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Hej och Gott Nytt År!
Nu när vi snart har hunnit bestämma och etikettera förra årets insamlingar är det dags att börja planera årets exkursioner. Jag hoppas att ni
är många som vill hänga med på SLF:s aktiviteter. I april åker vi till
Örebrotrakten (sid. 46) och själv ser jag fram mot att äntligen kryssa
kalkkranslaven i Sverige. Lite senare i sommar, under juni, kommer den
Brittiska lavföreningen till Sverige för att exkurera i, för dem, exotiska
miljöer som alvarmarker och lavtallskogar. Det finns möjlighet för SLF:s
medlemmar att vara med på den exkursionen också så välkomna att anmäla er (se sidan 47). Höstexkursionen är ännu så länge för preliminär
för att kunna annonseras ut men Dalarna och miljöer kring Älvdalen
är det hetaste tipset just nu. Vi återkommer till detta i nästa nummer.
Vill ni göra en viktig insats för lichenologin i Sverige så håll lite extra
utkik efter lavar som klassificeras i kategorin Kunskapsbrist DD på
rödlistan. Detta är arter som vi bedömer som rödlistade men där vi har
för lite information för att placera dem i en lämplig kategori. Vi behöver
med andra ord mer kunskap om utbredning, frekvens, ekologi, hotbild
m.m. för dessa arter. Hitta dem och rapportera in på Artportalen, gärna
med så detaljerade uppgifter om fyndet som möjligt, t.ex. antal bålar, om
den är fertil eller ej, detaljerade uppgifter om substrat och biotop et.c.
Det hjälper oss i vårt arbete med att ta fram en ny rödlista så småningom.
Vi ses i fält!
Martin - 11 januari 2017

Martin Westberg, tfn 0730-220 814
e-post: martin.westberg@em.uu.se
Lars Fröberg, Botaniska museet, Box 117, 221 00 Lund
076-8489945, epost: larsfroberglund@gmail.com
Omslagsbild: En rekordstor skara på väg i Agnäs under föreningens vårexkursion.
Foto: Albin Andersson.
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SLFs vårexkursion till södra Småland
- en rapport
Emil Persson, Kastanjevägen 12b, 34336 Älmhult. E-post: emil.persson.420@
hotmail.com
Ulf Arup, Sösdala 2072, 280 10 Sösdala. E-post: ulf.arup@telia.com

I april 2016 gick föreningens vårexkursion till trakterna runt Växjö,
med några helt skilda miljöer som mål. Här redogör Emil Persson
och Ulf Arup för exkursionen som innebar deltagarrekord med
god marginal. Första dagen deltog hela 56 personer.
Fig. 1. En förväntansfull skara deltagare med exkursionsledaren Emil till höger. Foto:
Albin Andersson.

Den 23/4
Naturreservat Agnäs
Agnäs är en halvudde som ligger i sjön
Åsnen, i Kronobergs län. Skogen är
bokdominerade med inslag av gamla
grova ekar.
Vi visste att många var anmälda och
när alla hade samlat sig på parkering
i Agnäs så var det knappt att vi fick
plats med bilarna. De var glädjande
att se alla förväntansfulla människor
som ville förkovra sig i lavarnas värld
(omslag, fig. 1). Likt ett lämmeltåg
bar det av till de grova ekar som står
utmed sjön Åsnen. Här blev det kö till
de roliga arterna (Fig. 2) men flertalet
fick ändå se arter såsom gul dropplav
Cliostomum corrugatum, grå skärelav
Dendrographa decolorans, Arthonia
arthonioides dalmatinerfläck, ekprick-
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lav A. byssacea, Chaenotheca hispidula
parknål och Caloplaca lucifuga skuggorangelav. Den stora höjdpunkten här
var dock vit skärelav Schismatomma
cretaceum, som bara har några få kända
förekomster i landet. Tommy Knutsson
gav oss en historia om lavens upptäckter i landet och karaktärsdragen för
denna kritvita och ganska intetsägande
lav. Det var spännande för många att
få se denna sällsynthet. I väntan på att
komma till ekarna kunde man studera
bokarna runt omkring som hyste flera
rödlistade arter, t.ex. bokvårtlav Pyrenula nitida, bokkantlav Lecanora
glabrata och rosa lundlav Bacidia
rosella. Strax innan vi skulle ge oss
iväg från lokalen upptäcktes också
några små lavar på en rotvälta (Fig. 3)
där de satt i något som såg ut som lera
i pulverform. De visade sig inte vara så

lätta att bestämma men en av dem var
rotvältedynlav Micarea myriocarpa,
andra fyndet i Småland. En annan var
också sannolikt en Micarea, men någon
passande art har inte kunnat hittas. När-

mast i nycklarna kommer man till M.
farinosa, men bålen stämmer inte helt.
Vid lunch bar det av till Bjurkärr. I denna bokskog finns nära fyrtio rödlistade

Fig. 2. Det är trångt runt de fina ekarna men värt väntan. Foto: Love Eriksen.
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Fig. 3. En stor rotvälta tilldrog sig uppmärksamhet. På den växte bl.a. rotvältedynlav
Micarea myriocarpa. Foto: Love Eriksen.

lavar. Bjurkärr är en av landets rikaste
områden med avseende på rödlistade
lavar. Detta beror på flera samverkande
faktorer där skogens långa kontinuitet
av gamla bokar och ekar är en av de
viktigaste. Skogens gynnsamma läge
på en halvö i Åsnen ger ett optimalt
mikroklimat och en variation i ljusregimen. Dessutom finns många rötskador
som ger ett gynsamt pH på barken för
flera av de rödlistade arterna. Slutligen
ger det geografiska läget möjlighet för
arter från olika regioner att kolonisera
området.
Vi tågade in i bokskogen efter lite
välbehövlig lunch och stannade till vid
en grov ek. Där bekantades vi oss med
bl.a. Caloplaca lucifuga skuggorangelav, Sclerophora coniophaea rödbrun
blekspik, gulvit blekspik S. pallida,
blyertslav Buellia violaceofusca, ekprickslav Arthonia byssacea och gammelekslav Lecanographa amylacea för
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att nämna några.
Sedan bar det av mot den verkliga
rariteten, rosettgelélav Scytinium (Collema) fragrans, men väl vid trädet
så var förvirringen total.Var vi vid
rätt träd? Vad är det vi ser? Är det en
deformerad skorpgelélav Rostania
(Collema) occultata? De morfologiska
skillnaderna diskuterades och ingen
kunde konstatera vad det var. Först efter
exkursionen kunde det konstateras att
det var rosettgelélav vi såg på det första
trädet (Fig. 4). Efter en halvtimmes fördjupning i gelélavarnas förlovade land
gick exkursionen vidare. På flera bokar
(Fig. 5) fick vi se Bacidia incompta savlundlav, B. rosella rosa lundlav, Bacidina phacodes liten lundlav, Megalaria
laureri liten ädellav, Sclerophora amabilis sydlig blekspik och ytterligare ett
träd med rosettgelélav, blå halmlav Lecanora sublivescens samt Sphinctrina
turbinata kortskaftad parasitspik och

–––––––––––––––––––––––––––– Lavbulletinen 2-2016 –––––––––––––––––––––––––––

Fig. 4.Rosettgelélav Scytinium fragrans på en bok. Foto: U. Arup.

