Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) i Danmark
– forekomst og habitat
Christian Bertelsen1 og Peter Leth2
Hos næsten alle arter af mosser domineres
livscyklus af den fotosyntetiserende gametofyt, dvs. det livsstadium, hvor plantens
celler har et enkelt kromosomsæt. Efter
befrugtning udvikles sporofytten, hvor
hver celle har dobbelt kromosomsæt.
Sporofytten lever typisk delvis som parasit
forankret i gametofytten (se figur 1).
Grøn Buxbaumia er imidlertid en særpræget mos, som på flere områder afviger fra

ovennævnte generelle karakteristik. Den
udmærker sig især ved at have en stærkt
reduceret gametofyt og et usædvanligt stort
sporehus (se figur 1). I felten vil man typisk
kun erkende sporehusene.
Før 2012 anså vi Grøn Buxbaumia (Bux
baumia viridis) for at være meget sjælden
– næsten forsvundet fra Danmark.
Voksestederne beskrives som ”åben mor-

Summary
The moss Buxbaumia viridis in Denmark – occurrence and habitat
Until 2012 Buxbaumia viridis was considered very rare – nearly absent in Denmark.
The preferred habitat of B. viridis was described as open acidic and nutrient-poor forests especially conifer forests and often along roadsides in forests with long continuity.
The species, however, needs surveying as it is listed on the EU Habitat Directive, Appendix 2. In 2017-2018, we searched for B. viridis in already known habitats as well as
in a large number of not previously known habitats. Our search has resulted in more
than a two-fold increase of records of B. viridis in Denmark. In total, we have found 319
new occurrences of the species including finds at 84 new localities and 18 new forests.
Our work documents that B. viridis has a preference for habitats consisting of humid
humus and decomposed wood of norway spruce (Picea abies) and to some extent fir
(Abies sp.) whereas the species never grows on wood and in forests of sitka spruce (P.
sitchensis), douglas fir (Pseudotsuga menziesii), pine (Pinus sylvestris), larch (Larix sp.)
or oak (Quercus sp.). Banks along forest road are in some locations (Gribskov, Tisvilde
Hegn) the most common habitat but mostly B. viridis grows on the forest floor.
Including our new findings, B. viridis now has 493 occurrences in 145 habitats and 34
forests. In spite of this it is not possible to conclude that the conservation status of B.
viridis in Denmark is favorable and that the species’ distribution and abundance are in
progress. The numerous new findings are due to an increase in search activity and an
improved knowledge about a wider range of habitat preferences. Based on our observation of many occurrences of typically small size populations, we consider B. viridis to
be widespread but rare in Denmark. We suggest the species be assigned the status DD
(Data Deficient).
We expect that the results above will lead to the discovery of additional finding sites
and habitats in the coming years, especially in Eastern Jutland, but also on Funen and
in the central part of Zealand.
Keywords: Bryophyta, Buxbaumia viridis, habitat preferences, Denmark, threatened
bryophyte, Habitat directive, substrate, distribution, status, wood preferences, epixylic
species.
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bund i skove, især nåleskove, og ofte på
brinker langs veje” og ”på frønnet træ”
(Andersen et al. 1976). Det anføres også,
at arten fortrinsvis vokser i skove med
lang kontinuitet og overvejende på sur
jordbund på gamle skovvejsskrænter og i
tilknytning til aldrende granstubbe i ældre
bøgeskov med indslag af Rød-Gran eller
Ædelgran, eller i lysstillede områder i
rød- og ædelgranbevoksninger (Wind og
Nygaard 2017).
I forbindelse med forfatternes arbejde med
den Nationale Overvågning af Grøn Buxbaumia (NOVANA) vinteren 2016/2017
gav det forhold, at arten overvejende var
fundet på skovvejsskrænter anledning til
spekulation om, hvorvidt arten kunne betegnes som kulturbegunstiget med gamle
vejskrænter og diger som det foretrukne
habitat i Danmark, eller om arten blot var
overset på sine voksesteder i mere naturligt
skovmiljø. Drivkraften i vores eftersøgningsarbejde i 2017 og 2018 har derfor bl.a.
været at få belyst dette forhold og generelt
at få et skarpere billede af artens faktiske
habitatvalg i Danmark.
Med et stort antal nyfund af Grøn Buxbaumia de seneste år er artens statusvurdering
blevet udfordret og grundlaget for en
opdatering af artens habitatpræference i
Danmark er relevant.
Dette er også baggrunden for denne artikel, som præsenterer de seneste års mange
fund, herunder forfatternes egne 319 nye
forekomster og giver et forslag til artens aktuelle rødlistestatus. Endvidere præsenteres
Grøn Buxbaumias foretrukne habitatvalg i
Danmark baseret på data indsamlet på ca.
470 konkrete voksesteder fra mere end 140
forskellige lokaliteter.
Forfatterne har fundet den langt mere ud-
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Figur 1. Livscyklus hos de fleste mosser (forneden) og hos mosset Grøn Buxbaumia (foroven)
inspireret af bl.a. Wiklund (2004), Dahlgren et al. (1983) og Andersen et al. (1976). ”n” og
”2n” angiver livsstadier med hhv. et og to kromosomsæt.
a. Moden sporofyt (2n) (orange), udviklet på en gametofyt (n) (grøn). b. Sporer (n) spredt fra
moden sporofyts sporehus.
c. Sporer spiret til et trådformet forkim (protonema) (n). d. Bladbærende, kraftige ”mos
planter” ( eller ) (n) tvekønnede findes også dannet fra særlige celler på det trådformede
forkim. Både forkim og ”mosplante” har ét kromosomsæt og kaldes samlet for en gametofyt. e.
Fra særlige celler på forkim dannes uanseelige, små ”mosplanter”. f. Hanlige kønsceller (sper
matozoider) dannet på en hanlig ”mosplante” ( -gametofyt), hvorfra de kan spredes og be
frugter hunlige ”mosplanter” ( -gametofytter). g. En umoden sporofyt (2n) udviklet på en
usædvanlig lille hunlig ”mosplante” ( -gametofyt). Sporofytten består af en stilk (seta) og et
sporehus. Sporehuset kan være dækket af en hætte, som stammer fra gametofytten. h. En
umoden sporofyt (2n) udviklet på en hunlig ”mosplante” ( -gametofyt) med en almindelig
størrelse (1-10 cm).
Life cycle of most bryophytes (below) and of Buxbaumia viridis (above) inspired by Wiklund
(2004), Dahlgren et al. (1983) and Andersen et al. (1976). n and 2n signify 1 or 2 chromo
some set cells, respectively.
a. Mature sporophyte (2n) (orange) developed on a gametophyte (n) (green). b. Spores (n)
dispersed from the mature sporophyte capsule. c. Spores germinated to a filamentous protone
ma (n). d. Leaf carrying, big moss plants ( or ) (n) (hermaphroditic exist too) formed
from particular cells on protonema. Both protonema and “moss plant” have one set of chro
mosomes and comprise the gametophyte. e. Very small “moss plants” develop from particular
cells on the filamentous protonemata. f. Male germ cells (spermatozoides) developed on a
male gametophyte. g. An immature sporophyte (2n) developed on an unusual small female
gametophyte. The sporophyte consists of a stem (seta) and a capsule. The capsule may be cov
ered by a cap which originates from the gametophyte. h. An immature sporophyte (2n) devel
oped on a female gametophyte with a typical size for most mosses (1-10 cm).
bredt i skove, hvor den allerede var kendt
fra, som Jægerspris Nordskov, Tisvilde
Hegn, Rold Skov og Hou Skov. Fund er
også gjort i ”nye” skove som Sonnerup
Skov, Kårup Skov og Grevindeskov (Vestsjælland), Klosterris Hegn, Farum Nyvang
og Færgelunden (Nordsjælland), Haraldsted Skov, Humleore, Hejede Overdrev,
Højbjerg Skove, Klosterskov og Åstrup
Skov (Midtsjælland) samt Allerup Bakker,

