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Vad är en mossa?
Mossor och lavar tillhör en grupp av växter som 
kallas kryptogamer. De har inga blommor eller 
frön som de flesta kärlväxter har, men de är släkt 
med blomväxterna och har samma gröna klorofyll 
som dem. Mossor har heller inga rötter som kan 
suga upp vatten. De tar upp vatten och näring 
direkt genom bladen och trivs därför bäst i fuktiga 
miljöer som våtmarker, kärr och stränder eller 
inne i mörka och skuggiga skogar. 

Mossor kan se ut på väldigt många olika 
sätt. Vanligast är att de består av en stam och små 
blad som sticker ut från den. De växer antingen 
upprättstående i tuvor, så att alla stammarna 
växer tätt tillsammans och kan stötta varandra och 
hjälpas åt att behålla fukten. Eller också växer de 
krypande och bildar mattor på marken, på stenar 
eller på trädstammar.

Mossorna saknar rötter och tar upp allt 
vatten och all näring genom bladen med 
hjälp av en process som kallas för diffusion. 
Lägg en blöt pappersbit på en torr så ser du hur 
det går till. De får då även med många skadliga 
ämnen som de råkar ta upp. Tungmetaller och 
andra föroreningar samlas därför i mossorna. 
Farligast är kvicksilver, bly och svaveldioxid. 
Genom att undersöka mossorna kan man avgöra 
vilka områden som är mest förorenade. Vissa arter 
klarar sig bättre i förorenad luft än andra. Dessa 
kan man hitta även inne i städer och vid vägar, 
men de har ofta svårare att föröka sig där.

Eftersom mossor inte har blommor och 
frön fortplantar de sig hjälp av sporer. Dessa 
kan bildas på många olika sätt, men vanligast är 
att det bildas hon- och hanorgan i toppen av de 
små plantorna. När honorganen blir befruktade 
växer det upp ett spröt, ett sporkapselskaft, från 
dem och ytterst på sprötet finns en sporkapsel. Där 
inne bildas det ett stort antal små sporer. När de 
mognat sprids de med vinden och så småningom 
växer de upp till nya plantor.

Många mossor har haft stor praktisk 
betydelse genom tiderna. De har bland annat 
använts för att täta väggar i hus. Detta hörs på 
några namn, som till exempel väggmossa och 
husmossa. Vitmossa (som inte är det vi lägger i 
ljusstakarna till jul – det är nämligen en lav vi 
använder då!) är bakteriedödande och har därför 
använts för att lägga om sår. Tack vare dess stora 
uppsugningsförmåga har vitmossa också använts 
som kombinerade blöjor och bäddmaterial åt 
spädbarn. Om man bytte mossan på morgonen och 
på kvällen höll barnen sig både torra och rena.   Skuggstjärnmossans sporkapslar
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Vad är en lav?
Även om lavarna inte är de första växter man 
tänker på när man går ut i naturen finns de nästan 
överallt. Det kan växa på trädstammar, på marken, 
på stenar, ja till och med på fönsterrutor och uppe 
på glaciärer. 

Lavar är precis som mossor mycket 
föroreningskänsliga. Inne i staden är det bara 
ett fåtal arter som klarar av att växa. Genom att 
undersöka vilka lavar som växer i en viss miljö kan 
man snabbt få en uppfattning om hur förorenad 
luften är. 

En lav är egentligen inte en organism utan 
två. Den består nämligen av en alg och en svamp 
som lever i symbios. Det betyder att både algen 
och svampen är beroende av varandra och får 
fördelar från varandra. Svampen kan inte utföra 
fotosyntes, det vill säga tillverka näring från 
solljuset, men det kan algen. Det svampen gör är 
att skydda algen från uttorkning och från andra 
skador. En del lavar, som består av en grönalg 
tillsammans med en svamp, kan se mycket olika 
ut beroende på om de är torra eller fuktiga. När 
lavarna är fuktiga syns den gröna färgen från algen 
mycket tydligare.

