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Sammanfattning 

Luftföroreningar har varit ett betydande problem för människor och naturen. Att lavar påverkas 

negativt av luftföroreningar har varit känt sedan lång tid tillbaka. Lavars känslighet för 

luftföroreningar är artspecifik, vilket gör att lavar kan användas som indikatorer på luftens kvalité. 

Syftet med denna studie var att studera specifika epifytiska lavarters förekomst, frekvens och 

täckningsgrad längs en gradient, från stad till landsbygd, för att undersöka eventuella förändringar 

med avseende på luftföroreningar. Studien utfördes inom Karlstads kommun där tre olika 

områdeskategorier, centrum, utkant och landsbygd, studerades och jämfördes. Resultatet visade 

flera signifikanta skillnader mellan känsliga respektive tåliga epifytiska lavarter samt interaktionen 

mellan dessa grupper och de olika områdeskategorierna. Känsliga arter förekom i högre artantal och 

frekvens på landsbygden jämfört med i centrum och utkant. Täckningsgraden av känsliga arter visar 

på en ökande trend från centrum till landsbygd men tåliga arter har en signifikant högre 

täckningsgrad än känsliga arter inom samtliga områdeskategorier. Signifikanta skillnader i lavfloran 

mellan stad och landsbygd indikerar att luftkvalitén förbättras längs den studerade gradienten. Det 

finns många miljömässiga faktorer som kan påverka lavflorans sammansättning men trots detta kan 

man se trender som samstämmer med den förväntade variationen i luftkvalité. 

Abstract 

Air pollution has been a significant problem for humans and nature. The fact that lichens are 

negatively affected by air pollution has been known for a long time. The sensitivity of lichens to air 

pollution is species-specific, which means that lichen can be used as indicators of air quality. The 

purpose of this study was to investigate the species composition, frequency and cover of specific 

epiphytic lichens along a gradient, from city to countryside, to investigate changes with regard to 

air pollution. The study was conducted within Karlstad municipality where three different area 

categories, city, outskirts and countryside, were studied and compared. The results showed several 

significant differences between sensitive and resistant epiphytic lichens as well as the interaction 

between these groups and the different area categories. Sensitive species were found in higher 

numbers and frequency in the countryside then in the city and its outskirts. The cover of sensitive 

species increased from the city to the countryside, but resistant species had a significantly higher 

coverage ratio in all area categories. Significant differences in the lichen community between the 

city and countryside indicate that air quality is improving along the gradient studied. There are many 

environmental factors that may affect the composition of the lichen community, but despite these 

trends consistent with presumed differences in air quality were found. 
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Inledning 

Luftföroreningar har varit ett betydande problem för människor och naturen. I Sverige har utsläppen 

av luftföroreningar minskat jämfört med mitten av 1900-talet men sker fortfarande från framförallt 

industri, transport och jordbruk (Naturvårdsverket, 2018). Att lavar påverkas negativt av 

luftföroreningar har varit känt sedan 1800-talet då lavfloran reducerades kraftigt i stadsmiljöer 

(Pleijel, 1989). Därefter har ett stort antal lav- och luftföroreningsinventeringar genomförts, vilket 

har byggt upp kunskapen om sambandet mellan luftföroreningar och lavdöd.  Svaveldioxid beskrivs 

som det mest skadliga ämnet för lavar (Malmqvist, 2003) men även kväveoxider har visat sig ha 

betydande påverkan på lavar (Marti, 1983; van Dobben, Wolterbeek, Wamelink, & Braak, 2001). 

Svaveldioxidhalterna i luften har sjunkit så pass kraftigt de senaste årtiondena att de inte längre 

anses ha någon större negativ inverkan på lavfloran. Utsläpp av kväveoxider är fortfarande ett 

problem och har troligen tagit över svaveldioxidens roll som den viktigaste orsaken till lavdöd. Även 

andra föroreningar har negativ inverkan på lavar (LeBlanc, Rao, & Comeau, 1972; Tyler, 1989) 

men är inte lika väl undersökta (Malmqvist, 2003). 