S. leucopoda liten parasitspik. Skillnaderna mellan de båda parasitspikarna
är mycket små men vid noga luppande
kan man se att liten parasitspik har ett
skaft medan kortskaftad parasitspik har
ett mycket kort skaft eller inget alls.
När vi lämnade Bjurkärr för att köra
till förläggningen började det snöa så
det la sig ett tunnt lager på marken,
vilket lockade ett barn att rulla runt
naken i snön. Sedan blev det pizza för
en del och påföljande årsmöte.
Den 24/4
Grimslövs folkhögskola
På söndagsmorgonen bar det av till
Grimslövs folkhögskola för att inventera en dubbel alm-, ask- och lönnallé. Här har ingen djupare inventering
gjorts tidigare så vi började göra en lista
på arter. Flertalet var vanliga alléarter,
men några gobitar fann vi också. Bland

dessa kan nämnas grynig dagglav Physconia grisea (NT) och som kan vara L.
perpruinosa (eller något närbesläktat
med denna). Molekylära studier får
utvisa vad det är. Mest intressant var
kanske en lavparasit, Tremella phaeophysciae, en i det närmaste okänd art,
som växte på en Phaeophyscia (Fig. 5).
Tyvärr fick vi avsluta lavsökandet efter
en ganska kort tid för att hinna upp till
nästa lokal norr om Växjö.
Hörnebo skifferbrott
Skifferbrottet utgörs av ett hål i marken
med lodräta väggar och med en tunnel
som ingång (Fig. 6). Det är känt att
mossfloran är intressant, men ingen
fördjupad lavinventering har gjorts.
Det visade sig dock att antalet lavar
på skifferväggarna var mycket lågt,
men några arter samlades dock in.
Bland dessa verkar det finnas en för
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Fig. 5.Samling runt en av alla intressanta bokar i Bjurkärr. Foto: Love Eriksen.

Fig. 6. Parasiten Tremella phaeophysciae på kranslav Phaeophyscia orbicularis.
Foto: U. Arup.
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Fig. 7. Nere i Hörnebo gamla skifferbrott med mycket mossa. Foto: Albin Andersson.

landet tidigare okänd art, nämligen
Thelidium pluvium (Fig. 7), som var
en av pyrenokarperna som Ulf samlade in. Även ett par Verrucaria-arter
fanns i insamlingarna, men någon säker
bestämning har inte kunnat göras. En
av kollekterna visar på stora likheter
med V. hydrophila, men det finns stora
oklarheter runt användningen av det
namnet. Både rosenporina Porina
lectissima och den mer allmäna arten
skuggvårtlav Pseudosagedia chlorotica
noterades på de fuktiga väggarna. En
sorediös art visade sig vara Porpidia
soredizodes som är ny för Småland. På
en gran satt sedan bårdlav Nephroma
parile, vilket kändes som ett udda fynd
brottet. Avslutningsvis kan nämnas
gytterlav Protopannaria pezizoides på
en bergvägg. Hörnebo var kanskek
inte så artrikt men några pärlor fanns
där trots allt.

Fig. 8.Thelidium pluvium. Foto: U. Arup
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Vårexkursion till Närke
21-23 april 2017

Extra exkursion till Öland tillsammans med
British Lichen Society (BLS) 12–18 juni

SLF:S vårexkursion 2017 går till Örebrotrakten i Närke. Programmet är preliminärt än så länge. Vi försöker hitta lämpligt
boende i Hallsberg eller Örebro. För de som anländer på fredag
eftermiddag tar vi en tur till något kalkbrott i närheten. Under lördagen åker vi först till en fin bäckravin utanför Rankemossens
naturreservat. Efter lunch ser vi vad vi kan hitta på mossen och
kring denna. På söndagen åker vi till Gladhammar där huvudattraktionen är den mycket sällsynta kalkkranslaven, Phaeophyscia constipata.

Ta chansen att delta i en nästan veckolång exkursion till Öland
och östra Småland i sommar. Lars Borg och Ulf Arup har bjudit in
den engelska motsvarigheten till SLF till Öland. Vi kommer att vara
förlagda på Kastlösagården i Kastlösa på södra Öland. Under exkursionen lär vi känna ölands olika biotoper och lavarna som förekommer i dessa. En dag exkurerar vi i Kalmartrakten på fastlandet
för att visa typiska fattigmarksarter. Vi kommer att försöka visa upp
det mesta av de arter som är sällsynta. Det kommer säkerligen att
bli lärorikt för alla deltagare.
Ulf kommer också att presentera sin forskning på släktet
Lecanora i Norden.

Anmälan sker till Mikael Hagström (mikaelhagstrom@telia.com)
senast 1 april
Årsmöte
SLFs årsmöte 2017 hålls i anslutning till vårexkursionen lördag
22 april efter att dagens exkursion avslutats. Dagordning kommer att läggas ut på SLFs hemsida. Välkomna!

Scytinium schraderi

Phaeophyscia constipata
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Basen för veckan är Allégården som har flera olika övernattningsmöjligheter, både hotellmöjligheter och vandrarhemsstandard. På
Allégården kan man också få middag och lunchpaket. Boka plats
direkt på Allégården via e-post info@kastlosa.se.Vid bokningen
ange att du tillhör BLS.
OBS! Fram till 1 mars hålls platserna för vår räkning sedan
släpps de fria för allmänheten. Anmäl dig även till Ulf Arup!
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Lavar och contortatall Pinus contorta
Göran Thor1, Mari Jönsson2, Joachim Strengbom1 & Sofia Bäcklund1.
1
Institutionen för ekologi, SLU, Box 7044, 750 07 Uppsala. E-post: goran.
thor@slu.se
2
ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala

Vi har fått ytterligare en kvinnlig doktor som disputerat på lavar.
Sofia Bäcklund disputerade 29 april 2016 på en avhandling med
titeln ”The introduction of Pinus contorta in Sweden - Implications
for forest diversity”. Avhandlingen består av fyra delstudier där de
två första är publicerade (Bäcklund m.fl. 2015, Bäcklund m.fl. 2016).
Huvudhandledare var Göran Thor och biträdande handledare var
Mari Jönsson och Joachim Strengbom. Vill du ha en avhandling
eller någon av artiklarna skickad till dig så eposta goran.thor@slu.
se. Studien finansierades av Lammska stiftelsen.

Redan omkring 1920 skedde de första
planteringarna av contortatall Pinus
contorta i Sverige men det var först på
1970-talet som den började planteras
mer storskaligt. Idag är contortatall
planterad på ca 550 000 ha och 2014
motsvarade det 1,2 % av trädvolymen
på produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen 2014). Contortatall planteras bara
från 60° N i Sverige och norrut, dvs.
ungefär från Fagerstatrakten i Västmanland. Orsaken till introduktionen
av denna nordamerikanska art är att
den växer snabbare och att det därför
går att avverka den omkring 10-15 år
tidigare än vår vanliga tall Pinus sylvestris (Elfving m.fl. 2001). Vi vet ännu
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lite om de långsiktiga konsekvenserna
av contortatallen på övrig biologisk
mångfald. Vilka epifytiska lavar som
koloniserar contortatall och med hur
hög abundans är näst intill okänt.
Fältarbetet utfördes i trakterna kring
Dorotea där en stor andel av marken
tillhör SCA och där contortatall i hög
grad har planterats och täcker ungefär
10 % av skogsarealen (Jansson 2011).
Dessutom finns här en av Sveriges
äldsta planterade contortabestånd vilket
planterades 1933 (Fig. 1) (Kardell &
Eriksson 2009). Vi inventerade bestånd
av tall, gran och contortatall fördelade
på tre åldersklasser, 15(±2år), 30(±5 år)
och 85 år(±5 år). Totalt inventerades 96

Fig. 1. Pinus contorta-beståndet planterat 1933. Foto: S. Bäcklund.

bestånd, varav 12 bestånd per trädslag i
15- och 30-åriga bestånd. I åldersklassen 85 år inventerades 12 tallbestånd,
11 granbestånd och 1 contortabestånd
(det enda tillgängliga contortabeståndet
i den åldersklassen i Sverige).
I varje bestånd insamlades data
om beståndsstruktur, trädegenskaper,
markvegetation och epifytiska lavar.
Inventeringen utfördes utmed den
längsta transekten genom beståndet
och 24 markprovytor fördelades jämnt
utefter sträckan. I markprovytorna
registrerades täckningsgraden av olika
artgrupper (lavar, mossor, kärlväxter) i
markskiktet och mark utan vegetation
(mineraljord, sten, död ved). Av dessa
24 markprovytor slumpades fyra ut
som provtagningspunkter för bestånds-,
träd- och lavinventering. De beståndsdata som samlades in var stammar per

hektar, grundyta och krontäckning. I
vardera av de fyra provytorna slumpades ett träd ut för lavinventering. På
detta träd mättes höjd, brösthöjdsdiameter och barksprickdjup. Vi noterade
också antalet döda respektive levande
grenar i varje meterintervall på trädet
och angav en genomsnittlig längd och
diameter för dessa. En död och en levande gren (där sådana fanns) samlades
in från varje meterintervall för senare
artinventering i lab. Lavar inventerades
över hela grenen inom provytor med
arean 25 cm2. Epifytiska lavar inventerades på stammen i provytor (10 ×
5 cm, dvs. 50 cm2). Första provytan
placerades vid trädets bas och därefter
flyttades provytan uppåt med 25 cm
och sidledes (i riktningarna norr, öst,
syd och väst). Över två meters höjd
ökades intervallet till 50 cm och inven-
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Fig. 2. 30-årigt Pinus contorta-bestånd. Personerna är Andreas Frisch och Sofia
Bäcklund. Foto G. Thor.