 
    Tuschlav fuktig

    Tuschlav torr

Lavar kan delas in i tre stora grupper 
beroende på hur de ser ut. Det finns 
skorplavar, bladlavar och busklavar. Skorplavar 
som till exempel kartlav, växer som en skorpa 
på underlaget och är mycket svåra att ta loss. 
Bladlavar kan också växa tätt mot grenar eller 
klippor, men det går att få loss dem utan att de går 
sönder. Ett exempel på en sådan lav är glänsande 
sköldlav. Busklavar som till exempel blåslav 
hänger ned från grenar eller växer som små buskar 
på träd och på marken.

    Kartlav

    Glänsande sköldlav

    Blåslav

Lavar växer mycket långsamt. Varje år växer 
en bladlav mellan 0,1 mm och ett par centimeter. 
Skorplavarna växer ännu långsammare, max 2 mm 
per år. För att till exempel bestämma åldern på 
statyerna på Påskön använder man sig av lavarnas 
tillväxt. Om man vet storleken på en lav och hur 
snabbt den växer så kan man räkna ut hur gammal 
den är. Då måste ju det den växer på vara minst 
lika gammalt.
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Lav- och mossvandring på Stora Amundön

Vandringen över Stora Amundön är knappt 2 km lång och håller sig på öns nordvästra sida. Tillräckligt 
stor del av öns variation av naturtyper finns representerade här och för att det ska vara möjligt att 
hinna med exkursionen under en halvdag får vi begränsa oss till en mindre del av ön. I texten finns 
beskrivet hur ni ska gå, men det är bra att även följa med på kartan som finns på nästa sida.

På vägen finns 5 olika stationer där vi ska titta på olika arter av mossor och lavar. Vid de flesta av 
stationerna finns frågor och uppgifter att lösa i fält. Det finns även en del uppgifter att fundera på både 
innan och efter exkursionen, som introduktion och som uppföljning. 

Var försiktiga när ni tittar på mossorna och lavarna, de växer långsamt och det kan ta mycket lång tid 
för dem att återhämta sig om de blir skadade. Vid de uppgifter där det står att ni ska samla in arter, ta 
då bara så mycket som är nödvändigt för att kunna utföra uppgiften. 

Mossor och lavar finns året om och så länge det inte ligger snö på marken går exkursionen bra att 
genomföra. Det kan till och med vara en fördel för vissa stationer om lövsprickningen ännu inte hunnit 
starta eller om löven fallit för hösten. 

Vandringen är förlagd till Stora Amundön, men liknande naturtyper finns på många platser runt om 
i kommunen. Naturligtvis kan utvalda delar av materialet användas på jämförbara lokaler trots att 
bilder och exempel kommer från Stora Amundön.

Innan ni ger er av
Innan ni åker ut till Stora Amundön kan det vara bra att fundera på lite uppgifter för att förbereda er.

∼	 Hur skiljer man en mossa från en lav?

∼	 Kan du hitta några mossor eller lavar på skolgården eller i din trädgård?

∼	 Vet du namnet på någon mossa eller lav?

∼	 Alla växter och djur i naturen har någon uppgift. Vad tror du mossor är bra för? Varför 
tror du att det finns lavar?

∼	 Leta upp ett träd som det växer lavar på. Gå ett varv runt trädet. Växer det lavar på alla 
sidor? Om inte, vilka sidor växer det något på? Varför tror du det är så?

Bra att ha med på exkursionen:

∼	 Lupp
∼	 Fälthandbok om mossor och lavar (för litteraturtips, se sida 14)
∼	 Bekväma skor
∼	 Regnkläder
∼	 Matsäck
~ Vatten
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1. Slånbuskar i öppna hagmarker
Den första stationen vi stannar på är precis i kanten av hästhagen. Här finns ett buskage av slånbärsbuskar 
som är nästan helt täckta av lavar.

