
   

  

 
    Beteckning:_____________ 

 

 
 

 

Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap 

 
 

Mossträdgård på svenska 
Annette Eriksson 

Nov. 2009 
 

Examensarbete, 10p, B-nivå 
Biologi med inriktning mot trädgårdskunskap 

Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design 
 
 
 

Handledare: Geir Loe 
Opponent: Karl Persson 

 
 
 



   

  

 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Detta är ett examensarbete i trädgårdskunskap B på 10p inom 
Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning på hälsa och design  
vid Gävle Högskola.  
Genom litteraturstudier har fakta och kunskap om mossor och mossträdgårdar 
samlats in och använts för att få större kunskap i mossornas ekologi, vilka 
mossarter man kan hitta i naturen som kan användas för att skapa ett mossrum 
samt hur etableringen går till. 
Arbetet går också in på substrat som kan användas och vilka problem man kan 
råka ut för. Det beskriver den ganska underhållskrävande etableringsfasen och den 
betydligt lättare skötseln ett mossparti behöver när det är färdig etablerat. 
Det finns också ett förslag med vidhängande skiss till ett mossrum som kan passa i 
en svensk villaträdgård med mossarter och kompletteringsväxter. 
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Inledning  
 
Bakgrund 
 
En fråga som ställs om och om igen av trädgårdsägare, entusiaster eller den bara 
måttligt intresserade är; Hur får jag bort mossan ur gräsmattan? Många är villiga 
att lägga ner åtskilligt med både tid och pengar för att få det perfekta gräset. Och 
marknaden är inte sen att hänga på, det säljs mängder av preparat och maskiner 
för att bekämpa den förhatliga mossan. 
Men skulle man inte kunna göra tvärtom? Sluta fred med mossan och rensa bort 
det ovilliga gräset i stället. Naturligtvis, och det är redan gjort. Japans fantastiska 
mossträdgårdar är ett exempel men även i USA och England har 
trädgårdsintresserade börjat använda mossa (Åkerblom 1987). 
Fruktodlare i England har upptäckt att de får bättre skördar om man istället för 
gräs låter mossan ta över som undervegetation (Hallingäck och Holmåsen 1995) 
men även historiska anläggningar som Savill Garden från 1897 nära London som 
tyvärr förstördes av en storm 1990 var ett fantastiskt exempel på en publik 
mossträdgård och de senaste årtiondena har småskaliga privata visningsträdgårdar 
blivit allt vanligare(Schenk 2004).  
 
USA har tagit mossan på allvar och det finns framför allt en internetmarknad där 
du kan hitta allt från små startpaket till sjok med mossa och allt annat du kan 
behöva(Wendt och Carlsson 2007). 
Dave Brenner, en nu pensionerad trädgårdsarkitekt som föreläst om mossa i 
trädgårdar hela sitt yrkesverksamma liv är USA:s egen mossguru. I en intervju 
säger han, stående barfota i sin trädgård  ”When you standing here it goes right up 
through you and you just float up to heaven” (www.mossacres.com)  
 
Varför är då svensken så rädd för mossa i sin täppa? Mossa är för det flesta ett 
begrepp om det gröna mjuka golv vi träffar på i skogen -något Bauerskt och 
trolskt som inte har något med våra tomter att göra. 
 
De flesta mossarter är vackra året runt, relativt lättskötta och otroligt seglivad när 
den etablerat sig. Som det inte var nog är den mjuk och skön. I det här arbetet ska 
jag beskriva hur man etablerar mossa men även varför man ska kunna tänka sig en 
mossmatta i stället för den traditionella gräsmattan. 
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Syfte och Mål 
Syftet med det här arbetet är att beskriva ett antal mossor som kan användas i 
trädgårdssammanhang och redogöra för hur man kan etablera och föröka dem i 
olika miljöer. Hur man att få dessa arter att trivas i trädgården med tanke på 
odlingssubstrat, exponering, vattentillgång och andra relevanta faktorer. Det ska 
också undersökas i vilken omfattning det finns mossa att köpa på svenska 
handelsträdgårdar i dagsläget. 
 
Målet med det här arbetet är att furutom att lära mig mer om detta fantastiskt 
vackra men bortglömda inslag i vår svenska natur också försöka påvisa vilket 
ljuvligt tillskott mossan kan bli i våra trädgårdar. 
 
Det här arbetet kommer att begränsa sig till ett antal bladmossor valda för sitt 
estetiska värde och för att de är relativt lätta att etablera och föröka. 
  
 
 
Frågeställning 
Vilka mossor man kan hitta i Sverige som kan passa för en mossträdgård? 
Hur gör man rent praktiskt och problem kan man råka ut för under etableringen? 
Vilken skötsel kräver mossträdgården? 
Kan man köpa mossa på svenska handelsträdgårdar? 
 
 
 
Metod 
Detta examensarbete baserar sig på fakta insamlat genom litteraturstudier (böcker, 
databaser och internet.) 
 