teringen gjordes upp till den punkt där
trädets diameter var ≤5 cm. För varje
träd roterades startriktningen så att
det i varje bestånd fanns ett träd vardera där inventeringen började i norr,
öst, syd respektive väst. För att nå de
översta provytorna sågades trädet ned
i 15-åriga och 30-åriga bestånd. I den
äldsta åldersklassen (85 år) fälldes inga
träd och inventeringen utfördes istället
med hjälp av en stege. Den översta
provytan var på 5,5 m höjd, och varje
träd inventerades bara i en av de fyra
riktningarna (norr, öst, syd, väst), men
riktningen ändrades mellan träden inom
ett bestånd så att ett träd inventerades
i vardera riktning. I provytan registrerades alla förekommande lavarter och
för att få ett mått på abundans delades
varje provyta in i åtta delytor så att
varje art hade en maximal förekomst
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på 8 per provyta. Vi registrerade också
den totala täckningsgraden av lav inom
vardera halva provytan.
Analys av markvegetationen
Markvegetationen studerades i planteringar av tall, contortatall och gran.
Mer specifikt inventerades täckningen
i provytor av lavar (blad- och busklavar), mossor, kärlväxter och mark
utan vegetation. Resultaten visade att
täckningen av kärlväxter ökade med
ökad beståndsålder för alla trädslag
och att contortatall hade högst täckning.
Täckningsgraden för lavar var låg, men
högst (5,2 %) i 15-åriga tallbestånd. Av
lavar dominerade Cladonia-arter helt.
Också andelen mark utan vegetation
var låg och kanske föga förvånande var
andelen högst i granplanteringar.
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Artantal och abundans hos epifytiska
lavar
Antalet arter och abundansen av
epifytiska lavar på trädstammar jämfördes mellan tall, contortatall och
gran. Sammanlagt inventerades 384
trädstammar och i 10104 provytor
gjordes 66209 observationer av totalt
57 arter. På gran hittades 53 arter, på
tall 37 arter och på contortatall 31 arter.
Studien visade att det var större likhet
mellan de två tallarterna än mellan
tallarterna och gran. Det fanns ingen
statistiskt signifikant skillnad mellan
artrikedom hos tall och contortatall.
Medan artantalet hos gran sjönk med
högre ålder så fanns ingen motsvarande
tendens hos tall och contortatall. Av
de 10 arterna med högst abundans var
i 85-åriga granbestånd 8 skorplavar
medan i 85-åriga tallbestånd var det
bara 5 av 10 skorplavar. De flesta av
de noterade arterna var generalister
som förekommer i ett brett spektrum
av olika miljöer och skillnader i artsammansättning mellan trädslagen var
mer kopplat till abundans av de olika
arterna än förekomsten av unika arter.
En uttalad skillnad i artförekomst var
dock att knappnålslavar endast noterades i 85-åriga granbestånd. På tall och
contortatall var förekomsten av unika
arter låg, men tunn örnlav Ochrolechia
microstictoides (Fig. 3) noterades på
bägge tallarterna men inte på gran.
Eftersom det bara finns ett 85-årigt bestånd av contortatall är det inte möjligt
att uttala sig om hur avverkningsmogna
bestånd av den arten kommer att se ut
i framtiden. Resultatet från detta enda
bestånd indikerar dock att lavfloran är

lik den i 85-åriga tallbestånd. Få ovanliga eller rödlistade arter hittades och de
rödlistade arter som trots allt noterades
(garnlav Alectoria sarmentosa, vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida och
liten svartspik Chaenothecopsis nana)
fanns i små populationer och alla växte
på gran.
Lavarternas livshistoria
Hur korrelerar förekomst av lavar med
de olika arternas livshistoriekaraktärer?
I den här studien användes några av
bestånden och staminventeringen kompletterades med en inventering av grenar upp till sex meters höjd. Även om
artrikedomen är högre på stammar och
grenar av 15-åriga gran- och tallbestånd
jämfört med contortatall var den funktionella diversiteten lika stor eller högre
på contortatall. Reproduktiv strategi
(spridning med sporer kontra asexuell
spridning) och växtform (skorpformad,
bladformad eller buskformad) var de
livshistoriekaraktärer som förklarade
störst andel av skillnaden mellan de
olika trädslagen i yngre åldrar (15- och
30-åriga bestånd).
Strukturella skillnader mellan trädslagen
Strukturella skillnader mellan tall, contortatall och gran studerades. Bestånd
med contortatall hade större grundyta,
högre träd och större grenyta (både levande och döda grenar) än gran och tall
i alla beståndsåldrar. Krontäckningen
var högre hos contortatall än hos både
tall och gran i 15-åriga bestånd men liknande den hos gran i 30-åriga bestånd.
Den större grenytan ger teoretiskt en
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Lunglav Lobaria pulmonaria på stark
tillbakagång i Skåne
Ulf Schiefelbein, Ute Schiefelbein, Blücherstraße 71, 18055 Rostock, Tyskland. E-post: ulf.schiefelbein@gmx.de
Arne Thell, Lunds universitet, Biologiska museet, Box 117, 221 00 Lund. Epost: arne.thell@biol.lu.se

Arne Thell och hans tyska kollegor, Ulf och Ute Schiefelbein,
har under sommaren 2016 undersökt gamla förekomster av
lunglav i Skåne med tyvärr tämligen nedslående resultat. Här
rapporterar de vad de kommit fram till.

Fig. 3. Tunn örnlav Ochrolechia microstictoides. Foto L. Stridvall.

större yta för epifytiska lavar att etablera sig på, men det resulterar också
i mer skuggiga förhållanden vilket bör
missgynna epifyter.
Litteratur
B ä c k l u n d , S . , J ö n s s o n , M . T. ,
Strengbom, J. & Thor, G. 2015.
Composition of functional groups
of ground vegetation differ between
planted stands of non-native Pinus
contorta and native Pinus sylvestris
and Picea abies in northern Sweden.
Silva Fennica 49 no 2 article id
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and stand age on epiphytic lichen
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2001. The introduction of lodgepole
pine for wood production in Sweden
– a review. Forest Ecology and
Management 141: 15–29.
Jansson, U. (red.) 2011. Agriculture and
forestry in Sweden since 1900: a
cartographic description. National
Atlas of Sweden. Norstedts,
Stockholm.
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försök 1981–2008. SLU, Institutionen för skoglig landskapsvård,
rapport 107.
Skogsstyrelsen 2014. Skogsstatistisk
årsbok 2014. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Lunglav, Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm., är en mycket sällsynt lavart i
Centraleuropas lågland. Som exempel
kan nämnas, att i hela norra Tyskland
förekommer lunglaven bara i Mecklenburg-Vorpommern på halvön Darß
väster om Rostock och i nordligaste
Schleswig-Holstein i skogsområdet
Pobüller Bauernholz mellan Flensburg
och Husum. I den här undersökningen
har gamla lunglavslokaler i Skåne söder
om barrskogsregionen återbesökts med
hjälp av uppgifter från Artportalen.
Syftet med studien var att presentera
det aktuella tillståndet för lunglav, förutom nuvarande utbredning berörs även
artens ekologi och bevarandebiologi.
Framöver vill vi utöka undersökningsområdet till hela södra Östersjöregionen, och även studera släktskapen
mellan populationer.