    Slånbuske 

Den vanligaste arten här är blåslav, som faktiskt kan räknas till en av våra vanligaste växter i Sverige. Slånlav 
är en annan vanlig art på buskarna. Det är en stor vit busklav som växer hängande från grenarna.   

    Blåslav

    Slånlav

Om du tittar på lavarna ser du att de flesta är ljusa, nästan vita. Det beror på att det minskar risken för dem 
att torka ut, precis på samma sätt som att vi håller oss svalare om vi har vita kläder istället för svarta på 
sommaren. 

Titta på de gamla buskarna och jämför med de yngre som växer precis bredvid. Var växer det mest lavar? 
Verkar det växa samma arter på de tunna, yttre grenarna som det gör på de grövre grenarna och på stammarna? 
Vilka lavar har funnits på buskarna längst?
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2. Solexponerade ädellövträd
Om du nu svänger ner för slänten i hästhagen längs med staketet kommer du strax fram till ett par stora, 
gamla ekar. 

De lavar som växer här är väldigt annorlunda mot de stora busk- och bladlavarna som fanns på 
slånbärsbuskarna. Dessa ser nästan ut som färgat mjöl som sitter fast på stammen. Två arter som finns här 
heter just så – blågrå mjöllav och gul mjöllav. Blågrå mjöllav är en av våra mest föroreningståliga lavar och 
växer ofta på träd inne i stan.

    Blågrå mjöllav 

    Gul mjöllav

Om du tittar med lupp på den grönaktiga laven som växer i sprickorna i barken ser man små utskott som ser 
precis ut som små svarta knappnålar. Denna grupp av lavar heter knappnålslavar och utskotten är lavens 
fruktkroppar där sporerna bildas.

    Knappnålslav

Lavarna trivs inne i sprickor i barken och under grenar där det är fuktigt. Mossor, å andra sidan växer gärna 
på de delar av stammen där regnvatten rinner. Därför bildas tydliga zoner på stammen med mossor och 
lavar.   
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  Ek med tydliga zoner av mossa och lavar

Den vanligaste mossan på stammen är cypressfläta, en mycket vanlig mossa som kan växa nästan överallt 
och se ut på många olika sätt. Titta på mossan med lupp. Visst ser det ut som små flätor som växer tätt 
tillsammans? Flätorna är lättast att se om mossan är lite fuktig. Om det är väldigt torrt ute kan du ta med lite 
av mossan tillbaka till skolan. Spraya sedan lite vatten på den och titta med lupp igen, så ska du se att flätorna 
syns mycket tydligare. 

    Cypressfläta på stammen av en ek   Cypressfläta
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3. Lövskog
Gå nu in mot lövskogen väster om ekarna. Om du klättrar igenom staketet kommer du snart till en grind 
som leder in i den mer slutna skogen. Rakt fram ser du en gammal mossbevuxen stenmur. Följ den genom 
lövskogen tills du kommer ut på den stora, nordliga stigen. Stanna och titta på de mossor och lavar du ser 
på vägen.

Här inne i skogen växer till stor del samma lövträd som fanns i de öppna markerna. Man kan fortfarande 
hitta ekar, aspar och björkar. Största skillnaden mot de lövträd som växter ute i hagen är att inne i skogen är 
träden till stor del är täckta av mossa istället för av lavar. 

Varför tror du att mossor trivs bättre inne i skogen än i hagen?
Känner du igen någon mossa som växer på stenmuren?

Björnmossa och kvastmossa är två vanliga arter i skogen. Björnmossa lär ha fått sitt namn av att björnen 
bäddar med bland annat denna mossa i sitt ide. Om du känner på en tuva björnmossa förstår du säkert 
varför. När björnmossan är torr drar alla bladen ihop sig så att den ser helt annorlunda ut. Istället för mjuka 
tuvor är det torra stammar som växer tillsammans. Testa att hälla lite vatten på dem i så fall, så får du se hur 
de breder ut sig igen. 

