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Lokaliteter m.m. 
 
Torsdag d. 19. maj 
Norsesund Station mellem Lerum og Alingsås. 
 
Først undersøgte vi sumpskoven lige over vejen fra parkeringen – her var der ikke noget 
særligt spændende. Så tog vi tilbage til hovedvejen, og et par kilometer væk fra stationen 
var der nogle klippevægge langs vejen. Her fandt vi bl.a. Amphidium mougeotii, Bartramia 
ithyphylla, B. pomiformis og Thuidium delicatulum. 
 

Bartramia pomiformis. Foto: Torben Hviid. 

 

 
 



Fredag d. 20. maj 
Blängsmossens Naturreservat – en stor højmose med veludviklet hølje-tue struktur. 
Omgivet af en bred, delvist træbevokset lagg-zone. Her er der Sphagnum affine, S. 
pulchrum og S. majus i store mængder. På den egentlige moseflade, der ligger flere meter 
højere i terrænet, finder man Dicranum bergeri, Sphagnum austinii, S. balticum, S. 
cuspidatum, S. fuscum, S. magellanicum, S. papillosum, S. rubellum, S. tenellum m.fl. 
 

Tavlen. Foto: Peter Sögaard. 
 

Lagg-zonen. Foto: Peter Sögaard. 

Torben og Klaus med begge / alle ben nede 
i Sphagnum affine. Foto: Mette K. Due. 

 
Sphagnum affine. Foto: Mette K. Due. 

 
Mosen set fra fugletårnet. Foto: Irina 
Goldberg. 

Og et shot til ☺ Foto: Catrine Jensen. 



 
Og hvordan var det nu man kunne se 
forskel på Sphagnum majus og S. 
cuspidatum i felten? Foto: Catrine Jensen. 

 
Sphagnum pulchrum var til gengæld nem at 
kende. Foto: Irina Goldberg. 

 
 
 
Rånna-Ryd Naturreservat: Ryds ängar och grottor. 
Her løber en skovbæk gennem en dyb kløft med forskellige bjergarter. Stedvist er der 
kalkpåvirkning, og vi fandt tre arter af Anomodon: A. attenuatus, A. longifolius og A. 
viticulosus, Dichodon pellucidum, Leskeella nervosa, Neckera crispa m.fl. 
 

Tavlen. Foto: Peter Sögaard. 
 

Der kigges efter mosser. Foto: Mette K. 
Due. 

 
 
 
Naturreservatet Jättadalen - en sprækkedal på Billingens sydvest-side med gammel 
nåleskov og en bæk, som skærer igennem de forskellige bjergarter, overvejende diabas. 
 
Mange arter på sten, som er sjældne eller slet ikke findes i Danmark: Andreaea rupestris, 
Amphidium mougeotii, Antitrichia curtipendula, Hylocomium umbratum, Paraleucobryum 
longifolium, Racomitrium lanuginosum og R. microcarpon m.fl. 



 
Tavlen. Foto: Peter 
Sögaard. 

 
Vandfald. Foto: Peter 
Sögaard. 

 
Har man brug for 
klatreudstyr? Foto: Irina 
Goldberg. 

 
Peter og Jan kigger på… 
Foto: Catrine Jensen. 

 
… Anreaea rupestris. Foto: 
Torben Hviid. 

 
Rocks and trees, and 
people. Foto: Irina Goldberg.

 
 
Bryologkredsens ordinære generalforsamling blev afholdt om aftenen. 
 
 
Lørdag d. 21. maj 
Lindbergs Domänreservat. 
Et lille område med gammel nåleskov beliggende vest for søen Vristulven. 
 



Tavlen. Foto: Peter Sögaard. Gammel granskov. Foto: Catrine Jensen. 
 
Her vokser Sveriges ældste gran. Men det er ikke pga. grantræet, skoven er beskyttet – vi 
skulle finde bladmosset, der er på reservatets udpegningsgrundlag. Og det fandt vi ☺ 
 

Der ledes grundigt efter arten. Foto: Catrine 
Jensen. 

 
Buxbaumia viridis fundet! Foto: Mette K. 
Due. 

 
Flarka-mossarna ligger tæt på domænreservatet og er skovmose med store mængder af 
Sphagnum fuscum og S. magellanicum, samt S. angustifolium, S. balticum, S. capillifo-
lium, S. rubellum, S. tenellum, Dicranum bergeri m.fl. 
 

 
Sphagnum capillifolium. Foto: Torben Hviid. 

 



 
Södra brottet - kalkbrud i udkanten af Skövde. 
Her så de, der havde kikkerter med, en sjælden fugl, Stor Hornugl. 
 
De andre måtte nøjes med en lup og ledte efter nogle små, akrokarpe, irriterende (fordi det 
var knastørt) arter som Pterygoneurum ovatum og Pseudocrossidium revolutum – 
forgæves! Men der var Pseudocrossidium hornschuchianum på de åbne kalkflader og 
Didymodon tophaceus på de skyggede vægge, hvor kalkholdigt vand sivede ud. 
 

Her kunne Pterygoneurum ovatum være. 
Foto: Torben Hviid. 

Didymodon tophaceus på de fugtige kalk-
vægge. Foto: Torben Hviid / Mette K. Due. 

 
 
 
 
Grillaften på Flämslätt Stifts- och kursgård. 
I en større ”stuga” tæt på huset, hvor vi boede, dækkede personalet bordet til os. 
Grillkuglen lå klar, og salaten var tilberedt. Vi skulle selv grille forskellige slags kød, pølser, 
fisk og majs, og det var hyggeligt med ild i pejsen! 
 

Grillstugan set udefra. Foto: Mette K. Due. 
 

… og indefra. Foto: Mette K. Due. 
 
 
 
 



 
Søndag d. 22. maj 
 
Ökkul-Borregården Naturreservat mellem Ökkulasjön og Husgärdessjön. 
 
Hængesæk i kanten af lille sø (Ökkulkär), hvor der tidligere fandtes Paludella squarrosa, 
Pseudocalliergon trifarium. De er forsvundet pga. tilgroning med vedplanter, men 
Sphagnum contortum, S. warnstorfii og Helodium blandowii tåler skygge og vokser stadig 
på lokaliteten. 
 
Ekstremrigkær (Husgärdessjön) med bl.a. stor bestand af Sort Skæne og Tørve-Viol 
omgivet at skov. For mange år siden voksede Catoscopium nigritum her. Den kunne vi 
ikke finde. Der blev registreret Limprichtia cossonii, Fissidens osmundoides, 
Tomentypnum nitens og andre rigkærsarter. 
 

Rigkær i skoven. Foto: Irina Goldberg. 

 

 
 
Det var en vellykket tur, og alle kom godt hjem! 
 
Referent: Irina Goldberg 
 