Samt muntliga kontakter med 10 svenska handelsträdgårdar i Sundvall, 
Östersund, Sollefteå, Göteborg och Helsingborg där jag frågat om tillgång på 
mossa för etablering i trädgårdar. Frågorna var ställda som om en kund ville 
etablera en mossträdgård hemma och behövde veta om det gick att köpa mossor, 
särskilt björn- och kvastmossa, på handelsträdgården. 
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Uttryck och Symbolik i japanska trädgårdar 
 
Uttryck 
I Japanska trädgårdar är fascinationen för mossor lika gammal som 
trädgårdskonsten i sig.  
Fortfarande än i dag kan man njuta av munken Muso Kukuhis berömda 
mossträdgård Saiho-ji, även kallad Kokedera, utanför Kyoto. Kokedera anlades på 
1300-talet och är en renodlad moss- och strövträdgård och består av hundratals 
olika mossor som täcker trädgården endast ackompanjerade av skuggande träd 
(Dunér och Dunér 2004).  
Efter att ha varit ett strikt stängt land öppnades Japan 1853 och snart färgades 
Europa av influenser från Japansk kultur. Den engelska landskapsparken med sina 
eremitage bär tydliga spår av en Japansk strövträdgård, ett slags idealnatur, natur i 
sin skönaste form där man söker fånga dess inneboende väsen (Isaksson  2009). 
 
Japansk trädgårdsarkitektur har en stramhet som mycket väl kan översättas i 
modernismen trots att anläggningarna är fler hundra år gamla(Domines, Kastrup 
och Sjunneson 2006). Minimalism, geometri, subtilitet är ord som kan beskriva 
både en japansk traditionell trädgård som en modernistisk abstrakt anläggning 
som Gabriel Guévrékians kubistiska trädgård till Villa de Noailles till exempel 
(Dunér och Dunér 2004).  
 
En svensk trädgårdsarkitekt man bör nämna i sammanhanget är Ulla Molin. Ulla 
Molin som verkade från 1930 och framåt tog in den Japanska trädgårdens tankar 
till Sverige. I hennes trädgårdar hittar man igen iden om ett stillsamt uttryck men 
med formstarka växter som förstärker platsen, dess väsen (Isaksson 2009). 
 
 
Utformning och symbolik 
I Japan betraktas mossor som tidlösa och det om ger stillhet genom sin 
långsamhet. Trädgården ska ge en bild av evigt liv och ska likna en skapelse, inte 
av människan, utan av naturen själv. ’The art of artlessness”. I en sådan 
anläggning är mossor en viktig, om inte den viktigaste komponenten (Åkerblom 
1987). 
 
Stenar är en naturlig del i en japansk trädgård. Det är nästan utan undantag 
noggrant valda naturstenar (inte huggen eller gjuten) som tjänar som trampstenar 
och dekorationer i en Japansk moss- eller strövträdgård. Ceremoniella 
grusträdgårdar innehåller ytterst få element förutom krattat grus och större stenar, 
eventuellt ett enstaka lövträd som får symbolisera det förgängliga (Düring 2007).  
Sten behövs ofta för att kunna etablera de mossarter som föredrar ett PH-värde 
som är högre än 5,5 de vill säga kalkkrävande och kalkgynnade arter, exempelvis 
plyschmossan Ditrichum flexicáule och vissa grimmia arter (tabell 1a och b). 
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Vatten har ett starkt symboliskt värde i Japanska trädgårdar. Ett kar med vatten 
eller en bäck används i en bildlig reningsritual innan man träder in i tehuset. 
Porlet av vattnet ska påminna dig om tidens gång och broar över vatten 
representerar en resa, en resa mellan världar (www.helpfulgardener.[com]). 
 
Ett vattendrag eller en damm bidrar till exempel till att mossarter som kräver fukt 
trivs i trädgården. Den ofta allra mest använda mossarten i japanska trädgårdar 
Polytrichum cummune, stor björnmossa fordrar en fuktig miljö för att trivas 
(tabell 1d) 
Gymnóstomum Aeruginósum den lilla olivgröna kalk- kuddmossan etablerar sig 
gärna på sten och mineraljord i fuktiga miljöer som en bäck eller vid en damm 
(tabell 1a).   
 
Viktigt när man utformar ett mossparti, en mindre yta av mossor, i en trädgård är 
att göra tydliga avgränsningar. Grus och singel eller andra material där inte 
mossan trivs används för att inte mossa ska sprida sig och bli ett problem istället. 
Detta för att mossan ska synas och få ett egenvärde. Här är det mossan som är 
kärnan för just den här delen av trädgården och det måste framgå med 
tudlighet(Åkerblom 1987). 
Det kan vara svårt för en västerländsk trädgårdsentusiast att förstå japanernas 
inställning till tomma ytor, ytor utan växtlighet. Tomheten för japanerna är lika 
viktig som resten av trädgården. Den tomma ytan förstärker uttrycket i den 
närliggande planteringen och planteringen framhäver den fria ytan. Japanerna 
kallar det för Ma, utan intigheten kan det inte heller finnas plats för någonting. 
(www.helpfulgardener.[com]) 
 
 
.  
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Resultat 
 
 
Vad är mossor? 
  
Det finns ungefär 20 000 mossarter på jorden och av dem ett tusental bara i 
Sverige. (Hallingbäck och Holmåsen 1995).  
Fossila lämningar visar att mossor har funnits i 400 miljoner år (Schenk.1997) 
och studier av vulkanön Surtsey om reste sig ur havet utanför Island 1963 visar att 
pionjären som koloniserade ön var Fumaria hygrometrica, vår vanliga spåmossa. 
(Hallingbäck och Holmåsen1995).  
 
 
Mossornas biologi 
 
Mossorna skiljer sig avsevärt från andra växter då de saknar både rötter och 
kärlsystem. För att fästa vid underlaget har de smala rottrådslika fästtrådar, så 
kallade rhizoider som inte har någon annan funktion än att förankra mossan . 
I brist på rötter är de är beroende av luftens fuktighet och näringsnedfall för sin 
överlevnad. Näring och vatten tas upp direkt av bladens och stammens celler 
(Åkerblom 1987; /bryophytes.science.oregonstate.edu ) 
Tittar man närmare på det vi i dagligt tal kallar mossa ser vi snart att det är tre 
ganska olika grupper. 
 