starten var fokus relativt bredt hvad angår
substrat og især bevoksningstype (træart
og bevoksningsalder). Således besøgte vi
også en del bevoksninger med Sitkagran
(Picea sitchensis), Douglasgran (Pseudotsu
ga menziesii), Birk (Betula spp.) og Skovfyr
(Pinus sylvestris). Efterhånden blev eftersøgningen dog overvejende koncentreret til
bevoksninger med Rød-Gran (Picea abies),
Ædelgran (Abies spp.) og ældre bøg (Fagus
sylvatica). På disse lokaliteter blev eftersøgningen koncentreret omkring gamle
stubbe, rodklumper (rodvæltere) og gamle
jorddiger samt skovbundspartier med fugtig, svampet konsistens (humus) og uden
dominans af store mosser.
Desuden blev næsten alle landets tidligere
(2012-16) fundsteder (publiceret i Naturbasen) besøgt med henblik på genfund og
indsamling af habitatkarakteristika så som
dominerende træart og substrat-type.
Fund af solitære sporehuse eller grupper
af sporehuse blev henført til en og samme
forekomst hvis deres indbyrdes afstand var
Figur 2. Grøn Buxbaumia (Buxbaumia
viridis) på rødgranstub. Bemærk den lille
knold ved basis af stilken (angivet med pil).
Det er den stærkt reducerede gametofyt.
Buxbaumia viridis growing on a spruce
stump. Note the reduced gametophyte at the
base of the seta (indicated by arrow).

Sium Skov, Hem Skov og Feldskov (Jylland).
METODE
Inspireret af det store antal fund af voksesteder gjort af især Jan Larsen og Vilhelm
Dalgaard i 2012-13 (publiceret i Naturbasen, Danmarks Fugle og Natur) har vi
eftersøgt arten i en lang række skove. I
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Figur 3. Princip for afgrænsning af lokaliteter og forekomster. Solitære eller små grupper
af Buxbaumia viridis sporofytter henføres til én og samme forekomst, når deres indbyrdes
afstande er mindre end 10 m. Forekomster med en indbyrdes afstand på under 100 m
henføres til én og samme lokalitet.
Definition of localities (lokalitet) and occurrences (forekomst). Solitary or small groups of
sporophytes which are less than 10 m apart belong to the same occurrence. Occurrences which
are less than 100 m apart belong to the same locality.
mindre end ca. 10 meter. Tilsvarende er
alle forekomster med en indbyrdes afstand
på under 100 m som udgangspunkt henregnet til én og samme lokalitet (figur 3). I
enkelte tilfælde er dette dog fraveget f.eks.,
når to forekomster i meget forskellige
bevoksningstyper har ligget under 100 m
fra hinanden.
Forekomst
Kendskabet til forekomsten af Grøn Buxbaumia i Danmark har længe været meget
sporadisk. Dette skyldes dels, at arten
er uanseelig, kortlivet og meget spredt
forekommende, og dels at arten ikke har
fået nævneværdig opmærksomhed blandt
”feltfolket”.
Før habitatdirektivet fra 1992 forelå kun få
og helt overvejende historiske angivelser
af arten i Danmark. Blandt de seneste skal
her nævnes en angivelse af K. Thingsgaard
og K. Damsholt fra 1990 fra en vejskrænt
i det centrale Gribskov samt en angivelse
fra Torup Plantage i Nordvestjylland 1997
(Pihl et al. 2000).
Fokus ændrede sig imidlertid efter 1992
med Danmarks tiltrædelse af EU’s Habitatdirektiv, idet Grøn Buxbaumia er opført
på direktivets bilag 2 over arter, som har
fællesskabstydning, og som kræver, at
medlemslandene udpeger bevaringsområder for arterne.

Figur 4. Af og til ses hvide sporehuse, som
typisk visner ned i løbet af få dage. Denne
er fra Gribskov.
A white capsule of Buxbaumia viridis.
White capsules typically withers within a
few days. This one is from Gribskov.
De første år blev dette ikke afspejlet i antallet af fund af arten, men de senere år har
interessen for at eftersøge arten i den grad
givet resultater. ”First mover” i den øgede
opmærksomhed og eftersøgning af arten
efter 1992 var biolog Mogens Holmen, som
i Strøgårds Vang i Gribskov i 2004 fandt arten på en gammel frønnet rødgranstamme.
Det første store fundgennembrud kom
dog først i årene 2012-15 med botaniker
Jan Larsens mange fund bl.a. fra Gribskov,

