själv (blad och stam), det spelar 

heller ingen roll vilken del som är upp, vilket gör att mossfragmenten kan spridas ut oavsett 

vilken som sida är uppåt (Martin 2016). 

 

I Japan sår de mossor genom att sprida ut mossfragment (utan att bli blandade med yoghurt 

eller liknande) på platsen där mossorna önskas växa (Ónody et al. 2016). En metod som 

trädgårdsmästaren på Bloedel Reserve i Washington, USA använder sig av, är att torka den 

önskvärda mossan som sedan pulveriseras och blandas med öl (vilken som helst). 

Blandningen sprids sedan ut över den önskvärda platsen och platsen hålls fuktig (Nordström 

2018). Att använda sig av öl kan dock skapa problem då sniglar dras till ölen (Ónody et al. 

2016), yoghurt eller kärnmjölk rekommenderas i stället för att förhindra detta (Smith 2012 se 

Ónody et al. 2016). Användandet av levande mossor i stället för de torkade mossorna i 

blandningen ska ge högre chans att lyckas med sådden (Martin 2016). En annan faktor som 

ökar chansen att lyckas är att samla in mossorna mellan juni – september. Under den perioden 

är sporerna på de flesta mossor är mogna och på så sätt ökar chansen att lyckas (McDonough 

2006). Trädgårdsmästaren på Bloedel Reserve berättar att vilken tid på året mossan sås är 

viktigt och enligt honom ska mellan februari och mars vara en bra tid på året att så mossor, en 

tid som även ska fungera i Skandinavien (Nordström 2018). Martin (2016) framhåller att 

utifrån hennes erfarenhet ska det inte spela någon roll när mossan sås utan sådden kan 

planeras in när tid finnes, oavsett årstid och tid på dygnet. Däremot om mossan sås på 

sommaren, när det är varmt behövs det mer vattning då mossorna torkar ut fortare (Martin 

2016).    

 

När mossor transplanteras på trä eller på sten kan det ibland vara svårt att få mossan att sitta 

kvar på underlaget, skulle det problemet uppstå kan mossan limmas fast på underlaget 

(Fletcher 1991). Dock får limmet inte vara vattenlösligt då detta kan skada mossorna, när 

limmet löses upp och tas upp av mossan (Fletcher 1991).  

 

När mossorna planteras eller sås med hjälp av fragment på platsen rekommenderar Martin att 

komma ihåg de två orden ”walking” och ”water”. Direkt efter att mossorna har planterats ska 

de vattnas och man ska gå på dem. Detta för att ge mossorna kontakt med underlaget och 

hjälpa rhizoiderna att få fäste med jorden, dessutom förhindrar trampningen mossorna från att 

blåsa bort. Fortsätt att vattna och gå på mossorna regelbundet under den första månaden så att 

mossorna etablerar sig (Martin 2016). Om mossan transplanteras när det är blött väder finns 

det risk för att de pleurokarpa (de krypande) mossororna fastar i den blöta jorden när de 

trampas till (Ónody et al. 2016).  

 

Skötsel 

Väl etablerade kan odlaren själv välja under torra somrar huruvida de vill vattna mossorna 

eller inte. Då mossor går ner i vila när det blir för torrt behöver inte mossorna vatten utan 

klarar sig under dessa perioder utan att ta skada (Martin 2016). När mossor torkar blir de stela 

och kan få en brunare färg, men när de sedan får vatten tar det inte lång stund förrän de är åter 

gröna igen (Martin 2016).  Det kan göra mer skada på mossorna om de bevattnas när 

mossorna är torra och det är varmt ute (Schenk 1997; Fletcher 1991). Dock klarar mossan sig 

bättre om den redan är vattnad och växande när temperaturen stiger (Fletcher 1991). En 

snabbare uttorkning gör mer skada än en långsam uttorkning (Goffinet & Vanderpoorten 

2009).  När mossor vattnas ska de vattnas uppifrån då de tar upp vatten och näringsämnen 

genom bladen och stammen. Mossor är känsliga för föroreningar och bör vattnas uppifrån så 

att föroreningarna sköljs bort (Fletcher 1991). Mossor föredrar att bli vattnade flera korta 
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omgångar per dag (mellan 1–5 minuters duschning beroende på om bestånden växer i skugga 

eller i solen) framför att bli vattnade mycket en enda gång (Martin 2016). 