Nålfruktmossor, (Anthocerotophyta) den här lilla halvgenomskinliga och som 
namnet säger nålformade mossa är den minsta gruppen med 200 arter och bara 2 
kända i Sverige. 
 
Levermossor (Marchantiophyta) indelas i två varianter, med bål eller med stam 
och blad. 
 
Bladlevermossornas blad är vanligen runda med två eller flera flikar. Sporhusen 
är äggformade, svarta och öppna i fyra flikar, saknar stam, blad och nerv. 
Sporhusen är ofta paraplyliknande eller svarta äggformade. 
Det finns ungefät 8000 arter levermossor i världen varav 290 i Norden. 
 
Den största gruppen som utgör ¾ av alla mossor är Bladmossorna (Bryophyta). 
Bladmossorna delas upp i vitmossor och egentliga bladmossor. De är uppbyggda 
av stam och blad. Bladen är oftast oflikade med en nerv och sitter i spiralform 
efter stammen. Bladmossan delas in i akrokarpa tuvbildande eller pleurokarpa 
mattbildande.  Sporhusen är mer avancerade hos bladmossorna än hos lever – och 
nålfruktsmossarna. De är inte sällan försett med ett sporhuslock och en skyddande 
mössa innan sporerna är mogna.(Hallingbäck och Holmåsen 1995). 
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Mossornas ekologi 
I de flesta fall har mossor ingen eller en nästan obefintlig kutikula (bladens 
skyddande vaxlager) därför hittar vi dem oftast på fuktiga skuggiga ställen där de 
kan ta upp fukt och näring ur luften och skyddas från uttorkning (Jahns 1983) 
Ändå tål mossor torka bättre än till exempel gräs kan då de kan leva på sparlåga 
långa tider. Till ett exempel är det visat att takmossan Tortula muralis kan 
överleva på detta sätt ända upp till 14 år (Jahns 1983). De tunna bladen tar snabbt 
upp fukt och blir åter grön och frodig igen (Åkerblom 1987). 
 
Vissa mossarter kan överleva i vad för andra växter är en rent giftig miljö. De 
växer i extremt kvävefattiga omgivningar, då ofta i symbios med en alg som kan 
fixera lite av luftens kväve, eller på marker som härjats av brand till exempel och 
innehåller höga halter av magnesium och kalium (Åkerblom 1987). 
Så små ljusmänger som 0,1 % av fullt dagsljus, ca 100 lux är vad om behövs för 
att mossor ska kunna växa, därför hittar vi dem som undervegetation i mörka 
granskogar eller till och med i tunnelbanor. De är på det sättet vida överlägsna 
kärlväxternas vars smärtgräns ligger mellan 900 – 1100 lux (Åkerblom 1987). 
 
Spridningssätt 
Mossor är sporväxter (krytogamer) och kan sprida sig antingen sexuellt eller 
asexuellt. 
Vid sexuell förökning behövs både en hanplanta med, anteridium, (det manliga 
könsorganet som procucerar sädesceller) och en honplanta, med arkegonet 
(honans könsorgan som innehåller äggcellen). Hanens rörliga sädesceller behöver 
vatten för att kunna simma över till honas äggcell, lockad av äppelsyran som 
arkegonet avsöndrar. Både hanens sädeskropp och honans äggcell är 
enkromosomig som plantan själv, men avkomman blir tvåkromosomig och 
utvecklas till en sporkapsel. Inuti sporkapseln sker halveringen av kromosomerna, 
så kallad reduktionsdelning. Nu är de mogna enkromosomiga sporerna är klara att 
slungas ut(Jahns 1983).  
Sporerna kan flyga långa sträckor och därför är många av våra mossor 
kosmopolitiska och kan hittas igen över stora delar på jorden(Åkerblom 1987). 
 
Asexuell förökning sker oftast med så kallade groddknoppar och är vanlig 
speciellt hos blad- och levermossor men även enstaka fragment av mossa kan 
bilda en ny planta. 
Denna förökningsmetod är i första hand viktig för närspridningen då groddar och 
fragment inte kan färdas så långt på grund av sin tyngd (Åkerblom1987). 
Sporerna kan också spridas med hjälp av insekter som flugor, hoppstjärtar, 
kvalster och sniglar. För att locka till sig insekter utsöndrar vissa mossarter ett 
feromon, en signaldoft som attraherar insekten. De klibbiga sporerna fastnar på 
insekten som när den förflyttar sig sprider sporerna till andra platser där de kan 
gro (Wendt och Carlsson 2007) 
 
I det första stadiet när en mossa gror bildas en liten algliknande grön tråd, ett 
protonem. Det är ur denna förgrodd den egentliga mossplantan utvecklar sig. 
Vanligtvis sker detta hos sporspridda mossarter men även ibland vid vegetativt 
förökning. Vanligtvis försvinner protonemet då en mossplanta bildats men hos 
vissa arter finns förgrodden kvar en tid (Nationalnyckeln 2006) 
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Miljöhot 
Mossor är känsliga för föroreningar eftersom de tar all sin näring och allt sitt 
vatten direkt från regn och nedfall. Mossor används därför vid mätningar av 
tungmetaller i luften som anrikas i plantan (Hallingbäck och Holmåsen 1995). 
Skadligast för mossor är kvicksilver, bly, koppar och kadmium, men även 
kolväten, kväveoxider och svaveloxider, med andra ord surt nedfall. Tester gjorda 
i England visar att redan mycket låga halter av svaveloxider sätter drastiskt ner 
mossors förmåga att föröka sig eftersom förgrodden, protoneman, är mycket 
känsligare än den utväxta plantan (Åkerblom 1987) 
Men vissa mossarter klarar föroreningar bättre än andra.(Åkerblom 1987) 
Brännmossan (Ceratodon purpureus) en av våra vanligaste mossor hittar man 
bara i människan närhet. Denna lilla kuddbildande mossa trivs på vägkanter, 
murar och mark som väl tål torka och trivs utmärkt i stadslandskapet. det gör 
också den lika vanliga bergklomossan även kallad cypressflätan (Hypnum 
cupressiforme), som klär in stenväggar och trädstammar med en tunn matta av 
gröna flätor (www.nrm.se). 
 