Material och metoder
Samtliga lokaler på Artportalen, www.
artportalen.se för lunglav från Skåne
utom de norra och nordöstra delarna
återbesöktes. En av flera närliggande
lokaler på Söderåsen återbesöktes ej
varför antalet lokaler stannade på 31.
Inventeringen utfördes mellan 30 juni
och 4 juli 2016. Noteringar gjordes
om arten fanns kvar eller ej. Där den
försvunnit presenteras möjliga orsaker
till försvinnandet. Arten eftersöktes
såväl på själva lokalen som i dess omgivningar, där den enligt vår erfarenhet
skulle kunna förekomma. Lobfragment
samlades på samtliga lokaler, att användas i en fylogeografisk studie
I samlingarna vid Biologiska
museet i Lund (LD) insorterades
endast belägg som fallit till marken.
Fragment samlades in till DNA-analys.
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Fig. 1. Återbesökta lokaler för lunglav i den nemorala delen av Skåne, rapporterade
till Artportalen från och med 1990 (Tabell 1). Röd punkt betyder att arten ej återfunnits, grön punkt att den återfunnits. Lunglaven återfanns på åtta av de 32 lokalerna.

Något större belägg, från Kullen,
skickas till Greifswald för att ingå i en
Metaproteomanalys.
Undersökningsområdet
Det undersökta området är Skåne
utom de hemiboreala, nordligaste och
nordöstra delarna som tillsammans
med övriga Sydsverige ingår i nästa
års undersökning. Eftersom lunglaven
numera saknas helt i sydvästra Skåne
löper undersökningsområdet diagonalt
i Skåne, från Kullen till Österlen med
undantag av en enda lokal i söder, strax
norr om Ystad (fig. 1, tabell 1).
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Utdöda förekomster
Lunglaven har tidigare haft en större
utbredning i Skåne. I de botaniska
samlingarna vid Biologiska museet,
Lunds universitet, finns belägg från
Dalby i sydväst från 1880-talet fram
till tidigt 1900-tal och i Hardeberga
1909. I södra Skåne fanns den i vid
Näsbyholm i Gärdslöv 1901, och i
Sövestad 1943. Österut fanns den på
Stenshuvud 1934 och i mellersta Skåne
vid Trolleholm på 1890-talet (Virtuella
herbariet 2016). Lunglaven har således
försvunnit från slättbygderna i sydväst
långt före Artportalens tillkomst. En

Fig. 2. Lunglav på lönn på Kullaberg, där arten ännu är ganska rikligt förekommande
på en plats. Foto: Ulf Schiefelbein.

kraftig tillbakagång för lunglaven i
Skåne redovisades av Hallingbäck &
Olsson (1981) som återfann arten på
sex av 25 lokaler.
Övriga lunglavar i Skåne förr och nu
Släktet Lobaria (Schreb.) Hoffm. i
Norden behandlas i volym 3 av Nordic
Lichen Flora (Jørgensen & Tønsberg
2007). Där framgår att det funnits fyra
Lobaria-arter i Skåne.
Floran på Hallands Väderö utanför

Bjärehalvön i Skånes nordvästligaste
hörn rymmer tre arter. Förutom den
historiskt någorlunda vittspridda lunglaven finns även jättelav, L. amplissima (Scop.) Forssell (Arup & Ekman
1991) och örtlav, L. virens (With.) J.R.
Laundon, som båda har en oceanisk
utbredning (Almborn 1955, Arup &
Ekman 1991, Degelius 1935). Då det
råder totalt insamlingsförbud på ön ingick ej denna lokal i vår studie. Örtlav
finns även på Kullaberg, vid Skäralid
och på Stenshuvud (Arup et al. 1997,
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Fig. 3. Lunglavslokalen på Allarps bjer är typisk – brant, fuktig nordsluttning med
ganska bra ljusinsläpp. Foto: Arne Thell.

Erichsen 1913, Ekman 1989). Dessutom finns ett belägg i herbariet i Lund
från Fjällfotasjön i Bara socken några
mil öster om Malmö, insamlat 1944
av Greta Du Rietz (Virtuella herbariet
2016). Ett försök gjordes i september
2016 att återfinna den oprecist angivna
lokalen, dock utan resultat. Tidigare
fanns en fjärde Lobaria-art i Skåne,
skrovellav, L. scrobiculata (Scop.)
DC, på Stenshuvud, Kullen och i Helsingborg. Den har även samlats i två
nordskånska socknar utanför undersökningsområdet, i Loshult 1901 och
i Visseltofta 1899. Skrovellaven finns
numera huvudsakligen i norra Sverige.
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Resultat
Resultatet blev nedslående. Av 31 återbesökta lokaler finns lunglaven kvar på
endast åtta (Fig 1., tabell 1). Lunglaven
finns numera nästan bara på ovanliga,
mer eller mindre spektakulära lokaler,
ofta utsatta, mycket branta sluttningar
som inte förändrats under lång tid och
som inte blir för mörka (Fig. 2–3). Vår
undersökning visar att arten försvunnit från den sydligaste och geografiskt
udda lokalen vid Bellinga slott, Skårby
socken, norr om Ystad, varifrån den
rapporterades av Ulf Arup år 2000
(Fig. 1).
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Diskussion
En liknande studie publicerad för snart
30 år sedan visade också på en kraftig
tillbakagång för lunglaven i Skåne
(Hallingbäck & Olsson 1987), en utveckling som uppenbarligen fortsatt sedan dess. I den studien återfanns lunglaven på sex av 25 lokaler och författarna
nämner luftföroreningar, skogsbruk,
bete av sniglar och svampangrepp som
anledningar till att arten gått starkt
tillbaka. Sedan dess har problemet
med försurning nästan upphört men
kvävenedfallet är fortfarande är ett stort
hot. Den negativa trenden är särskilt
tydlig i bokskog. Många gamla lokaler
verkar inte lämpa sig för lunglav längre.
Vi förmodar att intensivt skogsbruk
missgynnar arten. Skogarna hinner bli
för mörka mellan gallringarna, något
som i en del fall kan vara resultatet av
igenväxning på grund av eutrofiering.
Ändrade klimatförhållanden med mer
vind och lägre luftfuktighet kan också
påverka lunglaven negativt. På vissa
lokaler var bokstammarna täckta av
alger, något som indikerar övergödning, eller dominerades av daggfärglav,
Parmelia ernstiae Feuerer & A.Thell,
som vi tycker blivit betydligt vanligare
de senaste åren. Möjligen gynnas arten
av samma faktorer som missgynnar
lunglaven.
Tack
Tack till Almborns fond för ekonomiskt
bidrag, Jesper Witzell, föreståndare för
Söderåsens Nationalpark, som utfärdade tillstånd att samla, Emil Åsegård för
information om Allarpslokalen, samt
till Aron Edman för kompletterande
uppgift från Åbjär.
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Tabell 1. Lunglavslokaler rapporterade till Artportalen från och med 1990. För de lokaler där arten ej återfunnits finns kommentarer om möjliga orsaker till försvinnandet.
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Lokal	
   Lokal	
  hos	
  Artportalen	
  
[socken]	
  
	
  

Koordinater	
  
Rikets	
  nät	
  

Rapportör,	
  
datum	
  

Sökresultat	
  
	
  

Tänkbar	
  anledning	
  till	
  
försvinnandet	
  

16	
  

(03D1f09)	
  [Äsphult]	
  

N6207320	
  
O1376623	
  	
  

I.	
  Olsson	
  
1996-‐08-‐07	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk,	
  
för	
  mörkt	
  

17	
  

(03D1c04)	
  [Höör	
  
(Sjunnerup)]	
  

N6206771	
  	
  
O1361484	
  	
  

Skogsstyrelsen	
  
1994-‐05-‐20	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

18	
  

Söder	
  obj.	
  5:1	
  (03D1a15)	
  
[Munkarp]	
  

N6205368	
  
O1352743	
  

L.	
  Bengtsson	
  
2001-‐01-‐29	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt	
  

19	
  

Allarps	
  bjer	
  [Hallaröd]	
  

N6209869	
  
O1351315	
  

J.	
  Dahlberg	
  
2007-‐03-‐10	
  

Återfunnen	
  på	
  
lönn	
  

	
  

20	
  

Röan	
  [Norra	
  Rörum]	
  

N6209994	
  
O1356656	
  	
  

J.	
  Dahlberg	
  
2008-‐05-‐21	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

?	
  