 

Under hösten när löven faller från träden är det bra att med en lövblås eller en vanlig 

sopborste ta bort löv eller liknande från mossorna. Är mossorna torra när lövblåsen används 

finns det risk för att mossorna tappar taget om underlaget och blåser bort, det är därför viktigt 

att blåsa när mossorna är blöta för att undvika risken för att de blåser bort. Dock kan löven 

ligga kvar i korta perioder då löven kan ge skydd för mossorna och ge mossorna näring, ligger 

löven för länge kan de ta kål på mossorna då täcker dem från solljus och vattenupptagning. 

(Martin 2016) 

 

Mossor kan gödslas för att ge dem ett språng i tillväxten men då måste gödsel som innehåller 

kalk undvikas i och med att de flesta mossorna inte tål kalk och man riskerad att ta kål på dem 

(Schenk 1997). 

 

Skadedjur och problem 

Mossätande insekter kan ställa till problem då de på hösten kan äta upp mossan underifrån 

(Fletcher 1991). Fåglar kan ställa till problem med att de rycker upp mossbitar på jakt efter 

mat (Fletcher 1991). Speciellt på våren är det extra viktigt att skydda mossorna från fåglarna, 

då det är under våren som de letar bomaterial (Fletcher 1991). Ett nät över mossorna kan 

skydda mot fåglarna men nätet kan försvåra ogräsrensningen då ogräset fastnar i nätet 

Fletcher 1991; Martin 2016). Ekorrar kan bli ett problem när den river upp mossan på jakt 

efter nötter eller annan föda (om trädgården innehåller sådana träd som ger ekorren föda) 

(Schenk 1997).  

 

Är det för blött och varmt kan mossorna få mögel, speciellt om de hålls inomhus i till exempel 

ett växthus (Fletcher 1991). För att få bort möglet, låt mossan torka ut eller tvätta bort möglet 

med vatten (Fletcher 1991).   

 

2.3. Artfördjupning  
För att kunna etablera och sköta mossorna ges övergripande information om de sex mossarter 

som skulle kunna användas för att skapa en mossträdgård. Grundläggande information ges om 

mossornas morfologi och hur de kan identifieras ute i naturen.  
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2.3.1. Dicranum scoparium – kvastmossa 

 
Figur 3: Vanlig kvastmossa (Dicranum scoparium) Till vänster ett bestånd växandes i marken och till 

höger hur skottet ser ut i närbild. 

Morfologi 
Färgen kan gå från grön till gröngul och i vissa sällsynta fall kan den få en brunaktig färg 

(Hallingbäck 2006). Enligt Martin (2016) kan färgskillnaderna bero på om mossan växer i 

skuggiga lägen eller i delvis soliga lägen. När kvastmossan växer i mer soliga lägen får den en 

mörkare, djupare grön färg. Får mossan däremot för mycket solljus, från när löven faller från 

träden på hösten eller om platsen är i ett mer soligt läge, får kvastmossan den mer gulaktiga 

färgen (Martin 2016). Höjden på mosstuvorna kan vara mellan två centimeter och upp till tio 

centimeter (Martin 2016; Holmåsen 1988). Bladen är platta med en lång nerv i mitten som går 

ända upp till toppen (Jahns 1983; Hallingbäck 2016). Bladen är ungefär 6-7mm långa som 

sedan smalnar av i spetsen (Hallingbäck 2006), se figur 3. Kvastmossan är en akrokarp mossa 

(Hallingbäck 2016). 
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Kvastmossan kan förväxlas med den vågiga 

kvastmossan (Dicranum polysetum). Det som 

tydligast urskiljer de två kvastmossorna är 

bladen, se figur 4. Den vågiga kvastmossans 

bladspetsar är vågiga (något som är möjligt 

att se med blotta ögat, annars syns det tydligt 

med en lupp) medan den vanliga 

kvastmossan inte har dessa vågor i 

bladspetsarna. 
 

 

 

 

 

Växtplats 
Kvastmossor finns växande i skog -och hedmarker i hela landet (Hallingbäck 2006; Jahns 

1983). De växer som tuvor på marken, stenar och även på bark (Hallingbäck 2006).  

Den trivs och frodas i skuggan men kan även klara att växa i mer solbelägna platser (Martin 

2016). Mossan klarar att växa på både basiska och sura underlag (Hallingbäck 2006). 