Modernt skogsbruk som inte lämnar någon död ved, där återplanteringen är 
artfattig och marken öppen slår hårt på de mossor som är knutna till dessa miljöer. 
Det gör även utdikningar av kärr och våtmarker och ett effektivare jordbruk utan 
ängar och naturbetesmarker och återväxten är ibland ytterst långsam för att inte 
säga ingen.(Hallingbäck och Holmåsen 1995). 
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Olika mossor i olika miljöer 
Många arter är specialiserade för ett särskilt underlag. Till exempel växer de 
iögonfallande Splachnum-arterna (parasollmossorna) bara på spillning från 
växtätare (åkerblom 1987) medan andra är opportunister och klarar det mesta 
(indifferenta). Därför kan samma art hittas igen i väldigt olika miljöer 
(Hallingbäck och Holmåsen 1995) 
Tabell 1 sammanfattar några bladmossor som med säkerhet trivs i Mellansverige.  
Under avsnittet Etablering kommer några specifikt odlingsvärda mossor att 
beskrivas närmare. 

 
 
 
Tabell 1 
Sammanfattning av några bladmossor som med säkerhet trivs i Mellansverige 
 
 
Tabell 1a. 
 Basicola (kalkkrävande) mossarter som trivs bäst på sten och mineraljord med ett PH-värde över 7,0  

 
Latinskt namn  Sv. namn  Beskrivning 

 
Distichium capilláceum planmossa  En gracil mossa som trivs  
    på kalkrika bergshällar i skugga. 
 
Ditrichum flexicáule plyschmossa  Bildar täta mjuka  

mattor på solbelyst kalksten. 
 

Gymnóstomum Aeruginósum  kalk- kuddmossa   Liten olivgrön kuddmossa  
    som vill ha mycket fukt. 
 
 
Tabell 1b. 
Subneutrofila (kalkgynnade) mossarter som trivs bäst med ett PH-värde mellan 5,5 – 7,0 

 
Latinskt namn     Sv.namn  Beskrivning 

 
Grimmia arter                              Grimmia arter  kuddmossor  Bildar täta mörkgröna 

kuddar på solbelysta stenhällar 

Tórtula ruralis                            Syntrichia ruralis   takmossa  Torktålig, bildar brungröna tuvor 

 
Tabell 1c. 
Acidofila (kalkskyende) mossarter som trivs i surmarker med ett PH-värde under 5,5. 

 
Latinskt namn Sv.namn  Beskrivning 

 
Grimmia arter  kuddmossor  Bildar täta mörkgröna  

    kuddar på solbelysta stenhällar 
   

 Polýtrichum commúne björnmossa  bildar höga kuddar i   
 fuktig skogsmark 
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Tabell 1d.  
Mossarter som växer på bark och ved (beroende på bark pendlar PH-värdet) 
Latinskt namn Sv. namn  Beskrivning 

 
Dicranum fuscéscens bergkvastmossa  trivs i fuktiga marker på  
    murken ved men även  

   stenhällar, utseendet växlar med underlaget, 
indifferent (inget uttalat PH krav) 

 
Dicranum montánum stubbkvastmossa  växer i kuddar på  
    trädstammar och stubbar, klarar stadsmiljö, 
      . 

 D. scopárium  kvastmossa  en anspråkslös art som bildar tuvor på sten, jord  
     eller trä 
 

Syntrichia ruralis   takmossa   Torktålig, bildar tunna brunaktiga mattor i
    kalkhatligare miljö 
 
 
 
Tabell 1e. 
Mossarter som trivs i skogen (där inget annat nämns är arten indifferent utan krav på PH-värde) 
Latinskt Snamn Sv. Namn  Beskrivning 

 
      Aulacómnium palústre räffelmossa  bildar på fuktiga sumpiga magra marker en ljust  
     gulgrön matta. 

Climácium dendroides palmmossa trivs på bördigare fuktiga  marker 

Dicranum fuscéscens bergkvastmossa  trivs i fuktiga marker på murken ved men  
    ävenstenhällar, utseendet 
  växlar med underlaget sumpskog 
  

 Dicranum majus  stor kvastmossa  växer i skuggig granskog av s.k. frisk ristyp där den 
täcker stora områden. 
 
