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Mossig undersökning i östra Skåne 
  
Sandstäpp är en i Sverige ovanlig vegetationstyp som bara förekommer i kalkrika, 
ofta sluttande områden i östra Skåne och fläckvis på Öland. Sandstäppen 
karaktäriseras av gräset tofsäxing och hyser flera rödlistade insekter, svampar, 
kärlväxter och mossor. Idag hotas sandstäppsområdena av försurning och 
förändrad markanvändning. Restaureringsförsök av olika slag har påbörjats, bland 
annat i Lyngsjö, för att hitta metoder som motverkar de hot sandstäppen utsätts 
för. Efter dessa försök har kärlväxterna inventerats men sällan mossorna.  
 
För att råda bot på denna kunskapsbrist bestämde jag mig för att inventera mossfloran på 
fem sandstäppslokaler på Österlen. I Lyngsjö undersökte jag om områden som behandlats 
på olika sätt skiljde sig åt i artsammansättning och andel mattbildande respektive 
tuvbildande mossor. Till följd av min nyfikenhet på om mossarter fördelar sig på något 
särskilt sätt i sluttningar inventerade jag mossfloran i fyra sydsluttningar. Eftersom 
mossor påverkas av markförhållandena undersökte jag även markfaktorer som pH, 
kväve- och fosforinnehåll samt lutning, fuktighet och andel organiskt material i jorden. 
 
I Lyngsjö hade restaureringsområden där marken hade störts mekaniskt samt fått högre 
pH, fler arter än i orörda områden och områden som bara störts mekaniskt. Dock var 
mängden mossa mindre i de artrika rutorna. Totalt hittade jag åtta arter i Lyngsjö och de 
vanligaste var cypressfläta och hårbjörnmossa. I behandlingsområdena med högt pH var 
även brännmossa vanlig. Fördelningen av mattbildande respektive tuvbildande mossor 
skiljde inte sig åt mellan behandlingarna.  
 
De få arter jag fann i sydsluttningarna är bland de vanligaste mossarterna på sandstäpp. 
Rikligast förekommande var de tre tidigare nämnda arterna samt sandskruvmossa, 
kvastmossa och spärraggmossa.  
 
Restaureringsmetoder som höjer mark-pH verkar ha gynnat artrikedomen även om det 
totalt sett inte var så många arter. Den mindre andelen mossa i dessa rutor kan bero på det 
högre pH-värdet men även av någon faktor som jag inte undersökt. Att andelen matt- 
respektive tuvbildande mossor var lika mellan behandlingarna kan förklaras av variation i 
antalet mossor av endera sorten inom försöksområdena vilket gör att medelfrekvensen 
blev samma. Vad gäller de fyra sydsluttningarna fann jag inga mönster som tydde på att 
arternas fördelning berodde på var i sluttningen de växte. Snarare var en arts egenskaper 
och krav i kombination med markfaktorerna pH, kväve- och fosforinnehåll samt fuktighet 
viktigt för att förklara artfördelningen i en sluttning. För att vi även i framtiden ska kunna 
njuta av sandstäppens mångfald krävs åtgärder för att inte denna ovanliga miljö ska 
försvinna. Omrörning och höjning av mark-pH är ett steg i rätt riktning åtminstone i 
mossornas gröna värld. 
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Abstract 
With less than 50 ha coverage, Scanian sand steppe vegetation is scarce and threatened by 
acidification and changed land use. This calcareous grassland is characterized by the grass 
Koeleria glauca and harbors several red-listed species from a number of organism groups. Few 
surveys in this habitat have focused on bryophytes, which is why I decided to investigate 
species compositions at five Scanian sites. In experimental restoration plots at Lyngsjö I found 
that treatment including both mechanical disturbance and increased pH resulted in higher 
species richness but lower abundance than in the treatment with only mechanical disturbance 
and the control. However, the proportion of acro- and pleurocarpous bryophytes did not differ 
between treatments. In slopes, species composition did not follow any elevation gradient pattern 
but rather depended on species characteristics and soil properties e.g. pH and nutrient content. 
 
Sofia Hydbom 
Supervisors: Nils Cronberg and Anja Ödman 
Master´s Degree Project in Nature Management: Conservation biology, 30 credits 2010 
Department of Ecology, Lund University 
 

 
 


	Survey of bryophytes in calcareous grasslands in eastern Scania
	-Species composition on slopes and in experimental restoration plots-
	Abstract