21	
  

(03D2b16),	
  bergtäkt	
  
[Norra	
  Rörum]	
  

N6210778	
  
O1359777	
  

Skogsstyrelsen	
  
1995-‐05-‐12	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

22	
  
	
  

Lönnarna	
  (03D2c08)	
  
[Norra	
  Rörum]	
  

N6211266	
  
O1360268	
  

L.	
  Bengtsson	
  
2006-‐01-‐10	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

(03D2c06)	
  [Norra	
  
Rörum]	
  

N6211303	
  
O1360471	
  

L.	
  Bengtsson	
  
2003-‐04-‐09	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

23	
  

Knösen	
  (03D2b12)	
  
[Norra	
  Rörum]	
  

N6211881	
  
O1358058	
  	
  

Skogsstyrelsen	
  
1995-‐05-‐22	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt	
  

24	
  

Helgaskogsbjäret	
  
(03D2b22)	
  [Norra	
  
Rörum]	
  

N6212453	
  
O1355853	
  

L.	
  Bengtsson	
  
2001-‐10-‐11	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt	
  

25	
  

(03D2b03)	
  [Norra	
  
Rörum]	
  

N6212662	
  
O1355335	
  

Skogsstyrelsen	
  
1994-‐09-‐30	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

?	
  

Lokal	
   Lokal	
  hos	
  Artportalen	
  
[socken]	
  
	
  

Koordinater	
  
Rikets	
  nät	
  

Rapportör,	
  
datum	
  

Sökresultat	
  
	
  

Tänkbar	
  anledning	
  till	
  
försvinnandet	
  

1	
  

Bellinga,	
  SO	
  om	
  slottet	
  
(N	
  om	
  hagmarken),	
  
[Skårby]	
  	
  

N6157245	
  
O1368365	
  

U.	
  Arup	
  
2000	
  

Ej	
  återfunnen	
  

För	
  mörkt,	
  
eutrofiering	
  

2	
  

Sydväst	
  Svarte	
  Mosse	
  
(02D3i18)	
  [Sankt	
  Olof]	
  	
  

N6169106	
  
O1391811	
  

L.	
  Bengtsson	
  
1999-‐11-‐12	
  

Ej	
  återfunnen	
  

?	
  

3	
  

Norr	
  Måsalycke	
  
(02D3110)	
  [	
  Sankt	
  Olof]	
  

N6167909	
  
O1394188	
  

L.	
  Bengtsson	
  
1994-‐09-‐09	
  

Återfunnen	
  på	
  
bok	
  

För	
  mörkt	
  –	
  döende	
  
exemplar	
  

4	
  

Nordväst	
  Måsalycke	
  
(02D3i19)	
  [Sankt	
  Olof]	
  

N6166875	
  
O1393615	
  

L.	
  Bengtsson	
  
2000-‐03-‐07	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

5	
  

Sydost	
  St.	
  Olofs	
  Gård	
  
(02D33i13),	
  [Sankt	
  Olof]	
  

N6168180	
  
O1394156	
  

L.	
  Bengtsson	
  
1996-‐11-‐14	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt	
  

6	
  

Plantskolevägen	
  
(02D3108)	
  [Sankt	
  Olof]	
  

N6167850	
  
O1393926	
  

L.	
  Bengtsson	
  
1994-‐02-‐18	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt	
  

7	
  

Jären	
  [Hörröd]	
  
	
  

N6184554	
  
O1388544	
  

J.	
  Dahlberg	
  
2009-‐12-‐09	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt	
  

8	
  
	
  

Mjöåns	
  dalgång	
  [Östra	
  
Sönnarslöv]	
  	
  

N6194589	
  
O1387136	
  

J.	
  Dahlberg	
  &	
  B.	
  
Nilsson	
  
2010-‐07-‐13	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt	
  

Åbjär	
  (02D8h01)	
  
[Huaröd]	
  
	
  

N6194363	
  
O1386936	
  

J.	
  Dahlberg	
  &	
  B.	
  
Nilsson	
  
2010-‐07-‐13	
  

Återfunnen	
  	
  

	
  

9	
  

Byrhult	
  (02D9f53)	
  
[Linderöd]	
  

N6199442	
  	
  
O1376304	
  	
  

I.	
  Olsson	
  
1998-‐11-‐24	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

?	
  

26	
  

(03C2j04)	
  [Färingtofta	
  
(Djupadal]],	
  	
  

N6212786	
  
O1349091	
  	
  

S.	
  Björk	
  
1996-‐06-‐25	
  

Återfunnen	
  på	
  
ek	
  

	
  

10	
  
	
  

Satserup	
  hall	
  [Äspinge]	
  

N6196889	
  
O1372683	
  

A.	
  Malmquist	
  
1999-‐03-‐24	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt,	
  
eutrofiering	
  

27	
  

Skäralid	
  1240.6-‐7	
  V	
  om	
  
Skärån	
  [Riseberga]	
  

N6214437	
  
O1340013	
  

A.	
  Malmquist	
  
2002-‐12-‐04	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

?	
  

Satserup	
  hall,	
  (02D9e03)	
  
[Äspinge]	
  

N6196901	
  	
  
O1372708	
  

S.	
  Björk	
  
1994-‐04-‐29	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

För	
  mörkt,	
  
eutrofiering	
  

Skäralid	
  1240.6-‐10	
  S	
  om	
  
Skärån	
  [Riseberga]	
  

N6214091	
  
O1339523	
  	
  

A.	
  Malmquist	
  
2002-‐12-‐20	
  

Återfunnen	
  på	
  
bok	
  

	
  

Hjällen,	
  ca	
  1,5	
  km	
  SV	
  
Södra	
  Rörum	
  [Södra	
  
Rörum]	
  	
  

N6200320	
  	
  
O1365500	
  

A.	
  Malmquist	
  
1999-‐03-‐31	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

?	
  

28	
  
	
  
	
  

Södersåsens	
  NP	
  
[Riseberga]	
  

N6214086	
  
O1339496	
  	
  

A.	
  Malmquist	
  
2002-‐12-‐20	
  

Återfunnen	
  på	
  
bok	
  

	
  

Skogsstyrelsen	
  
1995-‐10-‐03	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

?	
  

Skäralid	
  1240.6-‐10	
  S	
  om	
  
Skärån	
  [Riseberga]	
  

N6214022	
  
O1339328	
  	
  

A.	
  Malmquist	
  
2002-‐12-‐20	
  

Återfunnen	
  på	
  
bok	
  

	
  

Hjällen	
  (03D0d03)	
  [Södra	
   N6200314	
  
Rörum]	
  socken	
  
O1365449	
  	
  

29	
  

A.	
  Malmquist	
  
1999-‐03-‐31	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

?	
  

N6214293	
  
O1339549	
  

A.	
  Malmquist	
  
2002-‐12-‐05	
  

?	
  

N6200200	
  
O1365400	
  

Skäralid	
  1240.6-‐9	
  N	
  om	
  
Skärån	
  [Riseberga]	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Hjällen	
  [Södra	
  Rörum]	
  

N6204549	
  
O1368208	
  	
  

A.	
  Malmquist	
  
1999-‐03-‐15	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

30	
  
	
  

Kvärk	
  1227.4-‐4	
  S	
  om	
  
Kvärkabäcken	
  [Konga]	
  

N6212926	
  
O1337288	
  	
  

A.	
  Malmquist	
  
2003-‐04-‐09	
  

Återfunnen	
  på	
  
ask	
  

	
  

Fundersed,	
  SO	
  om	
  
fritidsbyn	
  [Södra	
  Rörum]	
  

Skogsstyrelsen	
  
1995-‐10-‐04	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

N6212927	
  
O1337350	
  	
  

A.	
  Malmquist	
  
2003-‐04-‐09	
  

?	
  