Dicranum montánum stubbkvastmossa  växer i kuddar på stubbar 
 

 Dicranum polysétum vågig kvastmossa  gulgröna tuvor i torrare skog ofta sandmarker men  
      
      Växer även på fuktigare platser   

 
 
 
Hylocómium spléndens husmossa  bildar vida mattor i gran- och lövskog, mager  
    sumpskog 
    
Polytrichum commúne    björnmossa Bildar höga kuddar i fuktig skogsmark 
   
Ptilium crista-castrénsis kammossa  fjäderlik mossa i fuktig granskog 
 
Uppgifter om ståndortskrav har hämtats ur Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. AJ. 6-23. Bladmossor: 
Sköldmossor – Blåmossor 2006. 
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Etablering 
Det ska inte finnas några hinder för att anlägga en mossträdgård då vårt klimat. 
Stora delar av Sverige inte är helt olikt mosslandet framför andra, nämligen Japan 
och präglas som där av en hel del nederbörd och har ett liknade klimat över året 
(Åkerblom1987).  
Mossornas främsta tillväxtperiod är under vår och höst. Det är också då man ska 
anlägga sin mossträdgård för att få en säker tillväxt. Den ideala temperaturen 
ligger runt 10 -15 ºC i snitt (Wendt och Carlsson 2007) men mossan växer så fort 
temperaturen överstiger 0 ºC, om än ytterst långsamt (chaos.bibul.slu.se).
  
   
Vilket substrat man ska använda är naturligtvis svårt att generalisera men ofta 
föredar mossor ett PH-värde omkring 6. Vad man kan ta för givet är att all mossa 
behöver att visst mått fukt för att överleva och därför är det arbetsbesparande att 
blanda fukthållande lera med ogödslad torv för att fördröja uttorkning under 
torrare perioder då man annars måste vattna flitigt under etableringsfasen 
(Åkerblom 1987). Hal Massie (2004) framhåller att underlaget måste vara 
ordentligt packad oavsett vilken metod man än tänker använda.  
George Schenk (2004) menar att man alls inte behöver lägga ner en massa arbete 
på underlaget. Det räcker med att skala bort grässvålen och/eller städa bort löv 
och kvist, eventuellt kratta ner något PH-sänkande medel som svavel eller 
mjölkpulver. Sen är det klart för att plantera. 
 
Det finns ett antal sätt att gå till väga när man bestämt sig för att anlägga en 
mossträdgård eller ett mossparti i in trädgård. Framför allt utgå från den plats du 
tänkt dig och välj en mossa eller mossor du finner växer under liknande 
förhållanden i naturen. Innan du plockar hem allt för mycket mossa måste du 
förstås prata med markägaren (Massie 2004). 
 
Så kallad spontan etablering som egentligen går ut på att hjälpa redan etablerad 
mossa att sprida sig genom att rensa undan det tynande gräset är långsam och 
kräver en hel del ogräsrensning. Mossor som koloniserar gräsmattan är ofta någon 
form av hakmossa eller någon annan sort som trivs i en surare miljö därför kan 
man ytterligare uppmuntra tillväxt genom att pudra marken med till exempel 
mjölkpulver för att åstadkomma det ideala PH-värdet 5.5 (Schenk 2004).  
 
Transplantering av moss-sjok ett snabbare sätt men innan du går ut i skogen för 
att samla in dina mossor måste marken prepareras färdigt då mossan, om den är 
”färsk” vill bli planterad per omgående(Åkerblom 1987).  
 
Rensa nogsamt bort allt ogräs och om samvetet tillåter använd någon kemikalie 
för att ta död på de konkurerande kärlväxterna. Coca-cola ska också fungera. 
(Schenk 2004). Sedan är det dag att lägga ut det substrat du valt, här är det bra att 
titta hur den växer på ursprungsplatsen. 10 -15 cm packad ogödslad torv blandad, 
sand och lera gör ett surare substrat (Åkerblom 1987) kalkrikare jordar och 
mineraljord ger en mer  basisk grund allt efter mossornas krav (Wendt och 
Carlsson 2007).  
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Välj en sval vår eller höst dag för insamling och transplantering. Viktigt är att du 
tar hela mossans längd och om det går något av jorden under (Åkerblom 1987). 
Lägg sedan ut mossan till en hel matta på det vattnade underlaget, tryck till så 
plantorna får ordentlig kontakt och vattna igen. På någon växtsäsong har mossan 
vuxit till sig (www.mossacres.com). 
 
Om man inte har så mycket mossa att spela med men ändå vill ha en mossmatta 
kan man dela upp mossan och plantera den med ett cc-avstånd på 30 cm (från mitt 
till mitt) och ha en fulltäckt Polytichum matta till exempel på tre år(Schenk.2004) 
Men under tiden krävs att man tar bort konkurerade växtlighet och är flitig med 
vattenkannan(Åkerblom 1987) 
 
Enligt Petter Åkerblom (1987) kan man, även om det är en mycket mer 
arbetskrävande metod, smula sönder torkad mossa som strösslas ut på underlaget. 
Nu sker en tillväxt antingen genom att eventuella sporer gror eller en vegetativ 
variant då mossfragmenten börjar växa till sig. Vad som ofta händer är dock att 
ogräs tar överhanden och spolierar hela arbetet. Om man ändå vill använda den 
här metoden rekommenderar Åkerblom att förså i lådor som vattnas med en 
blandning av lättmjölk och vatten och täcks med en fiberduk. På det här sättet har 
du bättre kontroll över din odling. 
 
Om man vill mossklä en kruka, en sten eller någon annan yta där mossa kan trivas 
finns otaliga recept och tips hur man kan sporra mossan att växa. Att duscha ytan 
med öl eller mjölk, smeta på fil, yoghurt eller till och med blod (Åkerblom1987) 
är några tips man kan prova. Om det ökar tillväxten av mossan är dock inte 
fastställt, mossor kommer alltid till slut om förhållandena är rätt (Wendt och 
Carlsson 2007) 
 
Att limma fast mossan kan låta lite udda men det fungerar utmärkt enligt Fletcher 
(1991) och Åkerblom (1987)som också har provat metoden under svenska 
förhållanden.. Denna metod gör det möjligt för mossan att få fäste på lodrätta och 
lutande ytor som stenväggar, murar eller kanske en stendekoration av något slag. 
Vad som är viktigt att komma ihåg är att välja en mossart som naturligt växer på 
sten, till exempel någon ur släktet Grimmia. Att försöka etablera en mossa som 
inte har de rätta kraven är helt förkastligt enligt Fletcher. 
 
