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Svensk Lichenologisk Förening

SLF bildades hösten 1992 i syftet att samla och främja de lichenologiska intressena 
i Sverige. Föreningen samlas vid två tillfällen varje år, en gång på våren och en på 
hösten för exkursioner eller kurser. Medlem blir du genom att sätta in 120 kronor 
på pg 29 24 26-4, Svensk Lichenologisk Förening. Skriv ditt namn, adress och te-
lefonnummer samt eventuell e-postadress på talongen. Familjemedlemmar betalar 
20 kronor. Avgiften gäller för ett år. SLF har en hemsida som du hittar på adressen: 
http://www.sbf.c.se/slf/

Ordförande: Martin Westberg  
 Evolutionsmuseet
 Norbyvägen 16, 752 36 Uppsala 
 tfn. 0730-220 814
 e-post: martin.westberg@em.uu.se

Sekreterare: Samantha Fernández-Brime
 Farstavägen 913, 123 34 Farsta,
 tfn.076-41 73 159
 e-post: samanthafb@hotmail.com

Vice ordförande: Mikael Hagström  
 Gallstrandsvägen 4, 585 99 Linköping
 tfn. 076-84 58 206
 e-post: mikael.hagstrom@telia.com

Kassör: Gesa von Hirschheydt  
 Murwiesenstrasse 54, CH-8057 Zürich 
 tfn. +41 (0)77-475 6323 
 e-post: g.v.hirschheydt@gmail.com

Lavbulletinen
Lavbulletinen är SLF:s medlemshäfte och skickas ut 2 gånger per år. Vi sammanfattar 
föreningens aktiviteter och publicerar artlistor och redogörelser från exkursionerna. 
Vi tar tacksamt emot enkla manuskript om lichenologiska nyheter i Sverige t.ex. 
inventeringsrapporter eller populariserade sammanfattningar av forskningsresultat 
som examensarbeten, doktorsavhandlingar och forskningsrapporter. Vi vill också 
rapportera intressanta artfynd och uppmärksamma sällsynta eller dåligt kända lavar.

Redaktörer: Ulf Arup, Sösdala 2072, 280 10 Sösdala, tfn 070-294 6944
 epost: ulf.arup@telia.com

 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: Parmotrema crinitum från Madeira. Foto: M. Hagström.

Styrelse

Hej alla lavfantaster!

Svensk lavförening bildades 1992 på Visingsö och firade således 25-års-
jubilieum 2017. Nu har vår lavförening fått sällskap i Norden, i våras 
bildade våra vänner i väster Norsk Lavforening. Organisatoriskt är det en 
del av Norsk Botanisk Forening och man finner dem på internet genom 
att gå in på NBFs hemsida. Föreningens första ordförande är Annie Ås 
Hovind, som även deltog i SLFs vårexkursion och etablerade band till 
vår förening. Det är en rolig utveckling att det nu finns ytterligare en 
lavförening som kan stötta och utveckla lavintresset. Förhoppningsvis 
kan vi framledes även genomföra gemensamma exkursioner.

Appropå exkursioner vill jag ta tillfället i akt och göra reklam för 
höstens exkursion som går ända till Västerbotten, närmare bestämt 
Holmön, eller egentligen Holmöarna eftersom de är flera. Dessa ligger 
utanför Umeå, mellan Västra och Östra Kvärken. Per Hansson, som bor 
på öarna, kommer att leda oss till fina lavmarker den 13-15 september. 
Det blir säkert spännande så glöm inte att anmäla er (se sidan 11 och 12).

Fram till i höst och SLFs exkursion får ni exkurera på egen hand och 
leta efter roliga lavar. Själv planerar jag att köra från Skåne hela vägen 
till Abisko och göra stopp längs vägen. Framför allt planerar jag längre 
stopp i norra Jämtland, i Pitefjällen längs med Silvervägen (väg 95) och 
slutligen Abisko där det förhoppnings åter blir möjligt att flyga över 
till nordsidan av Torneträsk för att se vad jag kan hitta där. En sak jag 
planerar där är att samla renhorn med lavar på. Det har nämligen visat 
sig att de finns dåligt kända, kanske till och med obeskrivna, arter på 
renhorn som legat i naturen ett längre tag. Kanske hittar jag också en 
av mina drömarter hornorangelav Caloplaca celata, som är funnen en 
enda gång i Sverige, just på renhorn nära Lapporten.

Lycka till med er lavjakt i sommar!
Ulf
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SLF:s lavträff 2–3 februari 2019

Martin Westberg, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, Norbyvägen 16, 752 
36 Uppsala. Epost: martin.westberg@em.uu.se

Föreningens nya tradition sedan ett år tillbaka är att träffas första 
helgen i februari i Uppsala. Workshopen har redan blivit populär 
och drog maximalt antal möjliga deltagare. Här kommer en 
redogörelse från Martin om helgens aktiviteter.

Fig. 1. Gesa von Hirschheydt höll ett föredrag om arbetet med den schweiziska röd-
listan. Foto: M. Westberg.

Fig. 2. Pseudocyphellaria norvegica på Madeira. Foto: M. Hagström.

Lördag
Årets workshop samlade 25 deltagare 
vilket också var det maximala antalet 
som vi kan ta emot på EBC i Uppsala. 
Vi började på lördagförmiddagen med 
ett par föredrag om rödlistning av lavar.
Gesa berättade om det Schweiziska 
projektet som hon jobbar i, som går 
ut på att inventera provrutor i hela 
Schweiz för att få en uppfattning om 
förekomst och minskning av lavarna 
inför nästa rödlista (Fig. 1). Göran Thor 
berättade om den svenska rödlistan som 
revideras vart femte år och hur vi arbe-
tar för att ta fram data till den. Resten 
av dagen tillbringade vi i labbet med att 
titta på lavar, dels intressanta arter som 
hittats den senaste tiden i Sverige, dels 

material som deltagarna hade tagit med 
sig själva och ville ha bestämningshjälp 
med eller visa upp. På kvällen gick vi 
ut på restaurang Villa Romana och fick 
oss en god middag och en trevlig kväll.

Söndag
Vi började dagen lugnt med en kopp 
kaffe medan Mikael Hagström visade 
fina bilder på lavar från Madeira. Vi fick 
se många exempel från den oceaniska 
flora med vackra representanter för 
släkten som Pseudocyphellaria (Fig. 
2), Sticta, Pectenia, Usnea och många 
fler. Dessvärre var vädret lite besvärligt 
och tågtrafiken hade återigen överras-
kats av det faktum att det kommer snö 
på vintern i Sverige och ett par delta-
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Fig. 3. I labbet fick deltagarna tillfälle att studera lavar i mikroskop och stereoluppar. 
Foto: M. Westberg.

Lunglavens mikroklimat i Jasmund
Nationalpark på Rügen

gare lyckades tyvärr aldrig ta sig fram 
till Uppsala. Efter Mikael berättade 
Jan Henriksson om återinventeringar 
av ringlav Evernia divaricata och 
trådbrosklav Ramalina thrausta på 
Gotland. Dessvärre har den senare gått 
tillbaka mycket kraftigt medan ringlav 
håller stången ganska väl. Därefter var 
det dags för Göran igen som berättade 
om intressanta inventeringar av till 
synes triviala skogar i Uppland där de 
trots allt har hittat flera spännande arter, 
kanske t.o.m. en ny art för Sverige. 
Ännu ett exempel på att de flesta nog-

grannare inventeringar, oavsett miljö 
och geografiskt läge gör intressanta 
fynd, vilket naturligtvis visar att den 
svenska lavfloran fortfarande är mycket 
otillräckligt undersökt. Resten av dagen 
fortsatte vi med materialstudier (Fig. 3). 
Vid tre-tiden på eftermiddagen började 
vi packa ihop och samla oss för en ny 
arbetsvecka. 

Ett stort tack till alla som kom, höll 
föredrag och tog med sig spännande 
material till workshopen.