Lavar är extremt anpassade till sin omgivning och kan ha mycket specifika krav på sin levnadsmiljö. 

Det är en framgångsrik grupp organismer som kan påträffas i alla världsdelar och kan växa i de 

flesta klimattyper och på varierande substrat (Moberg & Hultengren, 2016). Lavars känslighet för 

luftföroreningar är relaterat till deras biologi. En lav består av två komponenter, en mycobiont 

(svamp) och en eller flera fotobionter (alg eller cyanobakterie) som lever i symbios med varandra. 

Mykobionten skapar den huvudsakliga strukturen hos laven medan fotobionten bidrar med energi 

genom fotosyntes (Honegger, 1991). Den avancerade symbiosen är en del i lavarnas framgångsrika 

ekologiska utbredning men är också ömtålig och känslig för störningar i miljön (Moberg & 

Hultengren, 2016). Störningar i form av luftföroreningar kan påverka bland annat vattenbalansen, 

respirationen, fixeringen av koldioxid och klorofyllets funktion (Nash, 1976; Riddell, Nash, & 

Padgett, 2008). Detta kan leda till att symbiosen kollapsar och att laven försvinner från sin växtplats 

(Andersson, Andersson, & Andersson, 2012). Lavars avsaknad av rötter, kutikula och 

klyvöppningar innebär att lavar i hög grad är oförmögna att reglera upptag av ämnen (Pleijel, 1989). 

Föroreningar i luften absorberas över hela bålen och kan lätt diffundera ner till fotobiontskiktet 

(Gries, 1996). Lavar är långlivade och långsamt växande organismer, vilka utsätts för 

luftföroreningar året runt. Detta gör att de under lång tid hinner samla upp och bygga in en mängd 

olika luftföroreningsämnen. Lavfloran kan indikera på yttre påverkan av luftföroreningar genom 

bland annat minskning av det totala artantalet, minskad täckningsgrad och ökad frekvens av 

luftföroreningsgynnade arter (Hultengren, Martinsson, & Stenström, 1992). 

Känsligheten är artspecifik och det förekommer även arter som är toleranta eller till och med gynnas 

av vissa luftföroreningar (Hawksworth & Rose, 1976). Olika lavars bålform avgör till viss del hur 
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känslig respektive art är. Generellt kan man säga att ju större bålytan är i förhållande till bålvolymen, 

desto känsligare är laven. Busklika lavar, så som Skägglavar (Usnea spp.), och Tagellavar (Bryoria 

spp), är känsligare för luftföroreningar än lavar med mer bladlik form, så som Flarnlav 

(Hypocenomyce scalars) och Blågrå mjöllav (Lepraria incana), vilka visats sig gynnas av 

luftföroreningar och kan påträffas rikligt i förorenade områden (Gralén, 1999). Dessa arter gynnas 

troligen av högre halter av kväveföroreningar samt minskad konkurrens från lavar som saknas i 

förorenad luft. Höga halter av kväveföroreningar i luften kan även leda till att arter kan lyckas 

etablera sig på nya substrat som normalt sett inte uppfyller tillräckligt goda levnadsförhållanden, 

exempelvis i anslutning till vägar eller åkrar på landsbygden (Hultengren, Martinsson, & Stenström, 

1992). 

Det faktum att olika lavarter är olika känsliga gör att lavar kan användas som indikatorer för luftens 

kvalité (Gries, 1996). I samarbete med Naturvårdsverkets miljöprogram och rapport om 

känslighetsklassning av lavar har ett känslighetsvärde tilldelats respektive lavart beroende på hur 

föroreningskänsliga de är (Hultengren, Martinsson, & Stenström, 1992). Dessa känslighetsvärden 

baseras på tretton rapporter över lavars känslighet mot luftföroreningar. Skalan sträcker sig från 0–

9 där 0 motsvarar de tåligaste lavarna och 9 motsvarar de känsligaste lavarna. 