 
Skötsel 
Att sköta en mosstrådgård, efter den mer intensiva etableringsfasen av vattning 
och ogräsrensning, fordrar en viss arbetsinsats men långt ifrån mängden som en 
gräsmatta kräver. Hålla efter eventuella ogrässtrån som sticker upp och sopa eller 
kratta bort löv och skräp som kan förmultna och därmed höja kvävehalten. Vattna 
lite när nöden kräver det är allt (Schenk 2004 ; Massie 2004). 
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Problem man kan stöta på 
Slitage är ett problem om man tänker använda trädgården som lekplats för barnen 
och då kanske man helt ska tänka om och satsa på en konventionell gräsmatta 
istället. Annars tål mossmattan att gå på men lägg gärna ut några vackra 
trampstenar där trafiken blir som intensivast (Domines 2006). 
 
Barfrost och snömögel kan skada mossor, liksom kvävning av allt för mycket löv 
som får ligga kvar (Åkerblom 1987) 
 
Kommunalt vatten kan vara för hårt för att mossorna ska trivas så regnvatten är att 
föredra (Wendt och Carlsson 2007). 
 
Enligt Schenk (2004) är det mest överhängande problemet med en mossträdgård 
fåglarna. Fåglarna älskar att krafsa runt i mossan särskilt, under våren då de 
samlar material till sina bon. Har man otur kan en mossmatta helt förstöra på ett 
ögonblick. Men Schenk har märkt att om trädgården innehåller större stenar blir 
fåglarna otrygga och håller sig borta. Ett annat sätt är att använda sig av nät eller 
skuggmattor på våren när risken för angreppen är som störst. 
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Några Svenska mossor man kan använda i mossträdgården 
Några mossor man hittar i stora delar av Sverige. Valda för in härdighet och sitt 
estetiska värde. Bilderna är, om inget annat påpekas tagna från www.flickr.com 
fria bilder på nätet. 
 
Polytrichumarterna används flitig i Japanska mossträdgårdar och är mycket tåliga. 
De trivs på alla underlag (Shenk 1997)bara det är ett PH - värde omkring 6-6,5. 
Det är också en av de soltåligaste mossorna bara underlaget bär nog med vatten 
tål de fler timmars full sol (Åkerblom1987). Björnmossan har relativt tjocka 
pälsliknande blad som växer i spiralform runt stammen som i sig har ett utvärtes 
kapilärsystem och kan på det sättet hålla fukten i månader trots att de ser helt 
uttorkade ut (Shenk 1997). Polytrichumarterna kan bli mycket gamla, i japanska 
trädgårdar finns 75 år gamla exemplar som mår utmärk(Åkerblom1987). 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Bi        bild 1 Foto: Tomas Utsi 
 
 
 
 
Polytrichum commune stor björnmossa (bild 1) är en av den vanligaste mossan på 
fuktig, rik, sur, halvskuggig till skuggig mark och kan bli upp till en halv meter 
hög i mjuka kuddar(Åkerblom 1987). Sporkapslarna på honplantan är 
ögonfallande vackra med sina huvor och hanplantan bidrar med sina 
stjärnformade rosetter, en klar tillgång i trädgården(Shenk1997)Att etablera 
björnmossa är inte svårt bara odlingssubstratet har rätt PH-värde och den får lite 
skugga men vad den absolut  behöver är vatten. Om det inte regnar måste 
björnmossan vattnas regelbundet annars bildas en ful avlagring i topparna då 
mossan försöker göra sig av med slagg och nedfall. Fler björnmossor är väl värda 
att odla(Fletcher 1991) . P. juniperinum  enbjörnmossan är till exempel mycket lik 
stor björnmossan men bara 10 cm hög och trivs på torrare underlag 
(Åkerblom1987).  
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 Bild 2 

 
 
 
 
 
Grimmiaarterna är kinkigare och långsammare att etablera. Varför de ändå är 
valda att beskrivas är för att dom tål full sol och torka mycket bra. Grimmia 
trichophylla kuddmossa (bild 2) bildar täta mörkgröna luddiga kuddar på soliga 
sura stenar (Hallingbäck och Holmåsen 1995). De mycket vanliga magmatiska 
bergarterna granit och gnejs är klassade som sura (www.nrm.se/sv).  
Svårigheten är att få mossan att fästa i första skedet utan att trilla bort och här kan 
man ta till vad som kan verka en udda metod, nämligen lim. Ett vattenfast gärna 
silikonbaserat lim passar bäst. Sen är det bara att vänta några år innan mossan  
verkligen fått fäste (Fletcher 1991)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bild 3 
 
 
 
 
Hylocómium spléndens husmossa (bild 3) är lättigenkännlig med sina  
ljust olivfärgade fjäderlika skott i våningar(Hallingbäck och Holmåsen1995). 
Husmossan trivs bäst på ett surare substrat som ogödslad torv men klarar 
även andra underlag(Jahns 1983) och är ett vackert skirt inslag bland  
kvastmossor och andra mattbildande mossor i en skuggigare del av  
trädgården (Wendt och Carlsson 2007). 
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   bild 4 
   