Kvastmossan är dock känslig för att stå med ”våta fötter” då den kan riskera att dö (Martin 

2016). 

 

2.3.2. Hylocomium splendens – husmossa 

 
Figur 5: Till vänster, husmossan som den växer i bestånden och till höger ett flerårigt skott. 

 

 

 

Figur 4: Kvastmossa (Dicranum scoparium) t.h. 

som har släta blad och vågig kvastmossa 

(Dicranum polysetum) t.v. med sina vågiga blad. 
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Morfologi 
Husmossan är en pleurokarp mossa (Hallingbäck 2016). Husmossans växer på sitt 

karaktäristiska sätt med sina våningar som gör att husmossan är lätt att känna igen ute i 

naturen. Den ser annorlunda ut i fjällen och i Nordamerika, där den kan likna väggmossan i 

utseende (Hedenäs & Hallingbäck 2014; Martin 2016). Varje år växer skottet och bildar en ny 

fjädergrenad våning (Hallingbäck (2016). Våningarna på det individuella mosskottet går från 

de unga gröna våningarna i toppen till de mer brunaktiga äldre våningarna i botten, se figur 5.  

Det som gör stammen hos husmossan röd är små mikroskopiska trådar, så kallade parafyllier 

(singular parafyllium) som växer längs med hela stammen (Jahns 1983; Hedenäs & 

Hallingbäck 2014). De individuella skotten på husmossan kan bli över 15 centimeter långa 

(Hedenäs & Hallingbäck 2014). Bladen på husmossan har en kort dubbelnerv (Hallingbäck 

2016).  

 

Växtplats 
Husmossan växer på marken men förekommer också på sten och trä (Hallingbäck 2016; 

Martin 2016) Mossan trivs bäst i skuggiga lägen men kan klara sig i halvskuggiga lägen 

(Martin 2016; Fletcher 1991). Husmossan påträffas i sura marker som skogar, hedar och 

myrar (Jahns 1983). Mindre löv och barr behöver inte rensas bort från husmossan då de faller 

ned mellan skotten och mossan klarar att växa igenom skräpet (Schenk 1997).  

 

2.3.3. Hypnum cupressiforme – cypressfläta 

 
Figur 6: Till vänster, cypressflätan växandes på en sten. Till höger, skott från cypressflätan. 
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Morfologi 
Cypressflätan är en pleurokarp mossa (Hallingbäck 2016). Färgen på mossbestånden kan gå 

från glänsande grön till gul och kan ibland få en brunaktig nyans (Hedenäs & Hallingbäck 

2014). Skotten kan bli mellan 5–10 cm långa (Hedenäs & Hallingbäck 2014). Det finns en 

förväxlingsrisk med de olika arterna inom Hypnum, då det är bladens utformning som skiljer 

de åt, men samtliga arter inom Hypnum (förutom cypressflätan) är ovanligt förekommande är 

risken liten att de är en annan art än cypressflätan som hittas (Hallingbäck 2016; Hedenäs & 

Hallingbäck 2014). 

 

 

Växtplats 
Cypressflätan växer krypande och mattliknande på stenar, se figur 6, murket trä och levande 

träd, ibland växer de direkt på marken (Hallingbäck 2016). Cypressflätan trivs både i kalkrika 

och kalkfattiga platser i barrskogar, lövskogar och hedar (Hedenäs & Hallingbäck 2014; Jahns 

1983).  

Hypnumsläktet hanterar uttorkning bättre än andra mossor då den inte ändrar färg till följd av 

uttorkning som många andra mossor kan göra (Martin 2016).  

 

2.3.4. Pleurozium schreberi – väggmossa 

 
Figur 7: Till vänster, väggmossan tillsammans med husmossa.  Till höger, skott av väggmossan. 

Morfologi 
Väggmossan kan gå från grön till gul i färgen (Hedenäs & Hallingbäck 2014). Skotten kan bli 

över 10 centimeter långa och är oregelbundet fjädergreniga, ibland delvist upprepat 

pargrenade (Hedenäs & Hallingbäck 2014), se figur 7. Stammen på skotten är röd, men den 

saknar parafyllier (mikroskopiska trådar), något som skiljer den från husmossan (Hedenäs & 

Hallingbäck 2014).  
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Väggmossan kan förväxlas med husmossan när husmossan inte växer i våningar som den gör 

i bland annat fjällen.  