Teglstrup Hegn og Tisvilde Hegn. Også
botaniker Vilhelm Dalgård har særligt i
2014 været meget aktiv i eftersøgningen af
Grøn Buxbaumia og gjort et stort antal nyfund især fra Gribskov. Endvidere har Irina
Goldberg, Mogens Holmen og Peter Leth
bidraget med nyfund i perioden 2014-15. I
det Jyske har Karen Tingsgård, Irina Goldberg, Jan Larsen, Erik Thomsen m.fl. hver
gjort enkelte fund af arten.
I perioden 2017-2018 har vi fundet 84 nye
lokaliteter med Grøn Buxbaumia fordelt på
319 forskellige forekomster med tilsammen
3253 sporehuse. Særlig bemærkelsesværdigt er fundet af 119 nye forekomster fra
Tisvilde Hegn fordelt på 20 forskellige
lokaliteter med et samlet antal registrerede
sporehuse på 888 samt 88 nye forekomster fra Jægerspris Nordskov fordelt på 17
forskellige lokaliteter med et samlet antal
sporehuse på 975. Ligeledes interessant er
bl.a. fund gjort i Fjeld Skov på Djursland,
nye fund syd for Mariager Fjord, fund
fra Allerup Bakker i Vendsyssel samt 21
nye fund fra Rold Skov. Endvidere er det
bemærkelsesværdigt, at der er gjort så
mange fund af Grøn Buxbaumia i skove i
Vestsjælland (Sonnerup Skov, Kårup Skov,
Grevindeskov) og på Midtsjælland (Åstrup
Skov, Hejede Overdrev, Højbjerg Skove,
Haraldsted Skov, Klosterskov, Vallø Storskov og Humleore Skov).
I perioden 2004-2018 er der således registreret i alt 493 forekomster af Grøn
Buxbaumia i Danmark fordelt på 145
forskellige lokaliteter. Summen af forekomsternes maksimale sporofytantal i perioden
2012-2018 er 6276.
En stigning i antallet af kendte forekomster
af Grøn Buxbaumia er set i flere andre
europæiske lande, men ingen steder lige
så markant som i Danmark. Flere nyfund
er eksempelvis gjort i Tjekkiet (Holá et al.
2014), Polen (Voncina et al. 2011) og Italien (Spitale & Mair 2017).
Fordelingen i Danmark af antallet af lokaliteter, forekomster og sporehuse på skov-
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Skovområde

Sjælland
Tisvilde Hegn
Teglstrup Hegn
Klosterris Hegn
Horserød Hegn
Krogenberg Hegn (på gr. til
Danstrup Hegn)
Tokkekøb Hegn
Gribskov (ex. Søskoven)
Søskoven (øst Gillelejevej)
Stenholtsvang
Store Dyrehave
Lystrup Skov
Rudeskov
Farum Nyvang
Jægerspris Nordskov
Færgelunden
Åstrup Skov
Kårup Skov
Sonnerup Skov
Grevindeskov ved Jyderup
Hejede Overdrev
Højbjerg Skovene
Haraldsted Skov
Klosterskov ved Borup
Humleore Skov
Vallø Storskov
Strandskov ved Fakse
Jylland
Hou Skov ved Assens
Rold Skov
(inkl. Torstedlund Skov og
Jægersborg Skov)
Silkeborgskovene
Dronninglund Storskov
Allerup Bakker
Fjeld Skov
Hem Skov
Siem Skov vest Terndrup
Sum

Antal lokaliteter

Antal
forekomster

Summen af det maksimale antal sporehuse
talt et år i perioden
2012-18.

Første og seneste
fundår i nyere tid

Nye fund af forfatterne
2017-2018
(lokaliteter/forekomster/
sporehuse)

26
5
1
1
1

202
6
1
25
1

1812
37
2
1236
28

2013-2018
2012-2018
2018
2014-2017
2014-2017

20/119/888
0/0/0
1/1/2
0/0/0
0/0/0

3
26
5
1
3
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

6
38
8
3
3
1
2
1
93
3
3
2
2
1
1
23
9
5
1
1
1

44
591
73
6
64
1
23
30
1018
14
139
11
4
8
2
368
39
50
86
1
2

2014-2017
1997-2018
2012-2018
2014-2018
2014-2018
2015
2014-2016
2018
2014-2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

0/0/0
6/18/198
1/4/46
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
1/1/30
17/88/975
1/3/14
1/3/139
1/2/11
1/2/4
1/1/8
1/1/2
1/23/368
3/9/39
1/5/50
1/1/86
1/1/1
1/1/2

4

9

99

2014-2018

3/8/76

24

32

366

2014-2018

14/21/214

1
3
1
2
1

1
4
1
2
1

2
89
1
8
20

2018
2014-2018
2018
2018
2018

0/0/0
2/2/69
1 /1/1
2/2/8
1/1/20

1
145

1
493

2
6276

2018
-----

1/1/2
84/319/3253

Tabel 1. Antallet af lokaliteter, forekomster og sporofytter af Grøn
Buxbaumia (Buxbaumia viridis) i Danmark fordelt på skovområder i perioden 2012-2018. Endvidere ses året for det første og det
seneste fund i skovene i nyere tid. I højre kolonne ses antallet af
nye lokaliteter, forekomster og sporehuse gjort af forfatterne i perioden 2017-18.
områder fremgår af tabel 1 og forekomsternes geografiske lokalisering af figur 5. Hver
prik i figur 5 repræsenterer en særskilt
forekomst lokaliseret med GPS.
Habitat
Det er indlysende vigtigt at have et godt
kendskab til Grøn Buxbaumias foretrukne
voksesteder for at kunne optimere eftersøgning af arten. Dette skyldes især, at
arten er uanseelig, meget spredt forekommende og noget ustadig i sin optræden.
Dertil kommer, at arten, selv i områder
hvor den synes udbredt, kun optræder på

Number of localities (lokaliteter), occurrences (forekomster) and
sporophytes (sporehuse) of Buxbaumia viridis in Denmark by forest
2012-18. Column five shows the year of the first and the latest find
in each forest. The right column shows the number of new localities,
occurrences and sporophytes discovered by the authors in the period
2017-18.

en meget lille andel af de tilsyneladende
egnede voksesteder. Dette har utvivlsomt
betydet, at arten både er eftersøgt forgæves
på uegnede habitater og overset på egnede.
Alfa og omega i eftersøgningen af arten er
derfor dels et godt og nuanceret kendskab
til artens foretrukne voksesteder og dels
stor tålmodighed.
I litteraturen findes en del gode beskrivelser af Grøn Buxbaumias foretrukne
voksesteder (Wiklund 2013; Holá et al.
2014 mfl.). Her beskrives habitaterne som
overvejende fugtigt humus og ved af Rød-