Arne Thell, Lunds universitet, Biologiska museet, Box 117, 22100 Lund. E-post: 
arne.thell@biol.lu.se

Ulf Schiefelbein, Blücherstraße 71, 18055 Rostock, Tyskland
Ingolf Stodian, Nationalparkamt Vorpommern, Außenstelle Nationalpark Jasmund, 

Stubbenkammer 2a, 18546 Sassnitz, Tyskland
Ingvar Kärnefelt, Lunds universitet, Biologiska museet, Box 117, 22100 Lund

Vi har tidigare tagit del av flera olika inventeringar av lunglaven 
i södra Sverige. Nu har projketet gått in i en ny fas och man vill 
nu försöka förstå mikroklimatet vid förekomster av lunglaven. Läs 
om hur man vill gå till väga.

Lunglavens Lobaria pulmonaria nuva-
rande utbredning i sydvästra Östersjö-
regionen har nyligen undersökts med 
kommentarer om ekologi och val av 
substrat hos arten (Schiefelbein m.fl. 
2016, 2017, Schiefelbein & Thell 2018, 
Thell & Schiefelbein 2018). Resulta-
ten summerar tre somrars fältarbete 
där gamla och nya lunglavslokaler i 
sydvästra Östersjöområdet undersökts 
och där även en del nyetableringar har 
konstaterats. För att få en bild av den 
historiska utbredningen har vi studerat 
litteratur och material i herbarier samt 
hämtat uppgifter från Artportalen, 
www.artportalen.se. Såväl historiska 
som nutida lokaler har återbesökts. Ett 
antal ekologiska parametrar har stude-

rats och epifytfloran i övrigt har doku-
menterats. Undersökningen är en del 
av en stor europeisk undersökning där 
Christof Scheidegger i Birmensdorf, 
Schweiz, utför populationsgenetiska 
undersökningar och en doktorand i 
Greifswald, Maria Grimm, utför me-
taproteomanalys för att få en bild av 
artens fylogeografi. 

Lunglaven har försvunnit från stora 
delar av sitt tidigare utbredningsområde 
i det sydvästra Östersjöområdet och är 
numera helt försvunnen från sydvästra 
Skåne, Själland, de andra danska öarna 
och Mecklenburg-Vorpommerns fast-
land. Lunglaven förekommer numera 
mest i spektakulära områden, gärna i 
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Fig. 1. Tre bålar av Lobaria pulmonaria i Nationalpark Jasmund 11 april 2019. Allde-
les nedanför sitter klimatmätaren som kontinuerligt läser av temperatur, ljus, lufttryck 
och luftfuktighet. Även bålarnas tillväxt kommer att dokumenteras med hjälp av regel-
bunden fotografering. Foto: A. Thell.

Fig. 2. Asporangelav Gyalolechia flavorubescens har i Nationalpark Jasmund sin 
enda lokal i Tyskland. Foto: A. Thell.

bergig terräng med stabil miljö som i 
stort sett undantagits från skogsbruk. 
Lunglaven är känslig för luftförore-
ningar och plötsliga förändringar i 
landskapet. Ändå finns den ibland 
i starkt eutrofierade områden, t.ex. 
nära gödslade åkrar, som vid Pobüller 
Bauernwald och Handewitter Forst 
vid Flensburg, där lavfloran i övrigt är 
utarmad. På dessa två platser kan man 
förklara förekomsten av lunglav med 
den rikliga nederbörden, som gynnar 
arten. Lunglaven finns däremot även 
på torra platser som till synes borde 
vara olämpliga för lunglav, t.ex. på en 

ås i öppet landskap vid Johannishus i 
Blekinge och i slyskog vid Mortorp 
nära Kalmar i sydvästligaste Småland. 
På den senare lokalen verkar det till 
och med kunna handla om nyetablering 
(Thell & Schiefelbein 2018).

För att bättre förstå lunglavens habitat-
krav skulle vi vilja mäta och jämföra 
fyra mikroklimatiska parametrar på tre 
väldigt olika lunglavslokaler med hjälp 
av klimatloggar. Undersökningen pla-
neras pågå under tre år för att fastställa 
vad som skiljer och förenar mikrokli-
matet på lokalerna. Parametrarna vi 

valt ut att undersöka är: 1. temperatur, 
2. ljus, 3. lufttryck, och 4. luftfuktig-
het. På lokalerna kommer även lavens 
tillväxt att dokumenteras med hjälp 
av regelbunden fotografering. Två 
klimatloggar har hittills köpts in för 
att användas på en nyupptäckt lokal i 
nationalparken Jasmund på Rügen. Den 
ena sattes upp vid lavbålarna 11 april 
2019 (Fig. 1). Byte av klimatloggar, 
avläsning och fotografering kommer 
att skötas av personal från nationalpar-
ken i samarbete med Ulf Schiefelbein. 
För att undersökningen ska bli ännu 
intressantare skulle mätningar på yt-
terligare två lokaler behövas som en 

jämförelse och helst – åtminstone pe-
riodvis – samtidigt. Tilltänkta lokaler 
är en typisk lunglavslokal i Söderåsens 
nationalpark och en i öppen miljö, till 
exempel den på Johanneshus åsar i 
Blekinge, där mätningar är planerade 
från och med 2020. 

Klimatloggen på Rügen placerades 
ut 25 april. Lunglaven var i gott skick 
och det verkar som om bålarna är 
ganska unga varför det inte handlar 
om samma förekomst som Sandstede 
(1903: 124) rapporterade. Området be-
söks av 600 000 turister årligen varför 
klimatloggen gömdes bakom en stock 
för att inte synas från promenadstråket. 
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Vi passade även på att som hastigast 
bekanta oss med lavfloran i nationalpar-
ken där ytterligare en sällsynt art, asp-
orangelav, Gyalolechia flavorubescens 
observerades, den enda förekomsten i 
Tyskland (Fig. 2).

Det speciella namnet Königsstuhl kan 
syfta till en gammal legend som säger 
att när en ny kung valts skulle han 
bestiga klippan och vila på den spekta-
kulära topp-platån, en Königsstuhl. En 
alternativ anekdot handlar om när Karl 
XII härjade i området 1715. Han skall 
då ha dirigerat ett mindre sjöslag mel-
lan danskar och svenskar från platån. 
Den utdragna bataljen gjorde emellertid 
kungen så uttröttad att han behövde vila 

vid just Königstuhl, en stol för en kung. 
Promenadvägen ut på platån blir allt 
smalare på grund av ras. Då hela klip-
pan är hotad måste den ersättas med en 
ramp som planeras bli färdig inom de 
närmaste åren. Uppförandet av rampen 
diskuterades av de fyra rapportörerna 
som delvis hade olika uppfattningar 
om den bör byggas eller ej. Det kom-
mer att innebära omfattande ingrepp 
i nationalparken. Viktoriasicht är en 
utsiktsplats med spektakulär vy mot 
Königsstuhl (Fig. 3). Platsen fick sitt 
namn efter att kung Wilhem av Preus-
sen och kronprinsessan Viktoria, gift 
med Wilhelms son Friedrich, gjort ett 
besök där år 1865.

Litteratur
Sandstede, H. 1903. Rügens Flechten-

flora. – Verhandlungen des Botanischen 
Vereins der Provinz Brandenburg 45: 
110–140.

Schiefelbein, U., Schiefelbein, U. & Thell, 
A. 2016. Lunglav Lobaria pulmonaria 
på stark tillbakagång i Skåne. – Lavbul-
letinen 2016(2): 40–47.

Schiefelbein, U., Schiefelbein, U. & Thell, 
A. 2017. Lunglav Lobaria pulmonaria 
i sydöstra Sverige. – Lavbulletinen 
2017(2): 56–65.

Schiefelbein, U. & Thell, A. 2018. Current 

state of Lobaria pulmonaria in southern-
most Sweden. – Graphis Scripta 30(6): 
94–104.

Schiefelbein, U. & Thell, A. 2019. Distribu-
tion and ecology of Lobaria pulmonaria 
in the southwestern Baltic area. – (in 
prep. for Folia Cryptogamica Estonica).