Väggmossan kan också förväxlas med sällsynta pösmossan (Pseudoscleropodium purum) 

men pösmossan har inte den rödaktiga stammen som väggmossan har (Jahns 1983; 

Hallingbäck 2016).  

 

 

Växtplats 

Väggmossan växer i alla slags skogsmarker, men trivs bäst i torrare skogar som till exempel 

tallskogar (Hallingbäck 2016). Men den kan även förekomma på hedar, ängar och mossar 

(Hallingbäck 2016; Hedenäs & Hallingbäck 2014). Mossan växer som mattor på marken, sten 

och på murket trä, se figur 7 (Hedenäs & Hallingbäck 2014).  

2.3.5. Polytrichum commune – stor björnmossa 

 
Figur 8: Till vänster, ett bestånd av stor björnmossa. Till höger ett skott från björnmossan. 

Morfologi 
En akrokarp mossa som går från grön till gul i färgen och växer i stora tuvor på marken, se 

figur 8 (Hallingbäck 2016; Jahns 1983). Skotten på mossan kan bli upp till en halvmeter långa 

och bladen på björnmossan är barrlika med bruna spetsar (Hallingbäck 2016; Jahns 1983). 

Bladen står rätt ut från stammen men när mossan torkar viker den in bladen mot stammen 

(Jahns 1983; Martin 2016). Blir mossan blöt igen vecklas bladen ut snabbt igen (Martin 

2016). Björnmossan har rhizoider som den använder sig av för att ta upp vatten och för att 

hålla sig kvar i marken (Greenaway 1992; Martin 2016). 

 

 

 

 

 



 
22 

Växtplats 
Björnmossan är en mångsidig mossan när det gäller växtplatser och den klarar att växa i både 

sol och skugga, dock inte i djupskuggiga platser (Sarafis 1971; Martin 2016). Den föredrar att 

växa på fuktiga platser men klarar att växa på torrare platser också, allt från lerjord till 

sandjord klarar björnmossan (Martin 2016). Även vattendränkta platser och platser utsatta för 

hårda vindar klarar björnmossan (Safaris 1971). Mossan trivs bäst i sura substrat (Sarafis 

1971). 

 

 Björnmossor kan dyka upp på platser i trädgården där de inte var planterade från början, då 

björnmossan kan sprida sig genom sina rhizoider (Fletcher 1991). De använder även 

rhizoiderna för nybildande av skott om beståndet är skadade av djur eller väder (Safaris 

1971). De är också oerhört bra på att fortplanta sig genom sina sporer (Martin 2016). Då 

sporerna har en stor yta gör det att vinden kan lätt plocka upp dem och föra dem vidare till 

nya växtplatser. Att björnmossans skott kan bli så höga är också en bidragande faktor till att 

mossor är bra på att sprida sig (Sarafis 1971). Detta gör att björnmossan kan konkurrera ut 

gräset i gräsmattan, speciellt på skuggiga platser där gräset inte trivs (Schenk 1997). 

 

2.3.6. Rhytidiadelphus squarrosus – gräshakmossa 

 
Figur 9: Till vänster, gräshakmossa växande i skuggig del av en gräsmatta. Till höger, skott av 

gräshakmossa. Hörnbild, inzoomning på ett skott, där de karaktäristiska böjda bladen syns. 

Morfologi 
Gräshakmossan är till färgen grön och gulgrön men kan även bli brunaktigt (Hedenäs & 

Hallingbäck 2014). Mossan växer på marken men kan i särskilda fall även växa på sten och 

trädbaser (Hallingbäck 2016). Skotten på mossan kan vara oregelbundet grenade eller 

fjädergrenade, och de kan bli upp till 15 cm långa (Hedenäs & Hallingbäck 2014).  

Bladen på gräshakmossan är böjda utåt vilket ger mossan ett karaktäristiskt utseende som gör 

att den är lättigenkännlig (Hedenäs & Hallingbäck 2014), se figur 9. Bladen har en kort 

dubbelnerv. Gräshakmossan är en pleurokarp mossa (Hallingbäck 2016). 
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Växtplats 

Gräshakmossan är den mossan som de flesta trädgårdsägare har sett och hyser agg åt, då det 

är den som är den vanligaste mossan i våra gräsmattor. Mossan trivs i både skugga och i solen 

på fuktiga platser, och är en av de mossarter som kan konkurrera ut gräsmattan, speciellt på 

skuggiga platser (Schenk 1997; Åkerblom 1987). 