Gran eller Alm. Ædelgran i fremskreden
nedbrydningsgrad. Vi har i vores habitatgennemgang kunne konstatere, at disse
beskrivelser ikke er dækkende for artens
voksesteder i Danmark.
På baggrund af besigtigelse og undersøgelse af cirka 470 forekomster af Grøn
Buxbaumia i Danmark vurderer vi, at forholdene nævnt i tabel 2 er særligt vigtige
for arten.:
Flere andre forhold er naturligvis afgørende bl.a. substratets surhedsgrad og
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Figur 5. Forekomst af Grøn Buxbaumia
(Buxbaumia viridis) i Danmark 2012-2018.
Røde prikker angiver fund gjort af en af
forfatterne, blå er øvrige fund i perioden.
Bemærk at fundprikker nogle steder overlapper hinanden, således at visse ”øvrige
fund” er helt eller delvist skjult bag røde
”forfatterfund”. Det gælder bl.a. fund i
Gribskov, Tisvilde Hegn, Jægerspris Nordskov og Dronninglund Storskov.
Distribution of Buxbaumia viridis in Den
mark 2012-2018. Red dots represent findings
of the authors, and blue dots represent other
findings in the same period. Note that for
some findings (in Gribskov, Tisvilde Hegn,
Jægerspris Nordskov and Dronninglund
Storskov) red dots may cover blue dots.
næringsindhold (Wiklund 2003), men
disse er ikke direkte undersøgt i vores
registreringsarbejde. De er dog brugt indirekte, idet vi i vores eftersøgning af Grøn
Buxbaumia også har skævet til forekomst
af følgearter med tilsvarende præferencer i
forhold til disse parametre.
Vi har ikke foretaget en systematisk registrering af Grøn Buxbaumias følgearter.
Vi har dog erfaret, at arten samlet set kan
vokse i selskab med mange forskellige arter
eller for den sags skyld helt uden følgearter.
Det er derfor vanskeligt at udråbe bestemte
arter til indikatorarter for Grøn Buxbaumia. Vi har noteret os, at Stub-Pølsekapsel
(Hertzogiella seligeri), Alm. Cypresmos
(Hypnum cupressiforme), Alm. Kløvtand
(Dicranum scoparium) og Brunfiltet Stjernemos (Mnium hornum) hyppigt optræder
sammen med sporehuse af Grøn Buxbaumia samt at Kugle-Filtmos (Aulacom
nium androgynum), Stribet Dobbeltblad
(Diplophyllum albicans), Alm. Firtand
(Tetraphis pellucida) og Bægerlav (Cladonia
spp.) af og til findes på Grøn Buxbaumias
voksesteder.
Forekomst af Bægerlav i denne sammenhæng indikerer, at et habitat har henligget
uforstyrret af tråd i en årrække. Den in-

dikerer samtidig, at voksestedet er relativt
tørt. Det er derfor kun sporadisk forekomst
af bægerlav (på humus eller nedbrudt ved),
som kan indikere Grøn Buxbaumia-terræn.
Dominans af bægerlav indikerer normalt
for tørre betingelser for Grøn Buxbaumia.
Groft sagt har vi i vores søgning efter Grøn
Buxbaumia undgået de meget sure moser
med Tørvemos (Sphagnum spp.) eller udbredt forekomst af Almindelig Hvidmos
(Leucobryum glaucum). Vores fokus har
især været på halvsure områder omtrent
svarende til surhedsgraden på habitatdirektivets naturtyper ”surt overdrev ” (type
6230) og ”bøg på mor” (type 9110) eller
tilsvarende sure skovarealer domineret af
Rød-Gran og/eller Ædelgran sp. (European
Commission 2013). Let genkendelige følgearter på lokalitetsniveau er således bl.a.
surbundsindikatorerne Pille-Star (Carex
pilulifera), Bølget Bunke (Deschampsia
flexuosa), Blåbær (Vaccinium myrtillus),
Hedelyng (Calluna vulgaris), Læge-Ærenpris (Veronica officinalis), Lyng-Snerre
(Galium saxatile) og Skov-Jomfruhår
(Polytrichastrum formosum) uden at disse
nødvendigvis vokser sammen med Grøn
Buxbaumia.

I det følgende vil vi knytte nogle yderligere
bemærkninger og erfaringer til til de faktorer som er nævnt i tabel 2.

Figur 6. ”Mandefald”. Særligt i tørre perioder kan man, som på billedet, opleve et
betydeligt henfald af sporehuse. Her ses en
sværm af setae fra Tisvilde Hegn 20. marts.
Setae of Buxbaumia viridis. Particularly
dry periods can result in a substantial loss of
capsules. Here a swarm of setae from Tisvil
de Hegn from March 20th.
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Figur 7. Grøn Buxbaumia (Buxbaumia
viridis) fra Tisvilde Hegn, voksende direkte
på nedbrudt ved af Rød-Gran (Picea abies).
Buxbaumia viridis from Tisvilde Hegn
growing on decomposed wood of Picea abies.

Figur 8. Grøn Buxbaumia (Buxbaumia
viridis) som den ofte vokser - på humus
langs rodudløbere fra rødgranstub. Her fra
Hejede Overdrev på Midtsjælland, hvor
arten ikke tidligere var fundet. (Et sporehus
ved hver gul pil).
Buxbaumia viridis on a typical habitat –
humus along a superficial root from a spruce
stump. Here from Hejede Overdrev, where
the species had not previously been found.
(One sporophyte at each yellow arrow).

Figur 9. Grøn Buxbaumia (Buxbaumia
viridis) på en krave af humus og/eller nedbrudte nåle omkring en stub af en art af
Ædelgran (Abies sp.). Her fra Aastrup Skov
på Midtsjælland, hvor arten ikke tidligere
var fundet. Cirke 30 sporehuse blev talt
indenfor cirklen.
Buxbaumia viridis growing on humus or
decomposed needles around a stump of fir
(Abies sp.). Here from Aastrup Skov, where
the species had not previously been found.
About 30 sporophytes were counted within
the circle.

Substratets fugtighed
Grøn Buxbaumia er alene fundet på mere
eller mindre fugtigt substrat. I tilfælde af
periodevis udtørring har vi kunne konstatere betydeligt henfald af sporehuse ved
gentagne besøg på de samme forekomster
i årets løb (figur 6). En vis fugtighed vurderes således af afgørende betydning for et
habitats egnethed for arten. Fugtigheden
kan være resultatet af den underliggende
jords beskaffenhed og hydrologi, men det
vurderes i højere grad at afhænge af de omkringliggende arealers art og fugtighedsskabende evne. Således er flere voksesteder
flankeret af tæt granbevoksning til den ene
side (ofte mod syd) eller beliggende op til
mose, fugtig lavning eller andet vådt miljø
(Horserød Hegn, Hejede Overdrev mfl.).

som giver efter ved tryk med en finger.
Ifølge Wiklund (2004) er Grøn Buxbaumia
begunstiget af flere år i træk med høj nedbør i perioden maj til oktober eller fravær
af usædvanlig lav nedbørsmængde gennem
flere år.