Thell, A. & Schiefelbein, U. 2018. Lung-
laven finns ännu I sydöstligaste Småland 
. – Lavbulletinen 2018(1): 4–5.

Thell, A. & Schiefelbein, U. 2019. Lobaria 
pulmonaria in the southwestern Baltic 
area. Poster (in prep.)

Fig. 3. Königsstuhl från Viktoriasicht. Foto: A. Thell.

Höstexkursion 13-15 september till Holmöarna i Västerbotten 

Höstens lavexkursion går till Holmöarna i Västerbotten utanför 
Umeå. Lokal guide under exkursionen blir Per Hansson. Exkur-
sionsmålet presenteras av Per på nästa sida. För att ta sig till Hol-
möarna åker man gratis vägfärja från Norrfjärden dit man kan ta 
sig med buss från Umeå om man inte har egen bil. Färjan går fyra 
gånger om dagen, två på morgonen och två på kvällen. Vi kommer 
att starta redan på fredag morgon 13 september för dem som vill 
ha lite extra tid ute på ön. På söndagen kan de som vill stanna kvar 
under dagen och ta en kvällsfärja tillbaka till fastlandet. Det finns 
flera alternativ till boenden ute på Holmön och vi återkommer till 
de som anmäler sig om detta. Vi är tacksamma för alla som anmäler 
sig tidigt så att vi kan preliminärboka boendet.

Anmälan sker till Martin Westberg senast 20 augusti. Varmt väl-
komna!

martin.westberg@em.uu.se
0730-220814
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Kom till Holmöarna - en lavrik jungfrulig 
östlig arkipelag med alpina inslag

Tänk dig en 31 km lång och 0-6 km 
bred ögrupp på samma latitud som 
Klondyke i Yukon, Kanada (ca 64 gra-
der N) men istället på 21 grader östlig 
longitud. Med 8–20 km till svenska 
fastlandet och 24 km till de yttersta 
finska skärgårdsöarna. Om jag till detta 
garanterar stor habitatvariation förstår 
du att det finns en mångfald av goda och 
lite udda lavmiljöer. Den rena fuktiga 
havsluften, de milda långa höstarna 

kombinerat med massor av sol är nog 
rätt bra för de flesta lavarter.

Om vi antar en konstant landhöjning 
(8 mm/år) sedan inlandsisen drog sig 
tillbaka, är de högsta delarna av arki-
pelagen 3 250 år. Och strandstenarna 
bara något enstaka år. Jungfrulig såväl 
som rätt gammal mark alltså. Eftersom 
ögruppens högsta punkt, Strandberget 
(26 m ö h) fortfarande är trädlös kan 
lavarna som klamrat sig fast på klapper-

stenarna vara mycket gamla. 
Nya lavbålar har koloniserat 
de isrundade stenarna under 
tre årtusenden med varierande 
klimat!

På flera ställen runt öarna 
finns slipande klipphällar och 
massor av fågeltoppar. Den 
fattiga gnejsberggrunden med 
rik förekomst av järnhaltiga 
block kompenseras av den 
goda fågel- och sälförekom-
sten. Därför kan man finna 
kvävegynnade lavarter som 
Polycauliona verruculifera, 
grynig orangelav bara någ-
ra meter från renlavsmattor 
(Cladonia). Skogen är bitvis 
mycket rik på hänglavar och 
lågor inte minst på Gersjö-
berget där granskogen stått 
orörd utan mänsklig påverkan 
i minst 2500 år, frånsett visst 
skogsbete fram till 1950-ta-

let! På Ängesön, en bit söderut, finns 
fantastiska 400-åriga urtallar i kanten 
på hällmarker och grovblockiga klap-
perfält.

I al- och rönnbården längs stränderna 
kan man hitta Ramalina roesleri, fin-
flikig brosklav (VU) och på drivve-
den tror jag att jag hittat Xylographa 
opegraphella, drivvedsxylografa. 
Kring de få kvarvarande åkrarna och 
dammiga grusvägarna finns en del 
aspdungar med trevliga arter och på de 
gamla ladväggarna finns både en del 
Lecanoror samt den snygga Calicium 
tigillare, ladlav. På kyrkogårdarna (tre 
stycken från 1500-tal till 1900-tal) 
finns mycket smått och gott, bl a en del 
krimmerlavar, Rinodina. Vid Bergud-
dens fyr har jag hittat några minibålar 
som kanske kan vara Usnea glabrata, Gersjöberget

Klapperstensfält på Trappudden.

dvärgskägglav. Insamling behövs av 
en rad arter och jag skulle verkligen 
värdesätta att ni kom hit och verifierade 
några av mina lite udda lavfynd och 
hittade en del nya!

Sammanfattningsvis blandas på Holm-
öarna nordligt och sydligt likaväl som 
västlig och östligt. Eller alpina, marina, 
boreala som nemorala arter. I dag är 
271 lavarter rapporterade från Holmöns 
socken i Artportalen men mycket behö-
ver granskas och det finns stora chanser 
att hitta nya lavar för hugade experter! 
Jag skulle verkligen uppskatta att få 
sällskap och assistans här ute!

Lavhälsningar,
Per Hansson, Holmön (per@voxnatura.
se)
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Fig. 1. Karta för de besökta lokalerna under exkursionen.

SLF:s höstexkursion 2018
till Gästrikland

Martin Westberg, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, Norbyvägen 16, 752 
36 Uppsala. Epost: martin.westberg@em.uu.se

Gesa von Hirschheydt, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Zürcherstrasse 111, CH-
8903 Birmensdorf, Epost: gesa.vonhirschheydt@wsl.ch  

Nicklas Gustavsson, Kapellgatan 5A, 813 35 Hofors. Epost: nicklasg.leth@
gmail.com

Höstens exkursion gick till Hofors-trakten i Gästrikland och 
lockade en liten men hängiven skara deltagare. Nicklas 
Gustavsson var lokal guide och med på exkursionen var också 
Toni Berglund, Linnea Eide Ekman, Stefan Ekman, Samantha 
Fernández-Brime, Lovisa Fogelberg, Tove Gustavsson, Gesa 
von Hirschheydt, Linda Johannesson, Måns Svensson och Martin 
Westberg. Nya arter för Gästrikland blev Coppinsia minutissima 
och Vezdaea aestivalis.

Fredag 21 september
På fredagkvällen anlände vi några i 
taget till JP sport- och turistboende i 
Hofors. Vi blev lite fundersamma på 
de rikligt förekommande brandsäker-
hetsföreskrifterna som prydde väggarna 
men när vi insåg att enda vägen ut 
från våningen vi bodde på var via hiss 
förstod vi anledningen. Andra anslag 
försäkrade oss dock om att stegbil fanns 
tillhanda i Hofors och med det beskedet 
fick vi försöka att sova lugnt.

Lördag 22 september 
På lördagmorgonen började vi med ett 
besök i kalkbrottet på Körberget (lokal 
A i Fig. 1). Körberget är en klassisk 
botanisk lokal för purpurknipprot, 
murruta och många andra kalkkrävande 
växter (Risberg 2008). Exkursionen var 
på väg att få en något snopen start när 
vägen upp mot kalkbrottet hindrades av 
ett nedfallet träd. Rutinerade lichenolo-
ger är dock alltid väl förberedda på det 
mesta och en yxa kom snabbt fram och 

räddade situationen. Direkt i ingången 
till kalkbrottet hittade Stefan något 
mystiskt med mycket små gulaktiga 
fruktkroppar och efter en stunds funde-
rande trillade poletten ned – Coppinsia 
minutissima. En art som hittades i Sve-
rige för första gången i Uppland 2005 
(Svensson & Westberg 2010). Detta var 
tredje fyndet i Sverige så vitt vi vet och 
första fyndet i Gästrikland. I kalkbrot-
tet noterade vi en rad kalkkrävande 
arter, t.ex. den otroligt variabla kalk-
spricklaven Acarospora glaucocarpa, 
småfruktig guldskivlav Protoblastenia 
incrustans med sina små, gula apothe-
cier som sitter insänkta i kalkstenen och 
liten svartstjärna Sagiolechia protube-
rans som man kan känna igen på dess 
djupt sprickiga apotheciekant. Här och 

där satt fina bålar av säcklav Solorina 
saccata, en grön bladlav med bruna, 
djupt skålformade apothecier. Nicklas 
hittade flikig skinnlav Scytinium gela-
tinosum på ett mossbeväxt klipputskott 
och på en lodyta hittade Stefan skugg-
lundlav Bacidina caligans (Fig. 3). På 
nedhängande, torra grenar av husmossa 
hittade Martin några små bleka apothe-
cier som misstänktes vara en Vezdaea 
och som senare mikroskoperades och 
bestämdes till mossmetallav V. aestiva-
lis vilket är första fyndet i Gästrikland. 
Två nya arter för Gästrikland på första 
lokalen var en fin start på helgen. 