 

 

2.4. Skapandet av mossträdgårdar 
 

Om tid finns kan mossorna få tid att etablera sig själva i trädgården utan att ingrepp görs. Allt 

som behövs är de rätta förhållandena. Eftersom mossporer finns nästintill överallt i luften kan 

mossorna uppmuntras att börja etablera sig på platsen genom att yoghurt eller öl sprids på de 

platserna där mossorna önskas. Yoghurt och öl sänker pH-värdet i substratet, gör att mossorna 

frodas eftersom de föredrar ett surare underlag. Om det är tillräckligt fuktigt klarar mossor att 

växa på mer solexponerade platser då fuktigheten förhindrar mossan från att torka ut 

(Åkerblom 1987). Däremot tål inte mossorna att stå i vatten när det är för varmt, då det kan 

vara värre för dem än att bli uttorkade (Fletcher 1991).  

 

Om det behövs kan en eller flera gångar göras genom mossmattan. Gångarna kan anläggas 

med grus eller småsten. Mossa kan vävas in i gångkanten om så önskas genom att 

mossfragment sprids över gången (Martin 2016). Stenplattor kan vara ett annat alternativ för 

gång, beroende på vad trädgårdsägaren har för preferenser eller vad som passar i trädgården. 

 

För mossor som växer under träd och andra växter som fäller sina löv på hösten är det viktigt 

att använda de mossor som klarar den sol som kommer fram då löven är borta (Åkerblom 

1987).  Barrträd och andra vintergröna växter är ett bättre alternativ att plantera mossa under, 

eller att använda sig av skärmar eller andra solskyddande ting för att skapa skuggiga platser 

(Åkerblom 1987). När mossor planteras eller sås på levande träd kan det vara bra att 

observera om det växer lavar på stammen, då lavarna växer längs med regnets avrinningsväg 

(Frasco & Dobson 2010). På basen av trädet i slutet på vattnets avrinningsväg kommer mossa 

att kunna växa (Frasco & Dobson 2010). Cypressfläta och kvastmossa kan planteras eller sås 

på dessa platser.  

 

Då både gräshakmossan och björnmossan kan konkurrera med gräset är de, de mest relevanta 

arterna för användning i stället för gräs. Mossmattor av de här arterna klarar dock inte lika 

mycket slitage som en vanlig gräsmatta skulle göra, men de klarar sig relativt bra och under 

vintermånaderna hinner mossorna reparera de skador som uppkommit under sommaren 

(Schenk 1997). Om gräset i gräsmattan skulle bytas ut mot björnmossa, så ska enligt Martin 

(2016) mossan kunna klippas, då björnmossan bryter ut nya skott från de gamla, nedklippta 

skotten. Då björnmossan växer och blir hög kan den bli gänglig och rekommenderas då att bli 

klippt något kortare (Åkerblom 1987). Björnmossan kan också växa sig för tät, vilket kan leda 

till att stammarna får syrebrist och dör, därför rekommenderas det att mossan blir krattad 

regelbundet (Åkerblom 1987). 

 

För att undvika att skada mossorna bör regnvatten helst användas då vattnet i våra kranar är 

mer basiska. Uppsamlingen av regnvatten kan ske med hjälp av en vattentunna som 

regnvattnet rinner ned från taket av antingen boningshuset eller garage. Se bara till så att 

takytan är tillräcklig stor för att ge en användbar mängd med vatten.  
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3. Diskussion och slutsats 
 

Att få in mossor i trädgården är inget problem. Mossporer finns överallt i luften som kan 

landa på diverse underlag som mossan sedan gror på. Det som är mossan största tröskel in i 

våra trädgårdar är inte habitaten eller skötselkraven utan det är vår, trädgårdsägarnas attityd 

mot mossorna som gör att mossan har det svårt att hitta sin plats i våra trädgårdar. Den plats 

som mossan brukar vanligtvis accepteras på är på våra träd, där den visar tecken på ett 

gammalt träd eller trädgård, där är mossan mer en detalj i bakgrunden än något som man stolt 

skulle prata om eller visa för sina bekanta att detta växer i min trädgård. Det är därför jag har 

velat försökt lyfta mossan lite till genom att skriva den här uppsatsen. Även om mossan inte 

lyft mycket så ger den här uppsatsen en till träff om någon skulle vilja läsa mer om mossor 

och kanske ge dem en nyfikenhet på att läsa vidare om mossor eller börja prova själv. Dock är 

denna uppsats skriven av en som precis har tagit ett litet steg in i den stora världen om de små 

mossorna, så en viss kritik bör has när denna uppsats läses. 