N6204577	
  
O1368238	
  	
  

Kvärk	
  1227.4-‐4	
  S	
  om	
  
Kvärkabäcken	
  [Konga]	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

(03D0d07)	
  [Södra	
  
Rörum]	
  

31	
  

N6205798	
  
O1368702	
  	
  

Skogsstyrelsen	
  
1994-‐05-‐25	
  

Återfunnen	
  på	
  
ek	
  

	
  

N6214298	
  
O1337464	
  

A.	
  Malmquist	
  
2003-‐04-‐26	
  

Skogsbruk	
  

Göingeholm	
  (03D1d06)	
  
[Häglinge]	
  

Kvärk	
  1240.3-‐2	
  S	
  om	
  
Dejebäcken	
  [Konga]	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

13	
  

Göingeholm	
  (03D1d05),	
  
[Häglinge]	
  

N6206323	
  
O1369088	
  

Skogsstyrelsen	
  
1994-‐05-‐20	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk,	
  
för	
  mörkt	
  

32	
  
	
  

Kullen,	
  norr	
  golfbanan	
  
[Brunnby]	
  

N6246372	
  
O1293788	
  	
  

C.	
  Kannesten	
  
2015-‐10-‐31	
  

Återfunnen	
  på	
  
lönn	
  

	
  

14	
  

(03D1f03)	
  [Äsphult]	
  
	
  

N6208531	
  
O1375412	
  

I.	
  Olsson	
  
1996-‐07-‐25	
  

Ej	
  återfunnen	
  	
  

Skogsbruk	
  

Kullen,	
  nordbranten	
  N	
  
om	
  golfbanan	
  [Brunnby]	
  

N6246312	
  
O1293916	
  

H.	
  Weibull	
  
2013-‐11-‐21	
  

Återfunnen	
  på	
  
lönn	
  

	
  

15	
  

11	
  
	
  
	
  

12	
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Två nya lavar för Blekinge
Joakim Hemberg, Iglasjövägen 7, 37275 Johannishus. E-post: joakim.hemberg@skogsstyrelsen.se

Blekinge var en gång ett tämligen förbisett landskap avseende
lavar, men tack vara bl.a. Joakim Hemberg har en lång rad nya
arter hittats i landskapet. Här redovisar han hur han fann Rinodina
pityrea falsk allékrimmerlav och Dermatocarpon leptophyllodes
som nya för Blekinge.

Den 29 juni förra året gjorde jag ett
besök på Hjortsberga kyrkogård väster
om Johannishus. Eftersom jag bor i Johannishus så har jag ganska bra koll på
kyrkogårdens lavflora. Men hur många
gånger man än har besökt ett område
så blir det aldrig färdiginventerat. På en
gammal alm har jag tidigare noterat stora
mängder liten blekspik Sclero-phora
peronella (VU). På almens sydsida ser
jag nu ett svartaktigt stråk som sträcker
sig från ca 2 m höjd och ner till basen.
När jag tittar i luppen ser jag en mörkgrön–svart kornig bål och fåtaliga svarta,
ca 0,5 mm stora apothecier med ljus kant
(fig1). Jag misstänker direkt att det är
någon krimmerlav, Rinodina sp. och att
det förmodligen lutar åt falsk allékrimmerlav R. pityrea. För att vara helt säker
skickar jag en litet kollekt till Ulf Arup,
Lunds universitet, och han bekräftar
ganska omgående att mina misstankar är
korrekta. Falsk allékrimmerlav beskrevs
som art först 1995 då den urskiljdes från
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allékrimmerlav R. colobina. Arterna kan
bara skiljas åt på mikroskopiska karaktärer (sporernas utseende).
Falsk allékrimmerlav växer i Sverige
enbart på ädellövträd (alm, ask, bok och
lönn) i kulturmiljöer. Den gynnas av att
barken är mer eller mindre impregnerad
av näringsrikt damm från åkrar, grusvägar och grusgångar. Arten har i Sverige
färre än tio aktuella lokaler från Skåne till
Uppland och drabbas naturligtvis väldigt
hårt av almsjukan och askskottsjukan. I
rödlistan från 2015 har den därför klassats
som starkt hotad (EN). Att vara beroende
av träd i kulturmiljö är också farligt då
många allé- och kyrkogårdsträd avverkas
eftersom de på mer eller mindre lösa
grunder ofta anses vara farliga eller fula.
På Hjortsberga kyrkogård tog man för
några år sedan ner några gamla ekar med
flera rödlistade kryptogamer. Tyvärr har
en arborist nyligen konstaterat att almen
med R. pityrea är drabbad av almsjuka.

Fig. 1. Falsk allékrimmerlav Rinodina pityrea. Foto: J. Hemberg.

På just denna alm tycks sjukdomen
dock ha ett långsamt förlopp, vilket kan
tyda på viss resistens. Arboristen och
undertecknad kommer tillsammans med
kyrkogårdsförvaltningen att undersöka
möjligheter till beskärning eller hamling
innan hela trädet avverkas. I värsta fall
blir det nödvändigt att försöka sig på
transplantation av R.pityrea till lönn och
ask Almsjukan har härjat ordentligt på Johannishusåsen och vid Johannishus slott,
så det återstår att se hur länge almarna vid
Hjortsberga kyrka ska överleva.
Så till nästa fynd. Förra året köpte min
syster ett litet hus på Västagårdsvägen i
Listerby. På tomtens baksida noterade jag
en liten berghäll full med hakmossa Rhytidiadelphus squarrosus och strutskinnlav Scytinium palmatum. Strutskinnlaven
är rödlistad som hänsynskrävande (NT)
och är alltid rolig att hitta. Förekomst av

strutskinnlav indikerar lite speciella, ofta
artrika, berghällar som periodvis översilas av näringsrikt vatten. I en liten lucka
bland all hakmossa och strutskinnlav
noterar jag en gråbrunaktig skorpa som
med obeväpnade ögon mest påminner
om torra gyttrade jordklumpar. När jag
tittar i luppen kan jag dock konstatera
att det rör sig om en lav med små tätt
sittande lober. På loberna sitter väldigt
små svarta perithecier (fig 2). Från boken
”Rödlistade lavar i Sverige” (Arvidsson
& Thor 1999) minns jag bilden på grå
jordlav Catapyrenium psoromoides,
vilken stämmer ganska bra med det jag
har hittat på berghällen. Detta skulle vara
ett roligt fynd och en ny art för Blekinge.
Jag är dock inte säker och skickar även i
detta fall en kollekt till Ulf Arup, Lunds
universitet. Ulf vågar sig inte på en bestämning och råder mig att skicka laven
till Martin Westberg på Naturhistoriska
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Fig. 2. Rinodina pityrea växer vid basen på almen med savflöde näst längst till vänster
i bild. Foto: J. Hemberg.

riksmuseet. När Martin Westberg har
tittat på kollekten tror han att det kan
röra sig om en Dermatocarpon, men inte
heller han kan göra en säker bestämning.
Tiden går och kollektet förblir i säkert
förvar hos Martin. Medan jag väntar på
en bestämning söker jag efter på bilder
på Dermatocarpon-arter på internet.
Dermatocarpon leptophyllodes är den
enda arten som stämmer bra med mitt
fynd på berghällen. Det verkar dock lite
osannolikt då D. leptophyllodes har få
kända fynd i Europa. I Sverige är den
bara påträffad på en lokal i Dalsland där
den samlades av A.H. Magnusson 1941.
I övrigt finns fynd från Norge, Island,
Brittiska öarna och västra Nordamerika.
Arten verkar med andra ord vara knuten
till oceaniska eller suboceaniska delar
av världen.
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I början av april får jag så äntligen ett mail
från Martin Westberg som nu har bytt
Naturhistoriska riksmuseet mot Uppsala
universitet. Han skriver att han har visat
mitt kollekt för Starri Heidmarsson från
Island. Starri är en av världens främsta
experter på Dermatocarpon och kan
bekräfta att arten som jag samlat är D.
leptophyllodes. Härmed rapporteras alltså
andra fyndet för Sverige och första för
Blekinge. D. leptophyllodes är sannolikt
något förbisedd och går säkert att hitta
på flera berghällar med rätt förhållanden.
Det låga antalet fynd antyder dock att
den verkligen är ganska sällsynt och en
möjlig kandidat för rödlistan. Eftersök på
berghällar med strutskinnlav kan kanske
ge fler fynd och ett bättre underlag för
bedömning av artens status.
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Fig. 3. Växtplatsen för Dermatocarpon leptophyllodes, arten växer längst till vänster
på berghällen. Foto: J. Hemberg.