Efter lunch begav vi oss till Vall-
byheden och Söderåsen (lokal B resp. 
C). Ett litet gäng lichenologer besökte 
området för några år sedan och hit-
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Fig. 3. Skugglundlav Bacidina caligans. 
Foto: U. Arup.

Fig. 5. Samling kring malmblocklav Por-
pidia nadvornikiana på ett ultrabasiskt 
block. Foto: L. Johannesson.

tade en ny lokal för malm-
blocklav Porpidia nadvor-
nikiana här (se Svensson 
m.fl. 2017). Nu ville vi 
återse denna raritet (två 
kända lokaler i Sverige) 
och samtidigt ge de fina 
serpentinblocken i skogen 
lite mer tid för lavstudier. 
Serpentinstenen här är en 
metaultramafit som har 
kallats hoforsit (Sukotjo 
m.fl. 2005). Vi behövde 
bara gå ett femtiotal me-
ter innan vi upptäckte det 
första serpentinblocket 
och vad satt där om inte 
malmblocklav! Den är 
ganska lätt att känna igen 
med sin ljusa bål med fing-
erlika isidier som är grova 
men ganska korta och 
svarta, ofta vitpruinösa 

apothecier. Vi fortsatte i sakta mak 
genom skogen och upptäckte fler och 
fler block och på i stort sett samtliga 
satt malmblocklav, ofta tillsammans 
med fjällig gytterlav Vahliella leuco-
phaea, och på ett par ställen också med 
klippbelonia Gyalecta russula. Själva 
skogen var måttligt intressant men 
några fina lodytor hade en spännande 
lavflora med till exempel klippspik 
Calicium corynellum, klippkaka Den-
drographa latebrarum, lodytsklotter 
Lecanographa abscondita och spatel-
brosklav Ramalina pollinaria. Klipp-
kakans estetiska intryck diskuterades 
och vi enades om att ett mer passande 
namn borde vara smutskudde.

Vi fortsatte till fots några hundra 
meter upp på Söderåsen för att se på 
hällmarker med bitvis lite rikare flora. 
Hällarna översilades här och där och 
i sådana ytor hittade vi korallkuddlav 
Polychidium muscicola och ärrdubblav 
Koerberiella wimmeriana. Den senare 
är väl den enda lav som egentligen 
liknar malmblocklaven i och med att 
den har liknande isidier på bålen, men 
ärrdubblav har lecanorina apothecier 
medan malmblocklav har lecideina. 
Dessutom har de olika kemiska reak-
tioner, ärrdubblav är K– och C+ röd 
medan malmblocklaven är K+ gul och 
C–. Stefan och Linnea som intresserar 
sig för påskrislavar hittade fingerpåsk-
rislav Stereocaulon subcoralloides och 
Toni letade upp kortskaftad ärgspik 
Microcalicium ahlneri på en stubbe.

På kvällen drog vi ut på stan i Hofors 

och intog en asiatisk buffé på Mekong 
restaurang. Efteråt hängde vi på vand-
rarhemmet och pratade lavar och 
föreningsnytt. Facebook-sidan, som vi 
hoppas att ni som är med på Facebook 
har hittat, var ju på gång att lanseras 
vid den här tiden och vi diskuterade en 
del kring den.

Söndag 23 september
Vi började söndagen med ett besök i 
parkmiljön kring Hofors bruks herr-
gård (lokal D). En gammal almstubbe 
i parken lockade visst intresse med 
en blandning av små apothecier hö-
rande till bl.a. blyorangelav Caloplaca 
chlorina, purpurkatinaria Catinaria 

Fig. 2. Nere i kalkbrottet på Körberget. 
Foto: L. Johannesson

Fig. 4. Spatelbrokslav Ramalina pollina-
ria. Foto: U. Arup.
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Fig. 6. Studier av kransgelélav Enchylium bachmanianum. Foto: M. Westberg

Fig. 8. Torsklav Peltigera aphthosa, normala lober med grönalger växte ihop med lo-
ber som innehåller en cyanobiont. Till vänster syns norrlandslav Nephroma arcticum. 
Foto: M. Westberg.

Fig. 7. Kransgelélav Enchylium bach-
manianum. Foto: M. Westberg

atropurpurea och ruderatlav Steinia 
geophana. Den främsta anledningen 
till besöket var dock en fertil Scytinium 
som Nicklas hittat här tidigare. På 
lönnar vid den gamla herrgården som 
uppfördes 1799-1803, satt rikligt med 
dvärgtufs Scytinium teretiusculum. På 
en av lönnarna sitter dock en fertil, 
mycket liten art i samma släkte och 

frågan var om detta är fertil dvärgtufs 
som antar ett lite annorlunda utseende 
när den har fruktkroppar. Någon riktig 
slutsats kom vi inte fram till. De fertila 
bålarna som sitter blandat med dvärg-
tufs är knappast samma art. Närmast 
liknar den dvärgskinnlav S. subtile 
men är mer finflikig än denna brukar 
vara och av apotheciernas utseende är 
det knappast späd skinnlav S. tenuis-
simum som ska ha djupt urnformiga 
apothecier. En ordentlig revision med 
DNA-metoder av de små traslavarna 
skulle behövas för att klargöra detta 
och andra artproblem i släktet.

Efter detta styrde vi kosan söderut 
från Hofors. Gesa hade beställt fram 
kransgelélav Enchylium bachmania-
num och Nicklas ledde oss därför till en 
grusig gräsplan (Fig. 6) vid Storstreck 
(lokal E). Storstreck är ett gammalt 
gruvområde med både järnmalmsgruva 
och kalkbrott. Skrotsten från kalk-
brottet och basisk masugnsslagg har 

använts till grusplanen. Här gjorde vi 
ett kortstopp för att titta på den vackra 
och rödlistade kransgelélaven (Fig. 7) 
och bredvid hittade vi små rosafärgade 
fruktkroppar tillhörande klotfruktslav 
Sarcosagium campestre som också 
växte i gräsmattan. 

Efter ett kort stopp vid Torsåkers 
kyrka (lokal F) där vi inte hittade 
något att berätta för omvärlden om, 
avslutade vi exkursionen med ett besök 
på Bökesberg några kilometer NO om 
kyrkan (lokal G). Här finns mysiga 
små raviner, lodytor och hällmarker 
att leta lavar i. En raritet som växer 
här är cyanomorfen av torsklav Pelti-
gera aphthosa (Fig. 8). Torsklav har ju 

egentligen grönalger som photobiont 
medan cyanobakterier förekommer i 
s.k. cephalodier, små mörka vårtor på 
bålens yta. Här sitter dock ett exem-
plar av en form som är ganska okänd i 
Sverige där laven istället har en cyano-
bakterie som primär fotobiont. Bredvid 
denna satt fina bålar av norrlandslav 
Nephroma arcticum och på en lodyta 
i närheten också skuggblåslav Hypo-
gymnia vittata. Nicklas visade sedan 
upp ett exemplar av tvåsporig blodlav 
Mycoblastus affinis (Fig. 9). Den skiljer 
sig från blodlav, inte bara som namnet 
antyder, på att den har två sporer per 
sporsäck till skillnad från blodlav M. 
sanguinarius som har en, utan också 
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Fig. 9. Tvåsporing blodlav Mycoblastus 
affinis. Foto: L. Johannesson.