 

Mossor är svåra att odla utan kontaminering från andra mossarter då luften är fylld med 

sporer från flera olika mossarter. Denna kontaminering kan försvårare odling av en specifik 

mossart då mossor kan är svåra att identifiera i sitt tidiga stadie och det kan ta en längre stund 

att se att den mossart som växer inte är den mossarten som eftersöktes. Men ute i naturen 

växer det sällan bara en mossart på samma plats utan det växer flera arter ihop med varandra. 

Skulle det bli flera arter som dyker upp på platsen där man har sått ger det platsen ett mer 

naturligt utseende, något som jag själv skulle satsa på, dels för att inte behöva kämpa mot 

naturen och dess vildhet, dels för att underlätta mitt eget arbete genom att låta naturen ha sin 

gång och låta de mossor som trivs bäst på platsen sprida ut sig.  

 

De olika arternas mängd av information om skötsel och uppdrivning visar vilka arter som är 

”mer användbara” än andra mossarter, som till exempel björnmossan som har dykt upp i 

nästintill all den litteraturen om mossor i trädgården som jag har undersökt. Då björnmossan 

är en tålig och är mycket vanligt förekommande runt om i hela världen är det inte svårt att se 

dess popularitet inom trädgård. Om den dessutom enligt Martin (2016) skulle kunna klippas 

som gräset i gräsmattan, har björnmossan en attraktion i sig som ett alternativ till gräset. Det 

mindre positiva med mossa i stället för gräs är att mossan är mer känslig mot slitage än vad 

gräs är, dock är mossan mer torktålig än gräset, då mossan går in i en slags viloperiod när det 

blir för torrt för den och när regnet sedan kommer brister mossan åter till liv igen som inget 

har hänt. Under vintertiden kan mossan enligt Schenk (1997) även återhämta sig från slitage 

som den fått när mattan har blivit använd. Det gör att även om mossan är mer känslig mot 

slitage än vad gräs är, kunna anses som ett bra alternativ till gräset ändå då den till skillnad 

från gräset kan lätt föröka sig och reparera sig under vintern. Hur bra en klippt björnmossa 

klarar slitage är något som får undersökas vidare för att se om den reparerar sig lika bra som 

en oklippt björnmossa. Skulle det vara så att björnmossan inte repar sig bra får man helt 

enkelt prova en mossart som inte blir lika hög som stor björnmossa. Det finns fler arter inom 

björnmossor (om man önskar sig använda just björnmossor) som kan kanske användas i 

stället, arter som är mycket mindre än stor björnmossa, en sort som kan användas är 

enbjörnmossan (Polytrichum juniperinum). Dock trivs den bättre i sandigare jord. 

Gräshakmossan är ett annat alternativ som nog är bättre om en lägre matta önskas och då den 

oftast redan finns i våra gräsmattor är den lättare att etablera än björnmossan som måste 

antingen plockas från annan plats eller sås. 
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Något som har inneburit att problem uppstått under arbetets gång har varit när olika källor ger 

olika svar på vad som fungerar och inte fungerar. Till exempel skriver Martin (2016) att sådd 

med hjälp av den mossblandning som nämns längre upp i arbetet inte fungerar bra medan i 

Nordström (2018) berättar trädgårdsmästaren i Bloedel Reserve att den fungerar mycket bra. 

Att det fungerar för den ena men inte för den andra kan ha flera faktorer som inverkar, som 

till exempel vilka mossarter som använts, var i världen personerna befinner sig (både Martin 

och trädgårdsmästaren på Bloedel Reserve är i USA (men USA är ett stort land med flera 

olika slags biotoper och klimat, som kan göra stora skillnader.). Det finns många faktorer som 

avgör huruvida en metod fungerar eller inte och den som vill börja odla eller använda sig av 

mossa får prova sig fram för att hitta vad som fungerar just för det klimatet.   