Kvastmossan är lite ljusare än björnmossan och alla dess grenar är böjda åt samma håll, så att de ser ut som 
små kvastar som växer tätt tillsammans. Både björnmossa och kvastmossa växer i stora kuddar, gärna på lite 
fuktiga marker.  

  

    Björnmossa       Kvastmossa

På några av ekarna och asparna växer bitterlav, som är en av de få arter man kan känna igen på smaken.       
Det är en ljus skorplav som växer som små knottror på stammarna. Skrapa lite på den med fingret och smaka 
så förstår du säkert hur den fått sitt namn!

På enstaka träd i lövskogen växer guldlockmossa.
Detta är en signalart vilket betyder att den visar på 
att det finns höga naturvärden i denna miljö. Höga 
naturvärden finns i skogar där det lever många 
ovanliga eller hotade arter, eller i naturtyper som i 
sig är ovanliga, som till exempel gamla beteshagar. 
Skogsstyrelsen använder mossor, lavar och 
svampar som signalarter för att hitta skogar med 
höga naturvärden. 

Varför tror du att just denna typ av miljö är viktig 
och ovanlig?

Bitterlav
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Välj ut en ruta som är 1 x 1 meter på en av 
klipphällarna och räkna hur många olika sorters 
skorplavar du kan hitta där. Vilken färg har klippan 
egentligen? Finns det någon del av klippan där det 
inte växer några lavar? 

En av de få bladlavarna som växer direkt på klippan 
är tuschlaven. Den har små blåsor på undersidan 
av bålen som gör att den kan samla upp vatten 
som rinner ner för klipporna. Precis som man kan 
höra på namnet använde man förr tuschlav för 
att tillverka tusch. Man använde den också för att 
färga tyger och garn. Av tuschlav får man olika lila 
nyanser. Folk som bodde i Askim och nära Stora 
Amundön brukade samla in stora mängder tuschlav 
i säckar och vandra in till Göteborg för att sälja dem 
på marknaden.
 

(    Tuschlav på sten

Mellan klipporna kan man hitta bland annat 
fönsterlav, renlav och bägarlavar. Fönsterlav och 
renlav säljs på julen under namnet vitmossa i 
affärerna. Det används för att ha i adventsljusstakar, 
men det är alltså inte alls någon mossa utan en lav.

    Renlav

4. Klipphällar och hedmark
Gå vidare uppför backen och följ stigen västerut. 
Efter ett tag märker man att man börjar närma sig 
havet. På höger sida ser du snart ett litet ekbestånd. 
Dessa ekar är mycket olika de ekar som växte ute i 
den öppna hagmarken. På grund av vind och salt 
blir träden små och knotiga och växer långsamt. 
Denna typ av skog kallas krattskog och är vanlig 
vid kusten. På ekarnas stammar och på stenarna 
runtomkring växer det återigen cypressfläta. 

    Ekkrattskog

Lite längre fram öppnar skogen upp sig och man 
vandrar in i ett hedlandskap med klipphällar, 
enbuskar och ljung. På vänster sida om stigen, 
precis innan man kommer fram till den första lilla 
viken kan man enkelt gå upp på klipporna och titta 
på de mossor och lavar som växer där.

Lavarna som växer direkt på klipporna skiljer 
sig från dem som växer nere i sprickorna mellan 
hällarna, där det finns mer jord. 

På vilket sätt skiljer de sig åt?

Skorplavarna som växer på sten är mycket svåra 
att artbestämma, men en vanlig art som är lätt 
att känna igen är kartlav. Den är starkt gulgrön 
och mellan olika individer av laven bildas svarta 
markeringar som gör att de tillsammans nästan ser 
ut som en världskarta.

    Kartlav
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Den riktiga vitmossan är en stor grupp av ganska 
lika mossor inom släktet Sphagnum. De växer i 
våtmarker och på mossar. Om du hittar en liten 
vattenfylld sänka på klipphällen växer det säkert 
vitmossa där. Förr använde man vitmossa som 
kompresser för att lägga om sår. Förutom att kunna 
suga upp vätska och var från såren är vitmossorna 
även bakteriedödande.