Substratets nedbrydningsgrad
Grøn Buxbaumias substratpræference i
Danmark er helt overvejende stærkt nedbrudt ved eller humus, som giver efter ved
tryk med en finger (se figur 18). I praksis
kan det være meget vanskeligt at afgøre,
om der er tale om nedbrudt ved eller humus. Det skyldes, dels at nedbrydningsgraden af ved kan være særdeles fremskreden
uden nævneværdig struktur, og dels at
substratet (f.eks. nedbrudte rødder eller
grenfragmenter) ofte er skjult under jord
eller mos (se figur 15). I andre tilfælde (figur 7) er man ikke i tvivl om substratet. På
et fåtal lokaliteter har vi fundet sporehuse
af Grøn Buxbaumia voksende direkte på
mineraljord (figur 11). Vi kan ikke helt
udelukke, at det reelle substrat er skjult
humus eller nedbrudte vedrester under
overfladen.

Det fugtige miljø sikrer et substrat med en
karakteristisk blød og svampet konsistens,

Vi har flere steder konstateret sammenfald
mellem forekomst af sporehuse af Grøn
Buxbaumia og en nylig eksponering af voksestedet – eksempelvis i form af afdrivning
af et naboskovområde eller ved etablering
af skovningsbælter 3-5 år tidligere. Det er
på den baggrund nærliggende at antage, at
sporesætningen eller sporespiringen under
de rette betingelser stimuleres af en vis
lysstilling af voksestedet. Det er dog stadig
afgørende, at voksestedet bevarer et fugtigt
skovklima og ikke overeksponeres for vind
og sol, som også fremhævet af Spitale &
Mair (2017).

Tabel 2. Opsummering af undersøgte parametre og deres vurderede vigtighed for tilstedeværelse af Grøn Buxbaumia.
Summary of examined parameters and their assessed importance for the presence of Buxbaumia viridis.
Faktorer
Substratets fugtighed
Substratets nedbrydningsgrad
Substratets art
Skovtype
Uforstyrret substrat
Skovalder
Vindeksponering
Soleksponering
Hældningsgrad af substrat/jordbund

Vurderet vigtighed
høj
høj
høj
høj
høj
middel
middel
middel
middel

Substratets art
Grøn Buxbaumia foretrækker helt overvejende at vokse på nedbrudt ved (eller nåle)
af Rød-Gran eller en art af Ædelgran og i
nogle tilfælde af Bøg.
Af figur 10 ses det, at 54 % af de 493 undersøgte forekomster i Danmark er fundet
i tilknytning til gamle stubbe af Rød-Gran,
og at 17 % er fra gamle stubbe af arter af
Ædelgran overvejende Alm. Ædelgran
(Abies alba), men sandsynligvis også enkelte forekomster på stubbe af Nordmannsgran (Abies nordmanniana) og Kæmpegran
(Abies grandis), omend artsbestemmelsen
af gamle stubbe er behæftet med en vis
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usikkerhed. Typiske voksesteder ved hhv.
en rødgranstub og en ædelgranstub ses på
figur 8 og 9. Cirka 4 % af forekomsterne er
fundet på eller tæt ved gamle stubbe af Bøg
eller Birk.
Ofte står sporehusene et stykke fra selve
stubben på eller i kanten af næsten helt
jorddækkede rodudløbere (figur 8). I tilfælde, hvor substratet ikke rummer tydeligt
vedstruktur, og hvor voksestedet i øvrigt
er dækket af nedfaldne nåle, er det nærliggende at antage, at substratet er nedbrudte
nåle. Således er en del fund gjort på en
svampet kraveagtig struktur omkring store,
levende Ædelgran eller stubbe af Ædelgran
(figur 9). Det antages, at denne krave er
opstået gennem mange års ophobning og
nedbrydning af nåle omkring stammen.
Kun på fire af de cirka 470 besøgte forekomster har Grøn Buxbaumia vokset på
liggende stammer og i alle fire tilfælde var
der tale om stærkt nedbrudte og ”groundede” stammer af Rød-Gran.
Uforstyrret substrat - alder på skovbund
Grøn Buxbaumia foretrækker at vokse på
steder, som øjensynligt ikke har været betrådt eller på anden vis forstyrret i årtier. I
Nordøstsjælland har der indtil 2017 været
en overrepræsentation af fund på skovvejsskrænter – ofte under blandingsbevoksninger af Bøg og Rød-Gran (figur 12a). Der er
altid tale om skrænter eller jorddiger, som
har henligget uforstyrret i en lang årrække.
Grøn Buxbaumia er således ikke fundet
på vejskrænter påvirket af færdsel eller på
yngre jordbunker og -diger.
Resultatet viser, at habitattypen ”skovvejsskrænt” er betydeligt underrepræsenteret
blandt vores fund fra 2017 og 2018 (figur
12a og 12b). Dette er særligt tydeligt blandt
forekomsterne i Tisvilde Hegn og Jægerspris Nordskov, men ses også blandt fund
fra f.eks. Rold Skov og skovene på Midt- og
Vestsjælland. Eksempelvis er alle 19 lokaliteter i Tisvilde Hegn fra 2017-18 og 16
ud af 17 lokaliteter i Jægerspris Nordskov
naturlige voksesteder i skovbunden (typisk
på rodklumper, nedbrudt ved og/eller
humus).
I Gribskov, Store Dyrehave og Teglstrup
Hegn er de fleste fund derimod fra netop
vejskrænter. I Gribskov drejer det sig om
24 ud af 31 kendte lokaliteter. I Teglstrup
Hegn er alle forekomster fra vejskrænter
(5 stk.).
Blandt alle 145 kendte lokaliteter med
Grøn Buxbaumia udgør vejskrænter og diger 28 %, skovbund 66 %. På tre lokaliteter
(2 %) er habitattypen ukendt (figur 14).

Figur 10. Fordelingen af
493 danske forekomster
af Grøn Buxbaumia (Bux
baumia viridis) på substrattype.
Distribution of 493 Danish
occurrences of Buxbaumia
viridis according to types of
substrate.

Figur 11. Grøn Buxbaumia (Buxbaumia
viridis) voksende i mineraljord (midt i
billedet) på rodklump af Rød-Gran (Picea
abies) i Jægerspris Nordskov.
Buxbaumia viridis growing in mineral soil
(in the middle of the picture) on the root
lump of spruce (Picea abies) in Jægerspris
Nordskov.

Figur 12a & 12 b. Lokaliteter med Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) fordelt mellem
habitaterne: vejskrænt og skovbund. A: fund fra 2012-2016. B: fund fra 2017-2018.
Locations with Buxbaumia viridis distributed between the habitats: roadside slope (skrænt)
and forest floor (skovbund). A: findings from 2012-2016. B: findings from 2017-2018.