Syftet med studien var att studera specifika epifytiska lavarters förekomst, frekvens och 

täckningsgrad längs en gradient, från stad till landsbygd, inom Karlstads kommun för att undersöka 

om dessa varierar signifikant längs gradienten. I studien testades följande hypoteser: 

- Hypotes 1: Antalet lavarter känsliga för luftföroreningar är färre inom de centrala delarna 

och utkanten av staden jämfört med på landsbygden.  

 

- Hypotes 2: Lavarter känsliga för luftföroreningar förekommer i lägre frekvens inom de 

centrala delarna och utkanten av staden jämfört med på landsbygden. 

 

- Hypotes 3: Lavarter känsliga för luftföroreningar har lägre täckningsgrad inom de centrala 

delarna och utkanten av staden jämfört med på landsbygden. 

 

Metod och material 

Undersökningsområde 

Studien genomfördes inom Karlstads kommun. Tidigare undersökningar visar att luftkvalitén inom 

kommunen har förbättrats vid flera tillfällen. År 1982 visade studier att lavfloran var kraftigt 

påverkad av luftföroreningar (Karlstad-Skoghall), upp till 5 mil från de största utsläppskällorna. År 

1987 noterades förbättringar i luftkvalitén och 2002 skedde ytterligare märkbara förbättringar 
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(Andersson, Andersson, & Andersson, 2012). Trafiken beskrivs som den största källan till 

luftföroreningar men det förekommer även flera större punktkällor, exempelvis 

förbränningsanläggning och kraftvärmeverk (Karlstads kommun, 2017).  

I studien undersöktes tre olika områden längs en gradient, från stad till landsbygd: 

1. Centrala delarna av Karlstad (träd i parkliknande stadsmiljö, maximalt två kilometer från 

Karlstads centralstation). 

2. Utkanten av Karlstad (träd inom tätbebyggt område i stadens utkant). 

3. Landsbygd (träd i landsbygdsmiljö utanför tätbebyggt område, maximalt två mil utanför 

tätbebyggt område). 

Datainsamling 

Datainsamlingen ute i fält skedde under fyra dagar mellan 18–22 november 2019. För varje 

områdeskategori utsågs tre slumpmässigt valda lokaler á fem träd inom respektive lokal baserat på 

ett antal kriterier (tabell 1). Kriterierna är upprättade för att de ekologiska grundförutsättningarna 

ska vara så lika som möjligt och på så vis undvika lokala miljömässiga effekter. Lavarnas förekomst 

är beroende av flertalet faktorer så som fuktighet, ljus, temperatur och substrat vilket gör det viktigt 

att dessa ståndortsfaktorer är så lika som möjligt i en jämförande studie. 

 

 

 

 

 

Ett rutnät placerades ut över en ortfotokarta ur vilket tre lämpliga lokaler per områdeskategori 

slumpmässigt valdes ut (figur 1). På plats ute i fält gjordes en översiktlig bedömning för att finna 

lämpliga provträd efter ovannämnda kriterier. De inventerade träden har i möjligaste mån spridits 

ut över respektive lokal. 
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Sammanlagt inventerades 45 träd. På respektive provträd inventerades artförekomst, frekvens och 

täckningsgrad av ett antal utvalda epifytiska lavar (tabell 2). Först noterades trädslag och diametern 

mättes med måttband vid brösthöjd (130 cm från basen). Därefter genomfördes inventeringen runt 

om trädets stam inom höjdspannet 100–150 cm från basen. Två band knöts horisontellt runt trädet 

vid 100 cm respektive 150 cm för tydlig gränsmarkering. Vid nyckling av arter användes lupp (10X) 

samt bestämningslitteratur för lavar (Moberg & Hultengren, 2016). Vissa lavar samlades in för 

vidare bestämning i laboratoriet. Täckningsgraden kategoriserades efter en numerisk skala från 1 

till 5, där 1 motsvarar enstaka förekommande exemplar och 5 motsvarar heltäckande. De utvalda 

epifytiska lavarterna grupperades efter dess känslighetsvärde (k-värde), hur föroreningskänsliga de 

är, enligt den skala som tagits fram i samarbete med Naturvårdsverkets miljökontrollprogram, PMK 

(Hultengren et al, 1992) (tabell 3).  