Bacidina caligans – A, lodyta i kalkbrott (UPS)
Belonia russula – B, serpentinblock
Bilimbia sabuletorum – A, mossa på klippa i 

kalkbrott
Bryobilimbia hypnorum – C, mossa på klipphäll 

(UPS)
Buellia leptocline – G, lodyta (UPS)
Calicium corynellum – B, lodyta
Calicium parvum – B, tall
Caloplaca chlorina – D, almstubbe (UPS)
Candelariella aurella – B, serpentinblock
Candelariella vitellina – F, gravsten
Candelariella xanthostigma – D, lönn
Catinaria atropurpurea – D, almstubbe
Cetraria islandica – C, marken
Chaenotheca furfuracea – B, tall
Chrysothrix chlorina – G, lodyta
Cladonia arbuscula – B, på marken, C, på 

marken
Cladonia bellidiflora – G, lodyta, exponerad
Cladonia botrytes – B, ved
Cladonia caespiticia – G, lodyta (UPS)
Cladonia digitata – G, tallbas
Cladonia furcata – A, på marken
Cladonia gracilis – C, marken
Cladonia ochrochlora – G, lodyta (UPS)
Cladonia rangiferina – B, på marken
Cladonia stellaris – C, på marken
Cladonia turgida – C, sipperyta (UPS)
Cladonia uncialis – C, marken
*Clypeococcum hypocenomycis – C, på flarnlav 

på ved
Coppinsia minutissima – A, avsatser på lodyta 

i kalkbrott (UPS)
Cystocoleus ebeneus – G, block
Diploschistes scruposus – G, lodyta
Enchylium bachmanianum – E, grusplan (UPS)
Enterographa zonata – G, lodyta (UPS)
Evernia prunastri – D, lönn
Fellhanera subtilis – A, grangren (UPS)
Gyrophora gyrocarpa – A, lodyta i kalkbrott
Hertelidea botryosa – G, ved
Hypocenomyce scalaris – C, ved
Hypogymnia farinacea – B, tall, G, tall
Hypogymnia physodes – A, gren på marken i 

kalkbrott
Hypogymnia tubulosa – A, gran
Hypogymnia vittata – G, lodyta

Koerberiella wimmeriana – C, sipperyta
Lathagrium fuscovirens – A, varphög i kalkbrott
Lecanactis latebrarum – B, lodyta
Lecania cyrtella – D, almstubbe
Lecanographa abscondita – B, lodyta, G, lodyta 

(UPS)
Lecanora caesiosora – G, block (UPS), lodyta 

(UPS)
Lecanora carpinea – F, lönn
Lecanora polytropa – F, gravsten
Lecanora rupicola – F, gravsten
Lecidea nylanderi – B, tall, G, tall
Lecidea turgidula – A, stubbe
Lepraria membranacea – G, lodyta
Leprocaulon quisquilliare – G, lodyta
*Marchandiomyces corallinum – F, på Physcia 

på gravsten
Melanelia disjuncta – B, block
Melanohalea exasperatula – D, alm
Micarea denigrata – B, ved
Micarea lignaria – B, ved
Micarea lithinella – G, lodyta (UPS)
Micarea melaena – A, ved
Micarea misella – B, murken ved (UPS)
Microcalicium ahlneri – C, stubbe
Montanelia sorediata – F, gravsten
Mycobilimbia carneoalbida – A, mossa på klippa 

i kalkbrott
Mycoblastus affinis – G, ved
Mycoblastus sanguinarius – C, ved
Nephroma arcticum – G, mossig lodyta
Ophioparma ventosa – G, lodyta
Parmelia saxatilis – B, silikatblock
Parmelia sulcata – D, lönn
Parmeliella triptophylla – B, serpentinblock
Parmelina tiliacea – F, gravsten
Parmeliopsis ambigua – A, grankvistar
Parmeliopsis hyperopta – A, grankvistar
Peltigera aphthosa – G, mossig lodyta (cya-

nomorf)
Peltigera leucophlebia – A, mossa på marken i 

kalkbrott (UPS)
Peltigera membranacea – D, gräsmatta (UPS); 

G, mossa på block
Peltigera neopolydactyla – G, mossa på marken 

(UPS)
Peltigera polydactylon – G, lodyta (UPS)
Peltigera praetextata – A, liggande stam (UPS), 

på att den inte har de röda fläckarna i 
märgen som givit blodlaven dess namn. 
Den har en förkärlek till de döda grenar 
som sitter längst ned på gamla granar. 
Vi hittade också lite mer lodytsklotter 
och Måns letade upp stor lodskivlav 
Adelolecia pilatii, en art som de flesta 
av oss är helt obekanta med. Liksom ett 
otal andra arter har den svarta apothe-
cier utan bålkant och en tunn, otydlig 
bål. Stor lodskivlav får man mikrosko-
pera för säker bestämning och att den 
har encelliga, färglösa sporer hjälper 
inte mycket men framför allt har den 
ett excipulum (fruktkroppskant) som 
bildar en röd lösning när man sätter 
till KOH under mikroskopet. Andra 
arter vi noterade på lodytorna var en 
vit sorediös skorpa som heter Lecanora 
caesiosora och lodrönnlav Buellia 
leptocline, som liksom stor lodskivlav 
har ett excipulum som ger en röd lös-
ning i KOH, men som har två-celliga 
bruna sporer. Zonlav Enterographa 
zonata, som för övrigt var månadens 
lav i januari på vår Facebook-sida, och 
klippdynlav Micarea lithinella var två 
andra arter som noterades. Efter detta 
rumlade vi ned genom skogen mot 

bilarna och det var dags att tacka och 
ta adjö för denna gång. Vi avslutade 
med att ta en gruppbild på hela gänget.

Trots stora botaniska värden saknas 
skydd eller nyckelbiotopsklassning för 
både Körberget och Bökesberg, något 
som Naturskyddsföreningen i Hofors-
Torsåker vill ändra på. Vår förhoppning 
är att våra fynd kan bidra till detta. 
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Artlista
Följande lista är baserad på Martin 
Westbergs insamlingar och fältanteck-
ningar. Stor bokstav (A-G) hänvisar 
till huvudlokalerna i figur 1. Samtliga 
fynd som listas är rapporterade till Art-
portalen där koordinater för fynden kan 
erhållas. En del fynd är belagda med ett 
exemplar som förvaras på Evolutions-
museet i Uppsala (UPS). En asterisk (*) 
anger att arten är en lavparasit.

Acarospora fuscata – F, gravsten
Acarospora glaucocarpa – A, kalksten
Adelolecia pilati – G, sten
Amandinea cacuminum – F, gravsten
Arctoparmelia centrifuga – F, gravsten
*Arthrorhaphis aeruginosa – B, på Cladonia

på björk
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i kalkbrott (UPS)
Scytinium lichenoides – A, varphög i kalkbrott
Scytinium subtile (cf) – D, lönn (UPS)
Scytinium teretiusculum – D, lind (UPS)
Solorina saccata – A, avsatser på lodyta och 

block i kalkbrott (UPS)
Sphaerophorus globosus – G, lodyta
Steinia geophana – D, almstubbe, G, murken ved
Stereocaulon subcoralloides – C, klipphäll 