 
Dicranum scoparium kvastmossa (bild 4) har fått sitt namn för att den ser borstad 
ut, alla blad ligger åt samma håll. Den är en av den mest spridda akrokarpa 
mossan(Fletcher 1991). Kvastmossan är enkel att odla och ställer inte stora krav 
vare sig på underlag eller PH-värde. Den förökar sig villigt genom vegetativ 
förökning och bildar kolonier med sina decimeterstora gröna till gulgröna kullar i 
både soliga och skuggigare lägen(Nationalnyckeln 2006) 
     
D. majus stor kvastmossa växer på fuktigare skuggigare områden i klart 
grönglänsande kraftiga plantor(Jahns 1983) medan D. montánum 
stubbkvastmossa bildar kuddar på stubbar och trädstammar(Nationalnyckeln 
2006) 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 5 
 

 
 
Ptilium crista-castrénsis kammossa (bild 5) är en vacker pargrenad fjäderlik 
mossa som trivs i fuktig och något sur miljö(Jahns 1983). Den hittas ofta 
tillsammans med Dicranum majus och bildar stora ljusgröna täcken som står 
vackert mot mörkare inslag i skuggträdgården(Wendt och Carlsson 2007).  
Det bör dock påpekas att den kan vara något svårare att etablera men om man har 
rätt förutsättningarna och lite tur så kan man glädjas åt en av de vackraste och 
mest åtråvärda mossorna i din trädgård (Shenk 1997.)  
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Bild 6 
 
 
 
Distichium planmossorna (bild 6) vill ha kalk, alltså ett högt PH- värde.  
Planmossan klarar under långa perioder så tuffa lägen som torr skugga. Varje 
skott är tillplattat och 2 -5 cm högt och de smala böjda bladen ger ett sirligt 
intryck men ofta är det de talrika tunna raka sporkapslarna man först lägger märke 
till(Nationalnyckeln 2006).  
Sporkapseln som är cylindrisk eller äggformad sitter på ett upp till 3 cm långt rakt 
skaft(Jahns 1983)  
      Bild 6  
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Förslag till ett mossrum  
Att göra en japansk Roji trädgård hemma i täppan är för mycket att satsa på men 
att ta upp influenser från den japanska trädgårdsfilosofin i någon del är något vi 
kan och har alla förutsättningar att göra. 
 
Bäst lämpat för ett mossparti är en skuggig eller halvskuggig del av trädgården 
som inte är för torr. Om partiet ligger i torr skugga behövs ett bra 
bevattningssystem för de flesta mossor behöver fukt. Titta på platsen där mossan 
växer naturligt och försök återskapa den miljön. Ljus, PH-värde och fuktighet är 
faktorer som är viktiga i sammanhanget. Om PH-värdet är för högt på den plats 
du valt kan du sänka den med mjölkpulver eller aluminiumsulfat om det däremot 
är för lågt kan du tillsätta aska eller kalk till exempel (Schenk 1997). 
 
När marken är ren från gräs och skräp och preparerad till önskat PH-värde är det 
optimala att strö ut förna från platsen där mossorna har samlats in. På det sättet 
ges det bästa förutsättningarna för en lyckad transplantering. Naturligtvis kan man 
använda en ogödslad torv med inslag av sand och eventuellt lite lera för 
vattenhållningen om man inte kan frakta hem underlag från skogen. 
 
Rumskänslan är viktig eller rättare sagt att avgränsa det stilla mosspartiet från 
resten av trädgården för att nå fram till vad platsen ska sträva efter. Väggarna kan 
bestå av en stram klippt häck eller ett enkelt plank av något slag. Det primära är 
att avgränsningen inte tar över platsen utan är just bara en stilla vägg. 
 
I japan använder man hela tiden kontraster, ljust mot mörkt, runt mot flikigt. 
Framförallt sovra och välj bort. Tänk upprepandets vila istället för mångfald. 
 
 
I det här förslaget blir svensk trollskog och japanska trädgårdars strama enkelhet 
förenade till en plats för stillhet och tankar. 
Just detta granskogsinspirerade mossparti som beskriv växer naturligt i rätt 
mycket väta så för att de valda mossarterna ska trivas och få ett naturligt uttryck 
är ett litet vattenblänk, en tänkt tjärn, inplanerad. Gammal död mossbelupen ved 
som en stubbe eller en liggande stock är både främjande för mossornas trivsel och 
ger ett naturligt intryck. Några vackra mossiga stenar är nästan ett måste om man 
har möjlighet att få med sig de hem, om inte kommer mossorna att kolonisera 
vilken sten som helst under tid. 
 
Den metod vald för det här förslaget är att transplantera mossmattor för att snabbt 
få resultat och spara en hel del arbete men man kan naturligtvis använda någon 
annan metod som spontan etablering eller att sätta tussar av mossa som sedan får 
växa ihop. 
 
Ideskiss  se bilaga 1
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Mossarterna valda till partiet är inte många men får istället breda ut sig just för att 
uppnå stillheten. 
 
Dicranum majus stor kvastmossa 
Dicranum scoparium kvastmossa  
Hylocómium spléndens husmossa 
Polytrichum commune stor björnmossa 
Ptilium crista-castrénsis kammossa 
 
 
Lämpliga komplementväxter till mossor är naturligtvis de som trivs i samma 
miljö. Här kan man titta på woodlandväxter, rhododendron, ormbunkar, funkior 
och trillium som några få exempel.    
Till detta förslag är några skuggande träd och ett fåtal perenner utvalda. 
Blommande inslag är inte det primära i en mossträdgård men vitsippans korta 
blomning som ersätts av vildpionens ännu kortvarigare lyser upp dunklet  på ett 
magiskt sätt och bryter av så vackert med mossornas mörka matta. 
 