Figur 13. Voksested
for Grøn Buxbaumia
(Buxbaumia viridis)
på vejskrænt under
bøg i Teglstrup Hegn.
Forest roadside slope
habitat for Buxbaumia
viridis in Teglstrup
Hegn.
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VIDENSKABELIG ARTIKEL

Skovalder
Grøn Buxbaumia findes helt overvejende
på arealer, som har haft en ubrudt bevoksning med samme træart i flere trægenerationer. Dette er konstateret på baggrund af
arten af den stående træart, arten af dødt
ved i skovbunden (træstubbe) samt i nogle
tilfælde ud fra gamle driftsplaner. Arten
er imidlertid ikke en typisk gammelskovsindikator, som udelukkende er tilknyttet
områder med meget lang skovkontinuitet.
Voksesteder i relativt ung skov på sandflugtsarealer viser, at arten ikke alle steder
kræver, at skoven er meget gammel. Dette
gælder eksempelvis forekomsten i Sonnerup Skov og adskillige voksesteder i Tisvilde Hegn, som først blev anlagt gradvist i
løbet af 17- og 1800-tallet med henblik på
sandflugtsdæmpning (Rune 2014). Undersøgelsen tyder dog på, at forekomster på
morænejord (ikke flyvesand) er begrænset
til skovområder med lang trækontinuitet.
Ser man på alderen af den stående træbevoksning er Grøn Buxbaumia mindre kræsen. Adskillige fund er således gjort i yngre
bevoksninger af Rød-Gran eller Ædelgran.
Skovtype
Fordelingen af fund af Grøn Buxbaumia
på rødgranskov, ædelgranskov, bøgeskov,
bøg-rødgranskov og andet skov fremgår af
figur 16. Arten foretrækker bevoksninger
af Rød-Gran eller en art af Ædelgran, ofte
op til eller iblandet Bøg. Fund er også gjort
i gammel bøgeskov, som det ses på figur
17. Blandt forekomsterne i Ædelgran er der
overvejende tale om bevoksninger af Alm.
Ædelgran (Abies alba), men Grøn Buxbaumia er også fundet under Nobilis (A. pro
cera), Nordmannsgran (A. nordmanniana)
og Kæmpegran (A. grandis).
De eksakte voksesteder er ofte i tilknytning til stubbe af Rød-Gran eller en art af
Ædelgran, men der er også gjort flere fund
ved bøgestubbe (figur 17).
Da voksestederne knytter sig til gamle
stubbe er det nærliggende at antage, at
ikke bare den stående træart er afgøren-

de for forekomst, men også i høj grad
artssammensætningen i skovens forrige
generation (og måske også tidligere). Ved
en gennemgang af tidligere driftsplaner for
nogle fundsteder i Gribskov og en række
for Tisvilde Hegn og Jægerspris Nordskov
har vi fundet en overvældende repræsentation af Rød-Gran i forrige generation
(Naturstyrelsen uden årstal; Kong Frederik
den VII’s stiftelse, Niels Sættem 2018 pers.
com.). Trods mange fund i Tisvilde Hegn
og Jægerspris Nordskov i bevoksninger
med Rød-Gran og Ædelgran har Grøn
Buxbaumia også været fraværende i en del
af disse bevoksningstyper uanset, at stubbe
har været til stede i den rette fugtighed
og nedbrydningsgrad. Interessant er det
derfor, at gamle driftsplaner viser, at forrige
trægeneration på disse arealer var enten
Sitkagran, Douglasgran eller Skov-Fyr (altså ikke Rød-Gran eller Ædelgran). Meget
tyder på, at bevoksninger af disse arter i
det mindste i Danmark ikke opfylder Grøn
Buxbaumias krav til voksested. Dette kan
også forklare fraværet af fund fra de mange
fyrrebevoksninger i bl.a. Tisvilde Hegn og
Asserbo Plantage. Artens præference for
træart kan være anderledes andre steder
i verden. Eksempelvis er syv af ni nyfund
fra de polske Karpaterbjerge gjort på netop
stammer af Skov-Fyr (Voncina et al. 2011).
Vindeksponering
Arten foretrækker at vokse på vindbeskyttede steder i skov. Alle kendte forekomster
af Grøn buxbaumia i Danmark er fra skov.
Voksesteder i skov giver i sig selv en vis
beskyttelse mod vindeksponering. Dertil
kommer, at forekomsterne overvejende
er fra relativt tæt nåleskov, støder op til
tætte nålebevoksninger eller er fra løvskov,
som er omgivet af tættere skov – typisk af
Rød-Gran eller en art af Ædelgran. Denne
præferens for ”skovmiljø” er dog typisk
sammenfaldende med en vis soleksponering (se nedenfor). Det vurderes, at artens
krav til lav vindeksponering hænger nøje
sammen med dens præference for at vokse
på et fugtigt substrat og i et fugtigt mikroklima.

Soleksponering
Grøn Buxbaumia vokser hverken i permanent skygge eller i fuld sollys. De
fleste voksesteder soleksponeres kun i en
begrænset periode af dagen. Det gælder
f.eks. voksesteder langs smalle skovveje
eller fældningsspor i tættere nåleskov, hvor
solens stråler kun når ned i en kort periode afhængig af vejens retning i forhold til
verdenshjørnerne. Et andet eksempel er
voksesteder under udhængende grene fra
nåletræer eller bøgepur, hvor direkte sollys
kun rammer sporehusene, når solen står
lavt på himlen morgen eller aften. Moderat
soleksponeringen er ofte sammenfaldende
med fysiske forhold på voksestedet, som
afbøder udtørring. Det kan f.eks. være høj
luftfugtighed som følge af nærhed til vådbundsarealer eller tæt skovmiljø.
Ud over ovennævnte præference hos Grøn
Buxbaumia har vi også en formodning
om, at pludselig eksponering (lys og vind)
af skovbunden, eksempelvis som følge af
stormfald eller trærydninger, kan have en
betydning for, at Grøn Buxbaumia udvikler
sporehuse. En del fund med mange sporehuse er netop gjort, hvor der en kortere årrække forinden (4-7 år) har været foretaget
trærydning eller sket stormfald. Det gælder
bl.a. en forekomst i Horserød Hegn og flere
forekomster i Tisvilde Hegn og Gribskov.
Således kan man spekulere på, om en
pludselig lys- og vindeksponering kan stimulere et ”opbrud” i en vegetativ forekomst
(forkim) manifesteret gennem kønnet formering og dannelse af sporehuse. Ændrede
lys- og vindforhold kan også tænkes at
begunstige sporespredning. Med en sådan
strategi kan man på den lange tidsskala
forestille sige, at Grøn Buxbaumias forkim
og sporofytter lever en form for nomadetilværelse i skoven drevet af, at også dødt
ved, lysbrønde og fugtigt skovklima flytter
rundt i skoven og afløser hinanden.
Hældningsgrad af substrat/jordbund
Arten vokser relativt hyppigt på kuperet
terræn herunder på vejskrænter, diger og
rodklumper i skov. Dette hænger muligvis
sammen med, dels at løvophobning herved
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Figur 14. Fordeling af alle kendte lokaliteter med Grøn Buxbaumia
(Buxbaumia viridis) på henholdsvis vejskrænter og diger i skov og
på mere naturlige voksesteder på humus og nedbrudt ved i skovbunden.
Distribution of occurrences of Buxbaumia viridis on banks and road
side slopes in forests (red) and in more natural habitats on humus
and decomposed wood in the forest floor (red). Both roadslopes and
forest floor (green)..