(UPS)
Tuckermannopsis chlorophylla – D, lönn
Umbilicaria deusta – C, block
Usnea dasypoga – G, sälg
Usnea hirta – G, tallgren
Usnea subfloridana – G, sälg
Vahliella leucophaea – A, lodyta i kalkbrott, B, 

serpentinblock
Vezdaea aestivalis – A, nedhängande husmossa 

i kalkbrott (UPS)
Vulpicida pinastri – A, grankvistar
Xanthomendoza fulva – F, lönn
Xanthoparmelia conspersa – F, gravsten
Xanthoria parietina – F, lönn
Xylographa parallella – B, ved

varphög i kalkbrott
Peltigera rufescens – E, grusplan (UPS)
Phaeophyscia orbicularis – F, lönn
*Phaeopyxis punctum – B, på Cladonia rangife-

rina på block (UPS)
Phlyctis argena – D, lönn
Physcia tenella – F, gravsten
Physconia enteroxantha – D, lönn
Placynthiella icmalea – B, ved; G, murken ved
Platismatia glauca – A, gren på marken i 

kalkbrott
Polycauliona polycarpon – D, lönn
Polychidium muscicola – C, sluttande, översi-

lade hällar
Porpidia nadvornikiana – B, serpentinblock
Protoblastenia incrustans – A, lodyta i kalkbrott
Protoparmelia badia – B, sten
Pseudevernia furfuracea – A, gran
Psilolechia lucida – B, sten; G, lodyta
Ramalina pollinaria – B, lodyta
Rimularia intercedens – G, lodyta (UPS)
Sagiolechia protuberans – A, kalksten
Sarcosagium campestre – E, grusplan (UPS)
Scoliciosporum umbrinum – F, gravsten
Scytinium gelatinosum – A, mossigt klipputskott 

Fig. 9. Glada exkursionsdeltagare. Foto: M. Westberg

Återinventering av öländsk svavellav 
Calogaya schistidii 2018–2019

Michael Tholin: Rällavägen 17, 387 92 Borgholm. Epost: michael.tholin@
lansstyrelsen.se

Aron Edman: c/o Sjödell, Lybecksvägen 17C lgh. 1103, 393 54 Kalmar. Epost: 
aron.edman@lansstyrelsen.se

Här presenteras en inventering av öländsk svavellav, en av 
landets rariteter. Frågan är om arten fortsatt minskar sedan förra 
rödlistan eller om situationen stabiliserat sig. Läs Michaels och 
Arons redogörelse.

Öländsk svavellav Calogaya schistidii 
är en skorplav som bildar upp till 1–2 
cm stora bålar på mosstuvor. Den består 
nästan uteslutande av orangefärgade, 
gyttrade apothecier, med en tunn, jämn 
kant som är något ljusare än disken. 
Bålen är gul och bildar små otydliga 
lober vid sidan av apothecierna (Fig. 
1). Arten växer epifytiskt på mossor 
på låga sydvända kalkstensavsatser, 
karstsprickor eller uppstickande delar 
av hällytor på alvarmark. Den förekom-
mer främst på alvargrimmia Grimmia 
tergestinoides men kan möjligen växa 
även på andra mossarter. I Norden finns 
arten bara på Stora Alvaret på Öland 
och finns i övrigt i Alperna och bergs-

områden runt Medelhavet. Indikationer 
på att arten har minskat på sina kända 
lokaler på senare tid har medfört att 
rödlistningen ändrades från VU till 
EN 2015.

Med bakgrund av detta genomfördes 
2018-2019 en systematisk inventering 
av kända lokaler på Stora Alvaret 
med syftet att se om förekomsterna 
fortfarande är aktuella och om möjligt 
fastställa förändring i antalet bålar. Vid 
besöken noterades även andra rödlis-
tade lavar samt om det föreligger något 
åtgärdsbehov vid lokalerna. Öländsk 
svavellav har tidigare inventerats av 
Lars Fröberg och Tommy Knutsson, 
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Fig. 1. Öländsk svavellav Calogaya schistidii på Grimmia sp. Ny lokal i Gynge NR 
hittad under sommaren 2019. Foto: M. Tholin.

Fig. 2. Översiktskarta över samtliga kända lokaler på Stora Alvaret mellan 1990 och 
2007.framförallt 1993 (opubl.) men även 

senare och det är framför allt deras fynd 
som ligger till grund för uppföljningen.

Metod
Fynduppgifter har samlats in från art-
portalen samt observationsdatabasen 
som finns tillgänglig genom länsstyrel-
sens artsök i GIS. Koordinaterna som 
finns tillgängliga på artportalen från 
Fröbergs inventering är oprecisa men 
genom lokalbeskrivningen så har det i 
de flesta fall gått att lista ut var fyndet 
gjordes. För lokalerna på Dröstorps 
alvar samt vid Gösslunda har även 
Fröbergs detaljerade anteckningar och 
lokalskisser studerats och använts vid 
återinventeringen. De kända lokalerna 
har sedan besökts och hela området 
med avsatser och block och annat 

möjligt substrat runt koordinaterna och 
närliggande områden har genomsökts 
noggrant. Övriga rödlistade lavar på lo-
kalerna har noterats liksom noteringar 
om åtgärdsbehov. Inventeringarna har 
i huvudsak utförts av Michael Tholin 
och Aron Edman och finansierats av 
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Resultat och diskussion
Under perioden 1990–2007 fanns 18 
aktuella lokaler för öländsk svavellav 
i landet (Fig. 2). Samtliga är belägna 
centralt på Stora Alvaret på Öland 
från Dröstorps naturreservat i norr till 
Hulterstads alvar i söder. Tyvärr saknas 
uppgifter om antalet bålar på många av 
dessa lokaler men på 7 av dem har antal 
angivits vilket totalt uppgår till 111. 
Under återinventeringen 2018–2019 

så kunde arten endast återfinnas på 6 
av de gamla lokalerna vilket innebär 
en minskning med 68%. Vad som är 
ännu mer alarmerande är minskningen 
av antalet bålar på de lokaler där det har 
gått att jämföra. På de lokaler där antal 
uppgivits 1990–2007 så hittades nu 
endast 15 bålar, vilket utgör en minsk-
ning med 87%. Olika inventerare utgör 
så klart en osäkerhet när man jämför 
men kan inte förklara hela skillnaden. 
Under 2017–2019 har dock ytterligare 
6 nya lokaler hittats av olika exkure-
rande gäng. Ett flertal av dessa nyfynd 
är resultatet av en mer eller mindre 
systematisk inventering av oundersökta 
karstområden men några är även rena 
slumpfynd. Ibland räcker det med små 

fritt liggande block långt ifrån större 
karstområden vilka lätt förbises vid 
inventering. Man kan därför anta att det 
fortfarande finns en del okända lokaler 
kvar på Alvaret. Totalt finns idag 12 
kända aktuella lokaler (6 återfynd och 
6 nya) med totalt 32 bålar.

På många av de besökta lokalerna får 
man en känsla av att en viss förbusk-
ning har skett gradvis under de senaste 
decennierna men endast i något enstaka 
fall (t.ex. lokal 16) så har lokalen bli-
vit helt övervuxen av buskar. Ett par 
lokaler (t.ex. 7 och 12) är fortfarande 
helt öppna och kan knappast ha föränd-
rats under överskådlig tid men arten 
har ändå inte gått att återfinna. Det 
vanliga scenariet är att lokalen för ögat 
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Fig. 3. Gårdby socken.

fortfarande ser lämplig ut och andra 
krävande stenlevande arter som falsk 
guldskivlav Psora testacea och gyttrad 
kalkspricklav Acarospora cervina fort-
farande finns kvar, men den öländska 
svavellaven är borta. Kanske är arten 
extra känslig för begynnande igenväx-
ning eller så är det något annat vi inte 
förstår som ligger bakom minskningen.
Tack vare att alla lokaler ligger i skyd-
dade områden (naturreservat eller 
Natura 2000), så kan länsstyrelsens 
reservatförvaltning lägga resurser på 
att röja och restaurera områdena och 
redan under hösten/vintern kommer ett 
par lokaler där åtgärdsbehov noterats 
att röjas upp.

Lokaler
Gårdby (Fig. 3) och Sandby socken

Lokal 1: 597386, 6272730 (Sweref 99) 
(exakt koordinat ej känd)
1993: Lars Fröberg, ”500 m NO röret”, 

6 mosstuvor. 
2019: Ej återfunnen. Michael Tholin. 

Lämpliga block finns spritt i området. 
Åtgärdsbehov: Viss beskuggning från 
enbuskar. Röjning, lägre prio?