Acer ginnala ginnialönn, blanka mörka blad och röda näsor på hösten 
Picea abies 'Aarburg' hänggran, smalväxande lite tufsigt intryck 
Paeonia suffruticosa rockii vild buskpion, vita stora enkla blommor i juni 
Hosta ´Sum and Substance´ funkia, stora gulgröna blad  
Adiantum pedatum frilandsadiantum, skirt ljusgrönt bladverk med svarta bladskaft 
Matteuccia struthopteris strutbräken, högt strutformat frodigt växtsätt 
Anemone nemorosa vitsippa, vita blommor tidig vår. 
 
 
 
 
 
Köpa mossa från en handelsträdgård verkar i dagsläget svårt. 
Efter förfrågan hos ett antal handelsträdgårdar i hela landet har det inte funnits 
någonstans där man saluför annan mossa än den man använder vid 
blomsterbinderi.
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Diskussion  
Det är ett problem att hitta litteratur i ämnet mossträdgårdar för Svenska 
förhållanden. 
I mångt och mycket får man förlita sig på engelska och amerikanska källor där 
intresset för mossträdgårdar är mycket större än i Sverige. 
 Rena bestämningsnycklar för mossor är ovärderliga när man vill lära sig mer om 
den stora växtgrupp som mossorna utgör. 
 
Den gröna mjuka namnlösa matta som välkomnar oss i skogen symboliserar för 
många människor mossor. En grupp växter som tas förgivet. Men inte många vet 
att bara i Sverige finns 1000 olika mossarter som koloniserar alla slags olika 
habitat. Den mossa de tror sig känner igen är den de dekorerar adventsljustaken 
med och då är det faktiskt en lav. 
 
 När man i Sverige nämner mossa i trädgårdssammanhang handlar merparten om 
att man är besvärad av mossorna och söker hjälp att utrota dem. Som svar på detta 
säljs naturligtvis mängder av preparat till hjälp att avliva mossorna. 
Trädgården för svensken är under sommarmånaderna ett extra vardagsrum där 
man samlas för att grilla och umgås Det är där barnen leker och om ägaren är 
intresserad fylls den av blommor gärna med en färg och artrikedom i överflöd och 
kanske en och annan trädgårdstomte. 
Inställningen till trädgårdar i Sverige och mossträdgårdarnas hemland Japan är 
stor. 
En japansk trädgård är inte till för att vista i på det vis vi gör. Japans tidiga 
trädgårdar fick aldrig beträdas utan bara betrakta. Först när Roji-teträdgårdarna 
skapades fick man uppleva trädgården från insidan men som en plats för 
meditation snarare än en trädgårdsupplevelse. En japansk trädgård anses först klar 
när inget mer kan uteslutas, när man funnit naturens essens, The art of artlessness. 
 
Vårt behov av att vistas mer intensivt i våra trädgårdar än man gör i till exempel 
japan gör det idealist att anlägga ett mindre mossparti och inte skapa en hel 
mossträdgård. Mossrummet ska ge en känsla av naturlighet och stillsamhet och 
vara avgränsat från resten av trädgården.  
Inspireras av naturen, några träd som silar ljuset, några ormbunkar, mossiga stenar 
och lite död ved är allt som behövs för att få rätta känslan av mossträdgård. 
 
Skötseln är en mer lågintensiv variant än i en traditionell trädgårdsanläggning. 
När väl mossrummet etablerat sig ger omvårdnaden av mossorna tillfälle till en 
meditativ stund då inga bullrande maskiner stör tankarna. Rensa bort eventuella 
grässtrån, sopa bort blad och skräp är vad som behövs. 
Vattningen utgör den största delen om det blir långvarig torka. Det behövs inga 
mängder vatten till att underhålla ett mossparti men man kan tänka på att 
kommunalt vatten ofta är för hårt. Regnvatten är alltid bäst. 
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En mossmatta relativt problemfri. Att mossor är lite känsligare för slitage kommer 
man runt genom att lägga ut trampstenar där trafiken är mer intensiv. Sen återstår 
bara att skydda mossan från barfrost och den kanske värsta fienden, fåglarna. På 
våren kan vara ide att lägga ut ett mörkt nät för att förhindra fåglarna att samla 
byggmaterial ur din mossträdgård. 
  
Att hitta mossor i naturen som man kan använda för att anlägga en mossträdgård 
är inga problem. Björnmossor, kvastmossor och husmossor som utgör basen för 
en mossmatta finns i skogsmiljöer i stora delar av landet och passar utmärkt för 
etablering i trädgårdens skuggigare delar. 
Torktålig Grimmia arter (kuddmossor), plyschmossa och takmossa hittar man på 
stenhällar och sandigare underlag. 
Vad man ska tänka på är att fråga markägaren innan man tar för mycket mossa ur 
naturen. 
 
 
Att köpa mossa från en handelsträdgård har visat sig mycket svårt. 
Efter att ha kontaktat 10 större handelsträdgårdar i hela landet och frågat efter de 
mossor jag använt i förslaget på ett mossparti eller andra som kunde användas för 
att etablera en mossträdgård var alla helt okunniga. Bara en handelsträdgård, som 
trots att de inte själv hade någon mossa, kunde ge mig namnet på en grossist i 
Helsingborg som eventuellt kunde beställa mossor från Danmark 
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