Figur 16. Fordelingen af forekomster af Grøn Buxbaumia (Buxbau
mia viridis) på skovtyper. *: Ædelgran indbefatter Almindelig Ædelgran (Abies alba), Nordmannsgran (A. nordmanniana), Kæmpegran
(A. grandis) og Nobilis (A. procera). Alle blandskove rummer enten
Rød-Gran (Picea abies) eller Bøg (Fagus sylvatica).
Distribution of occurrences of Buxbaumia viridis in different types of
forest (skovtype). *: Abies spp. includes A. alba, A. nordmanniana,
A. grandis and A. procera. All mixed forests (purple) contain either
Picea abies or Fagus sylvatica. Orange=other types. Light blue=un
known.

Figur 15. Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) mellem rødgrannåle og Almindelig Cypresmos (Hypnum cupressiforme) i rødgranplantage. Substratet er humus eller nedbrudt ved, skjult under
mostæppet.
Buxbaumia viridis growing between spruce needles and Hypnum
cupressiforme in a spruce plantation. The substrate is humus or de
composed wood of spruce underneath a carpet of moss.

Figur 17. Voksested for Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) i
Gribskov på gammel bøgestub i bøgeskov. Pløkken angiver vokse
sted.
Buxbaumia viridis growing on an old beech stump in beech forest in
Gribskov. The marking pin indicates the exact habitat.

undgås, og dels at soleksponering og udtørring reduceres på nordvendt terræn.
Ingen af ovenstående vigtige forhold for
Grøn Buxbaumias trivsel afgør alene, om
arten er til stede. Det er naturligvis en
kombination af de omtalte forhold, som
skaber det rette habitat for arten. I det
følgende afsnit vil vi præsentere Grøn Buxbaumias foretrukne habitater i Danmark,
baseret på kategorisering af de undersøgte
forekomster.
Habitattyper
De besøgte cirka 470 forekomster af Grøn
Buxbaumia fordeler sig på et antal habitater, som kombinerer ovenstående substrat-

typer og skovtyper. Fordelingen blandt de
hyppigste habitater fremgår af tabel 3 og
figur 19.
Med udgangspunkt i ovennævnte krav til
voksested kan de fleste danske forekomster
af Grøn Buxbaumia henføres til ét af de ni
habitater, som er angivet i tabel 3 og i figur
19. Det fremgår, at Grøn Buxbaumia i Danmark helt overvejende vokser på fugtigt,
gammelt ved af Rød-Gran. Oftest vokser
den på eller i tilknytning til en rødgranstub
i fremskreden nedbrydning. Voksestedet
kan også være en gammel rodklump af
Rød-Gran. Voksestedet består stort set altid
af fugtige puder med svampet konsistens,
som mere eller mindre er overgroet af

lavtvoksende mosser og/eller levermosser
(figur 18). Disse voksesteder udgør ca. 54
% af alle de undersøgte forekomster og
huser ca. 59 % af alle talte sporehuse. Dertil kommer formentlig et betydeligt antal
forekomster fra vejskrænter og diger, hvor
det reelle voksested er tilsvarende substrat.
Den stående skov på voksestederne er helt
overvejende Rød-Gran med hyppig følge
af Bøg. Dette gælder også forekomster
på vejskrænter, hvor begge arter næsten
alle steder er til stede, enten direkte som
overstandere over voksestederne eller i løv/
nåle-drysseafstand fra disse.
En ikke ubetydelig del af forekomster er
fra gamle stubbe, rodkager eller nedbrudte
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Habitattype
Type of habitat

Antal forekomster
Number of occurrences

Fugtig, gammel rødgranstub eller -rodklump i bevoksning af Rød-Gran
Moist, old spruce stump or a spruce root lump in spruce plantation
- inkl. humus i tilknytning til stub eller til rodudløbere fra stub.
Fugtig, gammel ædelgranstub eller -rodklump i skov af Ædelgran
Moist, old fir stump or a fir root lump in fir plantation
- inkl. humus og nedbrudte nåle i tilknytning til stub
Fugtig, gammel bøgestub eller -rodklump i bøgeskov
Moist, old beech stump or a beech root lump in beech wood
- inkl. humus i tilknytning til stub.
Fugtig, gammel rødgranstub i bøgeskov
Moist, old spruce stump in beech wood
- inkl. humus i tilknytning til stub eller til rodudløbere fra stub.
Gammel skovvejsskrænt eller jorddige under Bøg og/eller Rød-Gran
Old forest roadside or dike under beech and/or spruce
- Substratet er ofte vanskeligt at erkende, men det vurderes oftest at være humus eller skjult ved af Rød-Gran.
Mineraljord på rodklump, jorddige eller vejskrænt under Bøg og/eller RødGran
Mineral soil on a root lump, bank or forest roadside slope under beech and/or
spruce
- Det antages, at substratet reelt er humus eller nedbrudt ved skjult under overfladen.
Humus, ved eller nedbrudte nåle ved foden af levende Alm. Ædelgran
Humus, decomposed wood or needles at the root of living Abies alba
Gammel, liggende rødgranstamme i bøge- eller blandskov
Old, lying spruce log in beech- or mixed forest
Humus på kant af gl. hjulspor under bøg og/eller Rød-Gran
Humus on edge of old wheel tracks under beech and / or spruce
Andet
Other habitat
Ukendt
Unknown
Sum
Total

Tabel 3. Oversigt over de hyppigste voksestedstyper (habitater) for
Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) i Danmark. Oversigten er
baseret på forfatternes besøg på mere end 470 forskellige voksesteder i perioden 2012-2018.
nåle af arter af Ædelgran. Disse udgør ca.
15 % af forekomsterne. Tilsvarende er 3,6
% af forekomsterne fra fugtige, gamle bøgestubbe i gammel bøgeskov.
OVERVÅGNING
Grøn Buxbaumia overvåges som led i den
Nationale Overvågning af Vand og Natur
(NOVANA) i Danmark. Overvågningen
sker hvert 6 år og omfatter bestandsopgørelse på kendte voksesteder samt eftersøgning af arten på potentielle voksesteder
og i skove, hvor arten tidligere har været
fundet (figur 20). Resultatet af den seneste
overvågning 2014 suppleret med fund fra
perioden 2015-18 fremgår af figur 21, hvor
fund er relateret til et rudenet med maskevidde på 10x10 km².
Med alle nye fund gjort siden 2015 er antallet af fundruder mere end fordoblet fra
12 til 29 (figur 21).