 

 

 

Figur 1. Lokalernas geografiska placering för respektive områdeskategori. 
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Nedan följer en kort beskrivning av några känsliga respektive tåliga arter som ingått i studien: 

 

Figur 2. Usnea spp. 

(Foto:Madelen Andersson) 

 

Usnea spp. – Skägglavar (figur 2) 

 

Känslighetsvärde: 6–7  

 

Ekologi: Förekommer på bark och grenar av diverse trädslag över 

stora delar av landet (Moberg & Hultengren, 2016).  Beskrivs vara 

mycket känslig mot luftföroreningar. 

 

Figur 3. Ramalina spp.  

(Foto: Madelen Andersson) 

 

Ramalina spp. – Brosklavar (figur 3) 

 

Känslighetsvärde: 5–6 

 

Ekologi: Förekommer på bark av lövträd, gärna i öppna lägen, i 

främst södra och mellersta delarna av Sverige (Moberg & 

Hultengren, 2016). Beskrivs som känsliga till mycket känsliga för 

luftföroreningar. 

Figur 4. Platismatia glauca 

(Foto: Madelen Andersson) 

 

Platismatia glauca – Näverlav (figur 4) 

 

Känslighetsvärde: 4 

 

Ekologi: Förekommer på bark, ved och sten allmänt över hela landet 

(Moberg & Hultengren, 2016). Beskrivs som känslig för 

luftföroreningar.  
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Figur 5. Xanthoria parietina 

(Foto: Madelen Andersson) 

 

Xanthoria parietina – Vägglav (figur 5) 

 

Känslighetsvärde: 3 

 

Ekologi: Förekommer på bark av olika lövträd samt sten över hela 

landet, med undantag längst upp i norr. Gynnas av kväve- och 

fosforhaltigt damm (Moberg & Hultengren, 2016) och beskrivs som 

tålig för luftföroreningar. 

 

Figur 6.  Hypogymnia physodes 

(Foto: Madelen Andersson) 

 

Hypogymnia physodes – Blåslav (figur 6) 

 

Känslighetsvärde: 2 

 

Ekologi: Förekommer på alla typer substrat men trivs bäst på bark 

och grenar. Sägs vara Sveriges vanligaste växt och är allmän över 

hela landet. Är tålig för luftföroreningar och är bland den sista arten 

som försvinner i förorenade områden (Moberg & Hultengren, 2016). 

 

Figur 7. Lepraria incana (Foto: 

Madelen Andersson) 

 

Lepraria incana – Blågrå mjöllav (figur 7) 

 

Känslighetsvärde: 1 

 

Ekologi: En skorplik lav som ofta täcker större eller mindre ytor av 

naken bark och ved. Förekommer främst i södra och mellersta 

delarna av Sverige (Moberg & Hultengren, 2016). Beskrivs som 

mycket föroreningstålig. 
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Analys 

De statistiska testen utfördes i Excel. För att jämföra grupperna känsliga respektive tåliga lavar och 

dess interaktioner mellan de olika områdeskategorierna samt undersöka förekomsten av signifikanta 

skillnader mellan dessa användes tvåvägs-ANOVA. Detta gjordes i separata analyser för artantal, 

frekvens och täckningsgrad. Värdena i analyserna är baserade på medelvärden beräknat utifrån 

samtliga arter i artlistan. Först beräknades ett medelvärde för varje art inom respektive lokal (5 träd 

per lokal) i de olika områdeskategorierna. Därefter beräknades ett sammanslaget medelvärde för de 

två olika grupperna inom respektive lokal i de olika områdeskategorierna. Dessa medelvärden 

användes sedan vid de statistiska analyserna. Då ANOVAN påvisade signifikanta skillnader mellan 

grupper, områdeskategorier och interaktionen där emellan utfördes därefter ett Tukey-test för att 

urskilja var skillnader föreligger. Signifikansnivån sattes till P<0,05 på samtliga genomförda tester. 

 

Resultat 

Totalt inventerades 45 träd av varierande lövträdslag, vilka uppfyllde de upprättade kriterierna 

(tabell 4).  