 

När det gäller sådd av mossor dyker det upp flera motsägelser och den som önskar så eller 

odla mossor är mer eller mindre tvungen att prova sig fram med de olika metoderna för att se 

vad som fungerar för just dem. Sådd kan bli svårtydd, Martin nämner aldrig sådd utan pratar 

om plantering både med fragment och sjok av mossor, det är svårt att veta huruvida det är 

sådd med fragment eller plantering av sjoken som fungerar. Som till exempel skriver hon ”I 

have even triumphed in planting mosses on frozen ground… ” (Martin 2016 s.164). Det går 

inte att läsa i texten om det är plantering av sjoken som fungerar eller om det fungerar med 

fragmenten också. Men som med det mesta i livet, man lär sig mer av sina misstag än från 

sina triumfer så om det blir mycket experiment när det gäller mossodling ser jag personligen 

inget problem med några misslyckanden här och där, så länge man får med sig erfarenhet och 

kunskap kan man bara gå framåt. 

 

En negativ aspekt kan vara om mossor får en ökad popularitet kan de innebära att fler plockar 

mossor ute i naturen utan hänsyn till platsen och mossans mer långsamma tillväxt, som kan 

leda till att det blir kala fläckar av de mer sällsyntare och långsammare mossorna. Samtidig 

skulle en ökad popularitet göra så att det blir en marknad för mossodlingar att blomstra. Då 

skulle mer kunskap kunna spridas om mossodling och användning till fler personer. 

 

Mossans skötselkrav blir mycket olika beroende på vilken roll mossan får i trädgården. Om 

skötseln kategoriseras som intensiv kommer bero på huruvida mossan jämförs med gräset 

eller med perenner. Beroende på detta, är det svårt att säga om mossan klassas som 

skötselintensiv eller inte. Vi har i dagens läge flera perenner eller växter som behöver en stor 

skötselinsats för att överleva våra förhållanden. Om mossan nu jämföres med dem, blir 

skötsel relativ enkel. Då mossan oftast sköter sig själv och lär bara behöva rensning av 

liggande löv eller annat blir mossan en mycket lättskött växt att sköta om i trädgården. Att 

jämföra mossan med gräset blir svårare då mossan kan behöva mer vattning medan gräset 

behöver klippas många gånger under den varma perioden. Beroende på drivmedlet på 

gräsklipparen blir svaren också olika. Det gäller även om mossan behöver vattnas över huvud 

taget då mossan lägger sig i vila då det blir för torrt för den. Etableringsfasen för mossan kan 

vara mindre skötselkrävande än gräset då mossan inte behöver gödslas upp utan trivs i mer 

näringsfattigjord, men de båda behöver en längre tids vattning för att etablera sig. Det behövs 

mer forskning inom de områden som innefattar mossans större plats i trädgården och hur den 

kan skötas ur ett trädgårdsperspektiv. 

 
Jag tror personligen att fler skulle kunna tänka sig att använda sig av mossa i sina trädgårdar 

om det visste att det fanns som ett alternativ, oftast ses mossan som något som vi finner i våra 

skogar och som frambringar en trolsk och lite mystisk känsla när man promenerar genom 

skogen och inte som något som man ser och tänker, ”Den mossan skulle passa bra ihop med 

den här blomman!”.  Jag tycks ändå märka det när man under en konversation nämner mossor 
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att de flesta inte har tänkt på dem som ett alternativ att använda sig av i trädgården utan som 

mer ett ogräs som förstör våra gräsmattor och därav måste tas bort. Att kunna visa hur på ett 

simpelt sätt eller bara över huvud taget visa hur mossan kan användas skulle jag tror ge 

mossan en mer positiv bild och en större plats i trädgården. Givetvis menar jag inte att alla ska 

börja riva upp sina gräsmattor och plantera mossmattor överallt, utan att mossan ska få en 

större plats i trädgården, en plats där den är del av den dekorativa aspekten i trädgården och 

som något som kan diskuteras om likaväl som en diskussion om vilken sort perenn som ska 

planteras. Att kunna öppna den dörren för mossorna, så de kan ta del av trädgårdsdiskussioner 

där de inte ses som ett ogräs utan som en del av den stora katalogen av växter som vi tar in i 

våra trädgårdar.  