Falsk allékrimmerlav Rinodina pityrea (EN)
Blekinge, Hjortsberga sn. Hjortsberga
kyrkogård. RT90 6233100 1475360.
29 juni 2015. På gammal alm. Ca 20

Fig. 4. Strutskinnlav med Dermatocarpon
leptophyllodes som en grå skorpa framför.
Foto: J. Hemberg.

kvadratdecimeter. Det. Joakim Andersson Hemberg, conf. Ulf Arup.
Dermatocarpon leptophyllodes
Blekinge, Listerby sn. Västragårdsvägen 11, RT90 6229410 1474457.
26 juni 2015. På periodvis översilad
berghäll i trädgård. Ca 3 kvadratdecimeter. Det. Martin Westberg, conf.
Starri Heidmarsson.
Litteratur
Arvidsson och Thor, 1999. Rödlistade
lavar i Sverige, ArtDatabanken.
ArtDatabanken. www.artdatabanken.se
Artportalen. www.artportalen.se
Discover life. www.discoverlife.org
Santesson checklista över lavar och
lavparasiter i Sverige. www.evolutionsmuseet.uu.se/databaser/santesson.html
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Blemlavsklotter Phacographa zwackhii
– ett porträtt
Mikael Hagström, Gallstrandsvägen 4, 585 99 Linköping. E-post: mikael.hagstrom@telia.com

Blemlavsklotter är en av de 36 lavarter som tillfördes den svenska
rödlistan 2015. Arten bedömdes, liksom frostig asplav som presenterades i förra numret, passa in i kategorin ”Kunskapsbrist” (DD)
och den presenteras här på samma vis.
Fig. 1. Blemlavsklotter med avlånga apothecier.

Utseende
Blemlavsklotter är en parasymbiont på
blemlavar Phlyctis spp och eftersom
den inte utvecklar någon egen bål är
det genom att eftersöka den på bålar
av blemlavar man kan hitta och känna
igen den. Den avslöjar sig genom sina
svarta små apothecier som knappast
överstiger 1 mm ens på längden. De kan
vara helt runda, stjärnformigt oformliga
eller, oftast, utdragna med rundade
ändar (Fig. 1–2). Ganska ofta hittar
man apothecier utan själva hymeniet
kvar och de ser då skålformiga ut med
en relativt tunn egenkant. Sporerna är
långsträckta, 20 × 5 µm ± ca 20% och
4–6-celliga. De är viktiga för att skilja
arten från de mest sannolika förväxlingsarterna som inte finns inom släktet
Opegrapha s.lat. utan istället i släktet
Dactylospora där särskilt D. parasitica
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är vanlig på ljusa skorplavar på lövträd.
Den har kortare sporer som är bruna
och (nästan) aldrig har mer än 4 celler
och är insnörda vid septa. Dess apothecier är dessutom aldrig långsträckta.
Ekologi
Arten uppges i Foucard (2001) växa
på blemlav Phlyctis argena men den
kan också växa på rikfruktig blemlav
Phlyctis agelaea (1 fynd). Arten har
rapporterats från södra Sverige upp
till Hälsingland men det är troligt att
den förekommer inom hela blemlavens
utbredningsområde, dvs ytterligare ett
stycke längre norr ut. Arten verkar
ha flest förekomster på ek, asp och
ask men gissningsvis spelar trädslaget ingen roll alls så länge värdlaven
finns där. Lokalerna har ganska lite
gemensamt, några är alléer omgivna

Fig. 2. Blemlavsklotter med nästan runda apothecier.

av åkermark (Gotland) medan andra är
fuktiga sumpskogar och bäckraviner.
Som det ser ut i dagsläget så finns det
en hel del andra naturvårdsintressanta
lavar på dess lokaler. Kanske betyder
det att det rör sig om en art med krav
på kontinuitet, men man ska inte vara
helt främmande för att det kan bero
på att det mest är sådana lokaler som
skärskådas.

Litteratur

Foucard, T. 2001. Svenska skorplavar och
svampar som växer på dem. Interpublishing. Stockholm.
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter
i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU,
Uppsala
Artportalen. www.artportalen.se. Inrapporterade uppgifter, utdrag 2016-12-21.
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Kalkvägglav finns fortfarande
på bark i Skåne!
Louise Lindblom, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, Thormøhlensgate 53A, N-5020 Bergen, Norge. E-post: Louise.Lindblom@uib.no
Hans H. Blom, Norsk Institutt for Bioøkonomi, Fanaflaten 4, 5244 Fana, Norge.
E-post: Hans.Blom@nibio.no

Kalkvägglaven Xanthoria calcicola har varit föremål för en omfattande inventering i Skåne, vilket medfört att den har uteslutits
från rödlistan. Icke desto mindre är det en vacker lav med begränsad utbredning i landet, som förtjänar uppmärksamhet.

Minnesgoda läsare av Lavbulletinen
erinrar sig säkert vårt upprop för sju år
sedan, där vi önskade oss upplysningar
om den på den tiden rödlistade laven
kalkvägglav Xanthoria calcicola i
Skåne (Lindblom & Blom 2009). Där
efterlyste vi information om kända men
icke dokumenterade lokaler och tips om
tänkbara växtplatser, som vi riskerade
att missa med de metoder som beskrevs
i uppropet. Vi välkomnade även andra
upplysningar gällande kalkvägglav.
Vårt käcka upprop var inte så lyckat,
måste vi erkänna. Det vill säga, det resulterade i summa noll upplysningar...
Men vi har oförtrutet jobbat vidare med
projektet!
I stora drag genomför vi projektet
med de målsättningar och metoder som
beskrevs i uppropet. En viktig skillnad
är dock att undersökningsområdet utvidgats i sydöst, till att slutligen omfatta
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Fig. 2. Den största barkpopulationen, 200 bålar, hittades på lindarna vid Skegrie kyrka.
Murpopulationen är på ungefär 2 100 bålar. Foto: L. Lindblom.

Fig. 1. Maglarps gamla kyrka (den nya
revs år 2007) med en murpopulation på
ungefär 8 200 bålar, och fyra bålar på
hästkastanj. Foto: L. Lindblom.

ungefär 5 500 km2. Vi har besökt alla
kyrkor inom undersökningsområdet,
några slott, samt flera kyrko- och
slottsruiner. På varje lokal söker vi efter
kalkvägglav på alla möjliga substrat,
såsom träd, gravstenar, murars ut- och
insida, samt väggar och tak på kyrkor
och andra byggnader.
Fältarbetet har utförts på ledig
tid, huvudsakligen på vår gemensamma sommarsemester och är nu
avslutat. Vi besökte totalt 331 lokaler
och hittade kalkvägglav på 125 av
dem. Förekomsternas storlek varierar från en enstaka bål till stora
populationer med över 8 000 bålar
(Fig. 1). Som ett resultat av våra upplysningar till den svenska expertkommittén för lavar har arten överförts från
rödlistekategori NT (nära hotad), till