 

 

 

 

 

 

Under inventeringen påträffades både känsliga och tåliga lavarter, utifrån den upprättade artlistan, 

inom samtliga tre områdeskategorier (tabell 5). De vanligast förekommande arterna var Blåslav och 

Skrynkellav vilka förekom i relativt hög grad inom samtliga lokaler. Arter inom släktet Brosklavar 

var de som förekom i minst utsträckning och påträffades enbart på landsbygden. Även Flarnlav, 

vilken gynnas av luftföroreningar, förekom i mindre utsträckning och påträffades enbart i centrum. 
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Genom en enbart okulär bedömning i fält kunde man notera vissa tydliga förändringar i lavars 

förekomst och deras täckningsgrad längs den gradient som studerades, från stad till landsbygd (figur 

8). På landsbygden var en större del av trädens stammar, inom det avgränsade området för 

inventering, täckta av lavar jämfört med de träd som studerades i centrum. Man kunde även se en 

viss skillnad redan mellan centrum och stadens utkant där lavarnas täckningsgrad ökade.  

a)               b)                     c) 

 

Artantal: Artantalet var som högst för känsliga arter på landsbygden, med ett medelvärde på 3,9, 

jämfört med övriga fem grupper (medelvärde från 2,1–2,7). Tvåvägs-ANOVAN för lavarnas 

artantal visade att det finns signifikanta skillnader i artantal mellan känsliga respektive tåliga arter 

(F1,12=11,29, P<0,006), mellan olika områdeskategorier (F2,12=10,02, P<0,004) samt en signifikant 

Figur 8. Varierande täckningsgrad av lavar på inventerade trädstammar inom de olika områdeskategorierna,  

a) centrum, b) utkant, c) landsbygd. (Foto: Madelen Andersson.) 
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skillnad i interaktionen (F2,12=1,61, P<0,001)  (figur 9, bilaga 1). Tukeys test användes för att förstå 

interaktionen. Testet visade signifikanta skillnader för känsliga arter mellan centrum och landsbygd 

samt mellan utkant och landsbygd, där känsliga arter förekommer i högre antal på landsbygden 

jämfört med i centrum och utkant. Däremot visade det sig inte finnas någon signifikant skillnad i 

artantal vad gäller tåliga arter mellan de olika områdena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvens: Högst frekvent påträffades tåliga arter i centrum med ett medelvärde på 53% jämfört med 

övriga fem grupper (medelvärde 24–49%). Känsliga lavar förekom i högre frekvens på landsbygden 

med ett medelvärde på 49,3% jämfört med i centrum och utkant (medelvärde 24–34%). Tvåvägs-

ANOVAN för lavarnas frekvens visade att det finns signifikanta skillnader beträffande känsliga 

respektive tåliga arters frekvens (F1,12=19,47, P<0,001), mellan olika områdeskategorier (F2,12=4,87, 

P<0,028) samt en signifikant skillnad i interaktionen (F2,12=11,48, P<0,002) (figur 10, bilaga 1). 

Tukeys test användes för att förstå interaktionen. Testet visade signifikanta skillnader för känsliga 

arter mellan centrum och landsbygd samt mellan utkant och landsbygd, där känsliga arter 

förekommer i högre frekvens på landsbygden jämfört med i centrum och utkant. Däremot visade 

det sig inte finnas någon signifikant skillnad i tåliga arters frekvens mellan de olika områdena. 
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Figur 9. Antal påträffade känsliga respektive tåliga arter inom de tre olika områdeskategorierna, 

baserat på medelvärden, inklusive felstaplar som visar +-SE. Staplar med samma bokstav visar 

ingen signifikant skillnad, staplar med olika bokstav visar signifikant skillnad.  
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Täckningsgrad: Täckningsgraden för känsliga arter var högst på landsbygden, med ett medelvärde 

på 0,78, jämfört med känsliga arter i övriga områdeskategorier (medelvärde 0,30–0,52). Tvåvägs-

ANOVAN för lavarnas täckningsgrad visade att det finns signifikanta skillnader beträffande 

känsliga respektive tåliga arters täckningsgrad (F1,12=125,9, P<0,001), mellan olika 

områdeskategorier (F2,12=4,17, P<0,042) samt en signifikant skillnad i interaktionen (F2,12=7,72, 