Lokal 2: 597218, 6272548 (Sweref 99)
1993: Lars Fröberg, Tommy Knuts-

son, ”Prästgropens V-SV kant”, På 
9 mosstuvor.

2017: Flera observatörer, 1 bål på 
mosstuva (Fig. 4) vid O-SO vänd 
avsats i V kanten av Prästgropen.

2019: Michael Tholin, 1 bål på mosstuva 

(Fig. 5) vid O-SO vänd avsats i V 
kanten av Prästgropen vid 597220, 
6272553. Bildstudier visar att det 
inte är samma tuva som för två år 
sedan. Troligen har den fallit bort 
sedan dess.

Åtgärdsbehov: Försiktig röjning av 
enstaka enbuskar kring avsatserna.

Lokal 3: 597326, 6272378 (Sweref 99)
2001: Thomas Johansson, ”Tornrör, 

Öster om” 10 m noggrannhet. Okänt 
antal.

2019: Ej återfunnen. Michael Tholin. 
Karstområde med enstaka friliggande 
block som ser lämpliga ut för arten. 

Åtgärdsbehov: Visst röjningsbehov, 
låg prio.

Lokal 4: 597074, 6272313 + 597090, 
6272327 (Sweref 99)
1993: Lars Fröberg, Tommy Knutsson, 

”25 m samt 75–100 m N källan”. På 
12 mosstuvor.

2019: Ej återfunnen. Michael Tholin. 
Området ser fortfarande mycket 
lämpligt ut och det är förvånande att 
arten inte kan återfinnas. 

Åtgärdsbehov: Viss pågående igenväx-
ning kring avsatserna, försiktig röjning 
bör göras av enstaka enbuskar.

Lokal 5: 597019, 6272300 (Sweref 99)
1993: Lars Fröberg, Tommy Knutsson. 

”50 m S om röret”. 6 mosstuvor.
2019: Michael Tholin: 2 små bålar på 

mosstuvor på sydkanten av block vid 
597021, 6272305. Se bild.

Åtgärdsbehov: Eventuellt plockhugg-
ning av enstaka enbuskar.

Lokal 6: 597091, 6272227 (Sweref 99)
1993: Lars Fröberg, Tommy Knutsson. 

”Tornrör, 200m S om röret. Låg SO-
exponerad avsats”. På 20 mosstuvor.

2019: Michael Tholin. 2 relativt stora 
bålar på SO-exponerat block i låg 
avsats vid 597085, 6272199. Blocket 
ligger ca 150 m SSO röret men nära 

Fig. 4. Öländsk svavellav vid lokal 2, 
2017. Foto: D. Nyström

Fig. 5. Öländsk svavellav vid lokal 2, 
2019 Uppenbarligen en annan bål än fig 
4. Foto: M. Tholin
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Fig. 8. Lokaler i Sandby socken.

koordinaten som angavs av Fröberg 
och Knutsson 1993 så troligen är det 
samma förekomst.

Åtgärdsbehov: Stort röjningsbehov längs 
hela avsatsen vid Södra hasselkasten.

Lokal 7: 597339, 6272042 (Sweref 99)
2001: Thomas Johansson. ”Tornrör, 

öster om.” Okänt antal tuvor.
2019: Ej återfunnen. Michael Tholin.
Fin sydvänd avsats på koordinaten med 
flera andra rödlistade arter. Lokalen är 
helt öppen och kan inte ha förändrats 
något sedan observationen 2001.

Lokal 8: 594935, 6270470 (Sweref 99) 
(exakt koordinat ej känd)
1998: Lars Fröberg, ”V Ekelunda”. 
2018: Michael Tholin, Aron Edman, 

Jesper Hansson, Olof Persson m.fl. 
totalt 7 bålar fördelat på 4 block 
(594590, 6269330) längs med SO-
exponerad avsats.

Åtgärdsbehov: Försiktig röjning av 
enstaka enbuskar i närheten av avsatsen. 

Mer omfattande röjningar bör göras i 
området öster om för att behålla ett tort 
mikroklimat.

Lokal 9: 594708, 6269411 (Sweref 99)
2007: Ulla-Britt Andersson, Thomas 

Gunnarsson. ”Norra Näsby alvar, 
fortsättningen på Resmokorridoren”

2019: Ej återfunnen. Michael Tholin, 
Aron Edman. Mycket fin sydvänd av-
sats med rikliga förekomster av falsk 
guldskivlav och gyttrad kalkspricklav.

Åtgärdsbehov: Försiktig röjning av 
enstaka enbuskar i närheten av avsatsen. 
Mer omfattande röjningar bör göras i 
fuktsvackan strax söder om avsatsen för 
att behålla ett torrt mikroklimat.

Lokal 10: 594575, 6269398 (Sweref 
99)
1996: Lars Fröberg, Tommy Knutsson, 

”Norra Näsby alvar, 2700m SV Eke-
lunda, 1150m rakt S om Präströrsk” 
Sedd på sammanlagt 53 tuvor, Ölands 

rikligaste lokal.
2019: Michael Tholin, Aron Edman. 

Vid angiven koordinat är det en 
mycket fin sydvänd avsats men inga 
bålar av öländsk svavellav fanns där. 
På kanten av en karstspricka, strax 
norr om den egentliga avsatsen vid 
594524, 6269388 hittades 3 bålar på 
Grimmia-tuvor (en fin och två mycket 
små). Detta är första gången vi finner 
arten i karstspricka. Även strax söder 
om angiven koordinat vid en mycket 
låg sydvänd avsats hittades totalt 6 
bålar. Troligen är bägge delförekom-
ster en del av den populationen som 
hittades 1996. 

Åtgärdsbehov: Vid avsatsen vid 
”orginalkoordinaten” bör en försiktig 
röjning av enstaka enbuskar göras samt 

en mer omfattande röjning i fuktsvackan 
strax söder om avsatsen för att behålla 
ett torrt mikroklimat.

Lokal ”Ny 1”: 596756, 6269809 (Swe-
ref 99)
2018: Michael Tholin, Aron Edman, 

Jesper Hansson, Olof Persson mfl. 
totalt 3 små bålar på grimmiatuvor 
på en svagt upphöjd kulle på kalkhäll. 

Åtgärdsbehov: Buskröjning i området 
kring kalkhällen bör göras för att 
bibehålla torrt mikroklimat.

Vickleby socken

Lokal 11: 592987, 6268430 (Sweref 
99)
1999: Thomas Johansson, ”Lilla Vick-

leby alvar”. På 5 tuvor.

Fig. 6. Öländsk svavellav på lokal 5. Foto: 
M. Tholin.

Fig. 7. Öländsk svavellav vid lokal 6. 
Foto: M. Tholin
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2019: Ej återfunnen. Michael Tholin. 
Fin SO-exponerad avsats på koor-
dinaten med bl.a. falsk guldskivlav.

Åtgärdsbehov: Visst röjningsbehov.

Lokal ”Ny 2” 591867, 6268944 (Swe-
ref 99)
2018: Michael Tholin, Robin Isaksson, 

Jesper Hansson, Mikael Olofsson. 1 
bål i Grimmiatuva vid södra änden av 
SO-exponerad avsats.

Åtgärdsbehov: Buskröjning i svackan 
öster om avsatsen.

Resmo socken

Lokal 12: 593347, 6267619 (Sweref 99)
2005: Tommy Knutsson, Thomas Jo-

hansson, “Strax NV Möckelmossen 
(norr om muren). Okänt antal bålar.

2019: Ej återfunnen. Michael Tholin. 
Fin sydvänd avsats.

Åtgärdsbehov: Inget direkt åtgärds-
behov.

Lokal 15: 591434, 6266355 (Sweref 
99)
2000: Lars Fröberg, ”Gynge S” okänt 

antal bålar.
2019: Michael Tholin, 1 relativt stor 

bål på mosstuva på kanten av karst-
spricka.

Åtgärdsbehov: Inget direkt åtgärds-
behov.