LC (livskraftig) (ArtDatabanken 2015).
Det är alltså ”vårt fel” att kalkvägglav
inte längre är rödlistad i Sverige! Den
är bedömd att vara livskraftig, men vi
tycker ändå att denna vackra lav, som
för övrigt är utsedd till Skånes landskapslav, absolut är skyddsvärd.
Kalkvägglav på bark
I starten av vårt projekt och när vi publicerade vårt upprop ansågs kalkvägglav
sedan länge vara försvunnen från substratet bark. Sju lokaler där den växte
på bark var kända (dokumenterade med
herbariebelägg) sedan åren 1938 till
1946, men ingen av dessa hade återfunnits inom ramen för det tio år långa fältarbetet i Projekt hotade lavar i södra
Sverige (Arup m. fl. 1997). Därför var
det en stor överraskning för oss, att vi
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2) Populationen på murarna på de lokaler där vi fann kalkvägglav på bark
är genomsnittligen större än murpopulationer på lokaler där den inte finns på
bark. Dessutom hade en större andel av
bålarna på mur apothecier.
3) Att vi har så få fynd på bark, trots
att vi observerade potentiellt lämpliga
träd på de flesta lokaler där vi hittade
kalkvägglav på murar, tyder på att bark
koloniseras sällan.
4) Vi har rest kors och tvärs i Skåne,
både inom och utom ramen för detta
projekt. Trots att det öppna kulturlandskapet erbjuder massvis av träd, som vi
bedömer som lämpliga för arten, har
den aldrig observerats på dessa.
Fig. 3. Populationen på den gamla slottsruinen Månstorps gavlar utgörs av ungefär
5 000 bålar. På ask i anslutning till en av murarna hittades två bålar. Foto: L. Lindblom.

redan under vår officiellt första fältsäsong återfann kalkvägglav på bark på
ett träd på en tidigare känd lokal (från
år 1938), nämligen Mölleberga kyrka
(Lindblom & Blom 2010).
Under de påföljande åren besökte
vi alla inom undersökningsområdet
belägna lokaler med tidigare fynd av
kalkvägglav på bark. Vi upptäckte
dessutom arten på bark på flera nya lokaler. Resultaten publicerades nyligen
i Lindbergia, som är så kallad ”open
access” (Lindblom & Blom 2016).
På hela 14 lokaler har vi funnit
kalkvägglav på bark. Det betyder
att på 11% av de 125 lokalerna med
kalkvägglav finns arten på bark. På alla
dessa lokaler utom en (Mölleberga!)
växer också kalkvägglav på kyrkogårdsmuren. De flesta barkpopulationer
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består av mellan en och 24 bålar (Fig.
1, 3, 4). Den överlägset största populationen finns på Skegrie kyrkogård och
består av ungefär 200 bålar fördelade
på 22 lindar (Fig. 2).
Vår viktigaste slutsats är att bark är ett
suboptimalt substrat för kalkvägglav.
Det underbyggs av följande resultat:
1) Alla populationer på bark växer på
träd i nära anslutning, högst fem meter,
till populationer på murar. I Mölleberga, som alltså är det enda undantaget,
tror vi att muren är tvättad och vitkalkad för inte så längesedan, eftersom
det nästan inte var någon lavpåväxt alls
(mer än en enstaka vanlig vägglav på
tegelpanna på toppen av muren).

5) Preliminära resultat från den molekylära delen av projektet (det vill säga
en enkel kartläggning av ITS-fragmentet hos mykobionten) visar att de haplotyper som vi hittar i barkpopulationen
på en lokal utan undantag också finns
i murpopulationen på samma lokal.
Detta indikerar att bålarna på bark är ett
slumpartat urval av murpopulationen.
Till slut
Kalkvägglav har gått från att vara känd
på bark på sex lokaler, via att anses
som försvunnen från bark, till dagens
status med 14 kända lokaler på detta
suboptimala substrat. Bevarandeåtgärder för denna vackra lav bör emellertid
fokusera på populationer på murar och
addressera de huvudsakliga hoten; högtryckstvätt och vitkalkning.

Fig. 4.Två bålar på alm vid muren runt
Kyrkoköpinge kyrka. Murpopulationen
uppskattades bestå av ungefär 5 200
bålar. Foto: L. Lindblom.
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Recension: Lavar – En fältguide, 2016
Roland Moberg & Svante Hultengren
Naturcentrum, 243 sid.

Efterlängtad återkomst
Efter några års frånvaro har Lavar – En
fälthandbok först publicerad 1982, återuppstått i en något ny skepnad, på nytt
förlag i Lavar – En fältguide. Formatet
och layouten är i princip detsamma
även om kartongbandet blivit pocket,
så den som nyttjat fälthandboken kommer att känna igen sig. I fältguiden är
sidorna några fler och artantalet har
utökats med tiotalet nya arter. Det som
är förändrat är främst att Svante Hultengren ersatt Ingemar Holmåsen. Detta
innebär att fotona i årets lavflora är nya.
Förtjänster
Moberg och Hultengren har förtjänstfullt uppdaterat boken med den senaste
systamatiken. Boken främsta förtjänst
är dock att den finns, dvs att det åter
finns en illustrerad lavflora på svenska
i handeln. Fälthandboken är sedan flera
år slut på förlaget och svår att få tag på
antikvariskt. Jämfört med föregångaren
är Hultengrens foton en klar förbättring.
En fältguide för artbestämning?
Målgruppen för Lavfloran torde till stor
del vara alla naturintresserade som vill
ha en artbestämningsbok med sig i fält.
En bok där de kan klura ut vilka arter
de träffat på. När jag började med lavar
för drygt 25 år sedan var det Lavar – En
fälthandbok som var min följeslagare.
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närstående arter. För hedlav beskrivs
förtjänstfullt skillnaderna mot tuvad
hedlav och dvärghedlav. Detta gäller
dock inte för andra arter. I beskrivningen av t ex ladlav nämns inget om
fjällsotlav och sydlig ladlav. Även
utbredningskartorna håller ojämn kvalitet. För vissa arter, där många nya
fynd gjorts de senaste årtiondena, visas
inte hela utbredningen. Detta gäller
t.ex. violettgrå tagellav, långskägg och
blomskägglav. För andra arter anges en
mycket vid utbredning, som sannolikt
är den utbredning författarna antar att
man kan finna arten.

Jag insåg snart att lichenologi är svårt
och att artbestämma de lavar jag påträffade i skog och mark är knepigt. Otaliga
var de gånger jag körde fast. Inte minst
berodde det på att de arter jag stötte på
saknades i boken eller att fotona skiljde
sig från det jag såg.
Brister
När jag hörde rykten om att det skulle
komma ut en ny svensk lavflora blev
jag glad. Mina förhoppningar var högt
ställda. Nu kanske det skulle komma
en betydligt bättre bok där nybörjare
och semiproffs lättare skulle kunna
artbestämma lavar de påträffar i fält.
Inte minst berodde min förhoppning
på den utveckling som skett inom
bestämningslitteratur sedan 1982.
Numera finns mängder med bra sådan,
inte minst Nationalnyckeln. Inom lichenologin har vi t ex de båda finska
böckerna Suomen Rupijäkälät och
Suomen Jäkäläopas. Båda är fantastiska, men på ett språk de flesta av oss
inte behärskar. Tyvärr infriades inte
mina förhoppningar. Visst, den nya
Lavar är bättre än sin föregångare, men
problemet med att kunna artbestämma
de lavar man påträffar i fält torde
fortfarande vara betydande. Problem
lär inte vara löst med bättre foton. För
att vara en bra fälthandbok hade jag
önskat att antalet presenterade arter

hade utökats betydligt från de drygt
310 som illustreras. Tyvärr saknas en
del mycket vanliga arter, arter som man
torde stöta på ganska omgående. Kanske det hade varit klokt att likt norska
Lavflora – Norske busk- och bladlav
fokusera på busk- och bladlavar (som
har dåliga svartvita foton på över 400
arter). I Suomen Jäkäläopas finns 481
arter på mycket bra foton. Till det kommer en betydligt mer omfattande text
till respektive art.
Ojämn kvalitet
En sak som slagit mig när jag läst och
skummat igenom Lavar är att kvaliteten är ojämn. Vissa artbeskrivningar
är omfattande och ger god inblick i

Slutsats
Lavar – En fältguide är en bok som ger
en god inblick i den svenska lavfloran
och som visar dess diversitet. Beroende
på förkunskap kommer en hel del arter
att gå att artbestämma men… för att ha
som enda bestämningslitteratur räcker
den inte. Min önskan är därför att Moberg och Hultengren inom ett par år
kommer med en ny utökad upplaga,
en upplaga med ett par hundra arter
till. Då bör även utbredningskartorna
ha uppdaterats, så att de tydligare visar
nuvarande känd utbredning. Ett kapitel
som presenterar hur lavar är utmärkta
indikatorer på skyddsvärd natur borde
också ingå.
Jan Henriksson
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