P<0,001) (figur 11, bilaga 1). Tukeys test användes för att förstå interaktionen. Testet visade en 

signifikant skillnad för känsliga arter mellan centrum och landsbygd, där känsliga arter hade en 

signifikant högre täckningsgrad på landsbygden jämfört med i centrum. Däremot visade det sig inte 

finnas någon signifikant skillnad för tåliga arters täckningsgrad mellan de olika 

områdeskategorierna. Trots att täckningsgraden av känsliga arter ökade från centrum till landsbygd 

har tåliga arter en högre täckningsgrad inom samtliga områdeskategorier (medelvärde 1,17–1,25). 
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Figur 10. Känsliga respektive tåliga arters frekvens (%) inom de tre olika områdeskategorierna, 

baserat på medelvärden inklusive felstaplar som visar +-SE. Medelvärden är beräknat utifrån 

samtliga arter i artlistan. Staplar med samma bokstav visar ingen signifikant skillnad, staplar 

med olika bokstav visar signifikant skillnad.  
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Figur 11. Känsliga respektive tålig arters täckningsgrad inom de tre olika områdeskategorierna, 

baserat på medelvärden inklusive felstaplar som visar +-SE. Medelvärden är beräknat utifrån 

samtliga arter i artlistan. Staplar med samma bokstav visar ingen signifikant skillnad, staplar 

med olika bokstav visar signifikant skillnad. 
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Diskussion 

Studien utfördes i syfte att studera specifika epifytiska lavarters förekomst, frekvens och 

täckningsgrad längs en gradient, från stad till landsbygd, för att undersöka om dessa varierar 

signifikant längs gradienten. Känsliga lavar förväntades öka i förekomst, frekvens och 

täckningsgrad längs den studerade gradienten i och med bättre luftkvalité. Trots förbättringar vad 

gäller luftkvalitén under de senaste årtiondena inom Karlstads kommun förekommer fortfarande 

utsläpp av föroreningar (Karlstads kommun, 2017) vilket potentiellt skulle kunna vara skadliga för 

lavar. Resultaten påvisade tydliga mönster längs den studerade gradienten där signifikanta 

skillnader kunde konstateras mellan känsliga respektive tåliga lavarters förekomst, frekvens och 

täckningsgrad. Även i interaktionen mellan dessa grupper och de olika områdeskategorierna visade 

analysen att det förekom signifikanta skillnader. Därmed kan samtliga tre hypoteser behållas då (1) 

känsliga lavarter förekom i signifikant högre antal på landsbygden jämfört med i centrum och i 

stadens utkant samt i relation till tåliga arter, (2) känsliga lavarter förekom i signifikant högre 

frekvens på landsbygden jämfört med i centrum och stadens utkant samt att (3) känsliga lavarter har 

en signifikant högre täckningsgrad på landsbygden jämfört med i centrum. 

Lavars känslighet för luftföroreningar är artspecifik (Hawksworth & Rose, 1976) och kan påverkas 

av lavarnas växtsätt och bålform (Gralén, 1999). Även i min studie påträffades busklika lavar så 

som Brosklavar, klassificerade som mycket känsliga för luftföroreningar, endast ute på 

landsbygden. Andra busklavar som Skägglavar och Tagellavar, även de mycket känsliga för 

luftföroreningar, påträffades inom samtliga områdeskategorier men ökade i frekvens längs med 

gradienten. Känsliga arter som Gällav och Näverlav påträffades endast i utkanten av staden och på 

landsbygden. Flarnlav, med en mer bladlik form och som gynnas av luftföroreningar (Gralén 1999), 

påträffades endast i centrum och man kunde även se avtagande förekomst av Vägglav längs 

gradienten. Blågrå mjöllav, vilken gynnas av höga halter kväveföreningar (Moberg & Hultengren, 

2016), påträffades inom samtliga områdeskategorier, även frekvent på landsbygden. Detta skulle 

kunna förklaras med att damm från åkrar, innehållande höga halter av kväveföreningar, på 

landsbygden skapar tillräckligt goda levnadsförhållanden för Blågrå mjöllav att lyckas etablera sig 

(Hultengren, Martinsson, & Stenström, 1992). 