Lokal ”Ny 3” 590893, 6268511 (Swe-
ref 99) Koordinat ej exakt.
2018: Michael Tholin, Robin Isaksson, 

Jesper Hansson, Mikael Olofsson. 1 

bål i Grimmiatuva på fritt liggande 
kalkstensblock. Tyvärr missades det 
att ta koordinat i fält så lokalangivel-
sen är ungefärlig.

Åtgärdsbehov: Inget akut behov.

Lokal ”Ny 6” 590634, 6267107 (Swe-
ref 99)
2019: Michael Tholin, Jesper Hansson, 

Dennis Nyström m.fl. ”Gynge NR, 
1,7 km ONO Resmo” 2 fina bålar på 
grimmiatuvor på lågt block. 

Åtgärdsbehov: Inga.

Stenåsa socken

Lokal 13+14: 594570, 6267394 + 
594599, 6267283 (Sweref 99)
2005: Tommy Knutsson, Thomas Jo-

hansson, “Norra Kvinneby alvar, strax 

Ö. om Möckelmossen”
2019: Ej återfunnen. Michael Tholin. 

Stråk med block och låga SV-V-
exponerade avsatser.

Åtgärdsbehov: Inget direkt åtgärds-
behov vid avsatserna men en generell 
förbuskning i närområdet kan möjligen 
påverka lokalen negativt.

Mörbylånga socken

Lokal ”Ny 4”: 593227, 6262709 (Swe-
ref 99)
2017: Martin Westberg, Jan Henriks-

son, Ulf Arup, ”Amossen, Ö om, 
strax V om mittmuren” På mossa på 
kalkstenshäll.

Fig. 9. Lokaler i Vickleby, Resmo och Stenåsa socknar. Fig. 10. Lokaler i Mörbylånga och Hulterstad socknar.
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Caloplaca monacensis,
en ännu okänd art

Ulf Arup, Sösdala 2072, 282 73 Sösdala. Epost: ulf.arup@telia.com

Hulterstad socken

Lokal 16: 594465, 6261600 (Sweref 99)
1993: Lars Fröberg, Tommy Knutsson. 

”Gösslunda N-ut”
2019: Ej återfunnen. Michael Tholin, 

Aron Edman. Exakt lokal känd från 
Fröbergs skisser och anteckningar. 
Blocket som arten fanns på 1993 var 
nu överväxt av enbuskar och lavsam-
hället förstört.

Lokal 17: 593614, 6261484 (Sweref 99)
1993: Lars Fröberg, Tommy Knutsson. 

”Gösslunda, väster om byn”
2019: Ej återfunnen. Michael Tholin, 

Aron Edman. Exakt lokal känd från 
Fröbergs skisser och anteckningar. 
Blocket med omgivningar hyser 
fortfarande ett flertal andra rödlistade 

karstarter bland annat öländsk tegel-
lav. Viss inväxning av enbuskar på 
lokalen.

Lokal 18: 593245, 6257524 (Sweref 99)
1993: Lars Fröberg ”Hulterstads alvar”
2019: Ej återfunnen. Michael Tholin, 

Aron Edman. Lämpliga karstsprickor 
på lokalen. Viss inväxning av enbus-
kar och slån.

Lokal ”Ny 5”: 592941, 6256155 (Swe-
ref 99)
2019: Aron Edman, Jesper Hansson, 

Michael Tholin. ”Hulterstads natur-
reservat, Penåsabäcken” 1 bål på 
Grimmia-tuva på block strax söder 
om Penåsabäcken.

Åtgärdsbehov: Röjning av buskar kring 
block och intilliggande sprickkarst.

Fig. 11. Lokaler i Hulterstad socken.

Redan 2007 uppmärksammade jag att 
Caloplaca moncensis samlats i Sverige. 
Den hade nyligen ”återupptäckts” av 
mina kollegor i Tjeckien som studerat 
typmaterialet av denna missförstådda 
art, som beskrevs redan 1896. Typ-
materialet var nämligen otypiskt och 
gjorde att man i över hundra år aldrig 
riktigt förstod arten. En annan anled-
ning till att arten inte uppmärksammats 
är sannolikt att den liknar flera av de 
andra arterna i släktet Caloplaca i strikt 
bemärkelse.

I Sverige samlades den redan 1920 
av G. Einar Du Rietz, mitt i Upp-
sala mellan Botaniska trädgården och 
Stadsträdgården, men under namnet 
vaxorangelav Caloplaca cerina. Fyrtio 
år senare samlade Greta Du Rietz arten 
igen, då i Vaksala utanför Uppsala. 
Sedan dröjde det till 1987 då Anders 
Nordin samlade arten i Rosersberg i 
Norsunda, Uppland, den gången under 

namnet C. chlorina. Därefter samlades 
C. monacensis 2003 i Grängshammar i 
Dalarna av Janolof Hermansson under 
namnet blyorangelav C. chlorina.

2008 åkte Stefan Ekman och jag till-
baka till Vaksala för att se om vi kunde 
återfinna laven som samlades där 1960 
och vi hittade den på flera träd. Därefter 
har ytterligare några fynd gjorts i Upp-
land, men även i Östergötland under en 
SLFs exkursion dit. I dagsläget känner 
jag till sex lokaler i landet varav fyra 
är relativt aktuella förekomster, dvs. 
runt tio år gamla eller yngre. I nästan 
samtliga fall har fynden gjorts i allé- el-
ler parkmiljöer och det är ingen tvekan 
om att arten är näringsgynnad och trivs 
i öppna miljöer. Så har jag även sett 
arten i Italien.

Hur skiljer man då denna lite my-
tiska art från sina närmaste släktingar. 
Egentligen är det ganska enkelt efter-
som bålen närmast är att likna vid den 

Känner du till Caloplaca monacensis och vet hur man skiljer den 
från dess närmaste släktingar? Om inte så har du chansen att 
lära känn arten lite bättre genom denna artikel.



35

––––––––––––––––––––––––––––  Lavbulletinen 1-2019  –––––––––––––––––––––––––––

34

––––––––––––––––––––––––––––  Lavbulletinen 1-2019  ––––––––––––––––––––––––––

GDPR

SLF för ett medlemsregister. Liksom alla föreningar är SLF skyldig 
att kunna redovisa lagringen av personuppgifter om medlemmar. Vi 
lagrar personuppgifter om dig så länge som du är medlem. Ansvariga 
i SLF är styrelsen.

Huvudsyftet är att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister, så att vi 
kan skicka ut vår tidskrift Lavbulletinen, hålla reda på medlemsavgifter 
och andra betalningar, ta kontakt med lichenologer i olika landsdelar 
och liknande saker som hör en förening till. Det innebär också att vi 
skickar namn och adress till de som distribuerar tidskriften.

Du kan begära ett utdrag av de uppgifter som berör dig (se listan nedan). 
Du kan begära att informationen rättas, eller raderas. Hör i så fall av 
dig till vår kassör via e-post: g.v.hirschheydt(a)gmail.com Du har även 
rätt att lämna in ev. klagomål till Datainspektionen.

De uppgifter vi lagrar i medlemsregistret är:
Namn
Gatuadress/postbox/postlåda
Postnummer & postort
Telefon
Epost
Senast betald medlemsavgift

hos lönnlav Bacidia rubella. Den består 
således av små fasta, gråaktiga korn 
som sitter relativt glest på barken (Fig. 
1). De varierar en del i storlek från 50–
150 µm. Normalt sitter de glest, men 
kan uppträda flera tillsammans. Oftast 
är bålen knappt synlig då kornen sitter 
spridda och en del är lite otydliga då 

de är tryckta till barken och har ”flutit 
ut”. Bålen hos blyorangelav C. chlorina 
kan likna men är mer heltäckande eller 
svagt fjällig (Fig. 2). Dessutom har den 
oftast tydliga blastidier. Vaxorangela-
ven har istället en oftast kontinuerlig 
bål som ibland spricker upp och blir 
svagt areolerad (Fig. 3).

Fig. 1–3. 1. C. monacensis, ovanligt tät, grynig bål. 2. C. chlorina, bål med blastidier. 
3. C. cerina, heltäckande, något sprucken bål.

1

2 3
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