 

 

4. Sammanfattning 
 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka några få mossarter, deras morfologi, skötsel och 

huruvida de kunde användas i en trädgård. Därför gjordes en inventering av de mest 

förekommande mossarterna inom (för författaren) närliggande platser och i olika biotoper. 

Denna inventering stod senare som grund till val av sex mossarter. Arterna var de mest 

förekommande inom de undersökta områdena. De arterna var cypressfläta (Hypnum 

cupressiforme), husmossa (Hylocomium splendens), kvastmossa (Dicranum scoparium), stor 

björnmossa (Polytrichum commune) och väggmossa (Pleurozium schreberi).    

 

De flesta mossorna vill växa i ett surare underlag, vilket gör att de blir känsliga mot kalk 

och andra basiska ämnen. Inom de egentliga bladmossorna görs ytterligare en indelning mot  

akrokarpa och pleurokarpa. De akrokarpa mossorna växer på ett mer upprätt sätt och de 

pleurokarpa har ett mer krypande växtsätt. 

 

Mossor har inte rötter så som andra växter har, utan de använder sig av rothår, även kallat 

rhizoider för att fästa sig i underlaget. Dock är det bara ett fåtal mossor som kan ta upp näring 

genom rothåren. Själva näringsupptaget sker vanligtvis genom bladen på mossorna. 

 

Odling av mossor kan ske med hjälp av att göra fragment av mossorna och sprida ut dem.  

Det går också att genom uppsamling av mossans sporer odla mossor. Mossjok kan plocka 

utifrån och flyttas till den plats som önskas, dock ska den nya platsen ha likadana förhållande 

som platsen den plockades från, annars är risken att mossan inte överlever. 

Under groningstiden och etableringstiden är det viktigt att mossan blir vattnad, då det är under 

denna period som den är som känsligast. 

 

Vattningen bör ske helst med regnvatten, då vattnet från våra kranar är basiskt och mossan tar 

upp vatten och näring genom bladen bör den vattnas uppifrån. Är mossan väl etablerad 

behöver den inte vattnas under torra perioder då mossan går in i vila och kan bli brun när den 

blir torr. Vattnas den senare igen vaknar den upp ur vilan och återfår sin gröna färg igen. 

 

Mossan kan få mögel om den står för varmt och blött och den kan även förstöras av fåglar 

som letar bomaterial eller insekter under våren. För att få bort möglet kan mossan antingen 

torkas eller sköljas av med vatten och sedan få stå lite torrare och svalare. Ett nät kan skydda 

mossorna från fåglarna. 

 

 



 
27 

Då det finns mossporer överallt i luften kan man låta mossan finna sin egen väg in i sin 

trädgård om tid inte är ett problem. Mossan kan uppmuntras att växa på ett underlag genom 

att smeta diverse sura vätskor, typ öl eller filmjölk som ökar mossans chans att etablera sig.  

  

För den som tar steget in i mossodling kommer snabbt att lära sig att det blir mycket 

experimentering. Men det går att underlätta mossartsvalet genom att titta på vilka mossarter 

som det skrivs mest om i olika mossdokument. Det är stor risk att en mossodling blir 

kontimenerad av alla mossporer som finns i luften. Dock ger det ett mer naturligt utseende 

med flera mossarter i ett sjok då de oftast växer så ute i naturen. 

 

Mossornas väg in i trädgårdarna hindras inte av deras komplicerade krav utan av  

trädgårdsägarnas attityd mot dem. Mossorna har blivit klassificerade som ogräs och sällan  

skrivs det hur vi kan i stället använda oss av deras dekorativa aspekter. 
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Samtliga fotografier är tagna av författaren. 

Figur 3. Fotografi på bestånd och skott av vanlig kvastmossa (Dicranum scoparium). 

Figur 4. Fotografi som visar skillnaderna på vanligt kvastmossa (Dicranum scoparium). och 

vågig kvastmossa (Dicranum polysetum). 

Figur 5. Fotografi på bestånd och skott av husmossa (Hylocomium splendens). 

Figur 6. Fotografi på bestånd och skott av cypressfläta (Hypnum cupressiforme). 

Figur 7. Fotografi på bestånd och skott av väggmossa (Pleurozium schreberi). 

Figur 8. Fotografi på bestånd och skott av stor björnmossa (Polytrichum commune). 

Figur 9. Fotografi på bestånd, skott och in-zoomning på skott av gräshakmossa 

(Rhytidiadelphus squarrosus). 
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