Sum af maks. antal sporehuse set ét år
Highest number of sporophytes counted
in one year
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Overview of the most common habitat types for Buxbaumia viridis
in Denmark. The overview is based on the authors’ visits to more
than 470 different habitats.

BESKYTTELSE
Grøn Buxbaumia er vidt udbredt med
forekomster i Nordamerika, Europa og
østpå til bl.a. Kaukasus. Forekomsterne er
imidlertid relativt spredte, og fra flere lande kendes ingen voksesteder. Mange lande
har arten opført på en national rødliste,
således bl.a. Finland (CR), Spanien (VU),
Italien (CR), Storbritanien (NT), Estland
(VU), Rumænien (EN), Slovakiet (VU),
Schweiz (NT), Østrig (EN), Grækenland
(EN), Serbien (CR) og Ungarn (EN) (Hodgetts 2015).
Danmark har ingen national rødliste for
mosser. Det vurderes, at status i Danmark for blot få år siden ville have været
”ukendt” eller måske snarere ”truet” på
baggrund af de meget få kendte forekomster. Vurderingsgrundlaget er betydeligt
forbedret med dette arbejde og øvrige
registreringer siden 2012. Der er dog stadig
stor usikkerhed omkring artens bestandsudvikling, som først en fremtidig overvågning vil kunne afdække. På den baggrund
vurderer vi stadig artens rødlistestatus som
”Utilstrækkelige data” (DD) (Moeslund
m.fl. 2015).

KONKLUSION
Grøn Buxbaumia er mere udbredt i Danmark end antaget for blot få år siden. I
2004 var der blot kendt ét voksested. Siden
2012 er den fundet yderligere 492 steder
fordelt på 144 lokaliteter i 34 forskellige
skove. Arten er nu kendt fra 29 10x10
km-ruder i landet. Trods den meget store
forøgelse af kendte voksesteder kan vi ikke
dokumentere nogen fremgang. Det vurderes, at de mange nye fund de senere år hovedsageligt afspejler øget eftersøgningsaktivitet kombineret med et bedre kendskab til
artens foretrukne voksesteder. Tilsvarende
erfaringer, men dog i noget mindre målestok, har man gjort i bl.a. Tjekkiet (Holá et
al. 2014) og Italien (Spitale & Mair 2017).
Voksestederne er helt overvejende fra partier af gamle skove, hvor Rød-Gran eller
en art Ædelgran har været hovedtræart
i flere trægenerationer. I disse skove er
habitatet næsten altid fugtigt, nedbudt
ved eller humus af Rød-Gran eller en art
Ædelgran. Undtagelsesvist har habitatet
været nedbrudt bøgeved, men aldrig ved
af f.eks. Skov-Fyr, Sitkagran, Douglasgran,
Lærk, Eg eller Ahorn. Forekomst på gamle
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Figur 18. Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis)
som den ofte ses på fugtig humus ved en rødgranstub. Her fra Tisvilde Hegn.
Buxbaumia viridis shown in it’s usual habitat – in
humid humus on a spruce stump.

Figur 19. Procentfordeling af Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) på habitattyper
i Danmark. *: Ædelgran indbefatter her Almindelig Ædelgran (Abies alba), Nordmannsgran (A. nordmanniana), Kæmpegran (A. grandis) og Nobilis (A. procera).
Bemærk at kategori-teksten ikke er fyldestgørende. En mere detaljeret beskrivelse kan
ses i tabel 3.
Distribution of occurrences of Buxbaumia viridis in different types of habitats in Den
mark. *: Abies spp. includes A. alba, A. nordmanniana, A. grandis and A. procera.
Categories, see Table 3.

Figur 20. Voksested for Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) på
vejskrænt under bøg. Her fotograferet i forbindelse med den nationale overvågning af arten i Store Dyrehave. Sporehuse er markeret
med seks pløkker.

Habitat of Buxbaumia viridis on a forest roadside slope under beech
(Fagus sylvatica). Sporophytes are marked with six marking pins.
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Figur 21. Status for Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) i Danmark
relateret til 10x10 km2 - ruder. Grøn: fundruder 2014 ifølge det Nationale
Overvågnings-program for Vand og Natur (NOVANA) (gengivet fra
Søgaard et al. 2015). Rød: nye fundruder fra perioden 2015-2018. Der er
ingen fund fra Bornholm.
Status of Buxbaumia viridis in Denmark related to a 10x10 km2 grid.
Green: finds 2014 according to the National Monitoring and Assessment
Programme for the Aquatic and Terrestrial Environment (NOVANA) (re
produced from Søgaard et al. 2015). Red: Finds from the period 2015-2018.
There are no findings from Bornholm.
skovvejsskrænter er velrepræsenterede,
men undersøgelsen har vist, at ovennævnte
habitat på ved i skovbunden de fleste steder
er hyppigere. Tidligere overrepræsentation
af fund på skovvejsskrænter vurderes til
en vis grad at skyldes, at det var der, man
hovedsageligt eftersøgte arten.
De mange nye fund beskrevet i denne
artikel sandsynliggør, at Grøn Buxbaumia
findes i de fleste gamle skovområder i
Østdanmark, som rummer de i artiklen
beskrevne habitater. På den baggrund
spår vi, at der - motiveret af denne artikels
beskrivelser af artens habitatpræferencer i
Danmark – vil blive gjort flere nye fund de
kommende år. Grøn Buxbaumia antages
således at have adskillige endnu uopdagede
voksesteder i det østlige Jylland. Mon ikke,
at den også stadig findes på Fyn, i de nordjyske klitplantager samt yderligere nogle
steder på Midtsjælland.
Status for arten i Danmark vurderes på
denne baggrund at være, at arten er udbredt især i Østdanmark og det østlige
Jylland, men ikke almindelig. Grundet
uklarhed om artens bestandsudvikling
foreslås som rødlistestatus Utilstrækkelige
data (DD).
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