Bägarlavar är också ett stort antal olika arter. De 
tillhör alla släktet Cladonia och de kan se ut på 
väldigt många olika sätt. Det kanske vanligaste är 
att de ser ut som små, grå bägare som sticker upp 
från en grå bål. Men vissa arter saknar bägarna och 
andra arter består bara av utskotten, men de ser 
inte alltid ut som bägare utan ibland kan vara helt 
raka eller förgrenade. Hos vissa arter kan det bildas 
nya utskott från de ursprungliga bägarna.
 
På bilderna nedan kan du se tre olika arter av släktet 
Cladonia som ser mycket olika ut.
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5. Klippzonering
Om du nu fortsätter stigen fram kommer du så småningom till den största badplatsen på Stora Amundön, 
Drottningviken. 

Klipporna som omger viken är starkt påverkade av vind och salt från havet. Det är inte många arter som 
klarar av dessa förhållanden och här växer i princip bara skorplavar. 

Lavarna här växer i tydliga bälten beroende på avstånd till havet. Varför är det så, tror du? Vad tycker de arter 
om som växer närmst havet?

Längst ner mot vattnet ser du ett svart bälte på klippan. På soldränkta klippor i söderläge är det en cyanobakterie 
som utgör detta bälte och om du försöker gå på det märker du att det är mycket halt. På skuggiga nordsidor 
däremot, är det saltlav som växer i det svarta bältet. Här är det inte halt. Saltlav är beroende av saltet från 
havet och växer så långt upp på klippan som vågorna når. Ovanför saltlaven tar den lysande gula vägglaven 
och andra gula arter, som klipporganelav, över. Detta brukar kallas gula bältet.

    Klippzonering

På vissa klippor sitter det fåglar och spanar efter fisk. Lavarna på dessa klippor är annorlunda mot dem som 
växer på klippor där fåglarna inte sitter. Varför tror du att det är så? 
Vad är det lavarna som växer på fågelklippor tycker om?
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Vägen tillbaka
Efter att ha undersökt Drottningviken och kanske stannat och fikat lite är det dags att vända tillbaka igen. 
Gå längs med stora stigen hela vägen så kommer du tillbaka till parkeringen. Stanna på vägen och se om 
du kommer ihåg de mossor och lavar du sett. 

Samla in lite tuschlav, fönsterlav och vitmossa så att du kan titta på dem i skolan.
 
 

   
När ni kommer hem 

När du nu är tillbaka på skolan kan du fortsätta att studera de lavar och mossor du samlade in och titta 
på hur det ser ut runtomkring skolan.

∼	 Vilka arter kan du hitta på skolgården?

∼	 Varför finns det inte samma eller lika många arter på skolgården som det fanns på Stora 
Amundön?

∼	 Jämför hur det såg ut på Stora Amundön med skolgården och med några träd precis 
bredvid en väg. Kan man se något samband? Vad beror det på?

∼	 Låt tuschlaven ligga och torka ordentligt, spraya sedan vatten på den. Vad händer? Varför 
blir det så?

∼	 Gör samma sak med fönsterlaven. Vad händer med den? Varför händer inte samma sak 
som med tuschlaven?

∼	 Låt även vitmossan torka ordentligt. Lägg den sedan i ett glas och fyll på med vatten. 
Hur mycket vatten klarar vitmossan av att suga upp? Om några i klassen tagit olika arter, 
jämför vilken som kan suga upp mest vatten!  
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Lavar – en fälthandbok av Roland Moberg och Ingmar Holmåsen (Interpublishing 2000, ISBN: 
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Naturpedagogik av Germund Sellgren (Ekelunds förlag 2003, IBSN: 91-646-1905-2)

Får kopieras för privat bruk och i undervisningssammanhang. Annan återgivning ej utan tillstånd.