Det faktum att flera känsliga arter förekommer även i de centrala delarna indikerar på att luftkvalitén 

är relativt god i staden men att den förbättras längsmed gradienten och är som mest gynnsam för 

känsliga lavarter på landsbygden. Lavars specifika krav på sin livsmiljö (Moberg & Hultengren, 

2016) och deras långsamma växtsätt (Hultengren, Martinsson, & Stenström, 1992) kan göra att det 

tar lång tid innan känsliga lavar lyckas etablera sig och tillväxa i områden med tidigare ogynnsamma 

förhållanden. Även om luftkvalitén i stadens centrala delar visar tecken på god luftkvalité har 
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lavfloran i tidigare studier visat sig vara kraftigt påverkad av luftföroreningar i området Karlstad-

Skoghall (Andersson, Andersson, & Andersson, 2012).  

 Att tåliga arter likväl förekommer i hög frekvens inom samtliga områdeskategorier kan förklaras 

med att de dels har förmågan att växa i förorenade områden men att vissa också kan gynnas av 

förbättrade förhållanden, exempelvis bättre luftkvalité. Skrynkellav och Blåslav som båda beskrivs 

som tåliga arter, påträffades i jämförelsevis hög omfattning under inventeringen inom samtliga 

områdeskategorier.  Blåslav beskrivs vara Sveriges vanligaste växt och är bland den sista arten som 

försvinner i förorenade områden (Moberg & Hultengren, 2016) vilken kunde antas påträffas i hög 

frekvens. Både Skrynkellav och Blåslav har ett utbredande växtsätt och tenderar att täcka stora delar 

av trädens stammar, likt ett mosaikmönster, vilket kan förklara resultatet för täckningsgraden där 

tåliga arter hade en signifikant högre täckningsgrad inom samtliga områdeskategorier. 

Samtliga parametrar som undersökts i studien (artantal, frekvens och täckningsgrad) kan användas 

för att indikera på om lavfloran påverkas av yttre faktorer såsom luftföroreningar (Hultengren, 

Martinsson, & Stenström, 1992), men att peka ut luftföroreningar som enda orsaken till detta kan 

anses förenklat. Det finns ett flertal abiotiska och biotiska påverkansfaktorer som kan tänkas ha 

betydelse för lavflorans artsammansättning och utbredning, så som luftfuktighet, ljus- och 

vindförhållanden, trädslag, konkurrens mellan lavar etc. För att undvika miljömässiga effekter och 

jämna ut de ekologiska grundförutsättningarna upprättades de kriterierna som efterföljdes under 

inventeringen. I denna studie inventerades endast lövträd, där störst andel utgjordes av björk (30 

träd av totalt 45), följt av oxel, ek, sälg, lönn, lind och alm, vilka i regel har en likartad lavflora 

(Gralén 1999). 

För att stärka studiens resultat kan antalet replikat ökas, fler träd inventeras och fler lavarter 

inkluderas. Man kan även urskilja och studera ytterligare specifika abiotiska och biotiska faktorer 

mer ingående för att hitta eventuella samband mellan dessa och lavfloran. Att studera lavarnas 

anatomi för att se på eventuella skador och tillväxthämningar kan också hjälpa till att få en tydligare 

bild av lavflorans påverkan längs en gradient. Framtida studier bör fokusera på eventuella skillnader 

och förändringar över längre tidsperioder, inkludera luftkvalitédata mer i detalj med avseende på 

lavflorans sammansättning samt täcka den kunskapslucka som förekommer vad gäller vilka 

luftföroreningar som kan vara skadliga för lavfloran och till vilken grad. Även om halterna av 

svaveldioxid, som beskrivs vara mest skadligt för lavfloran, har minskat generellt i hela Sverige 

(Malmqvist, 2003) och kväveoxider anses ha tagit över dess roll (Marti, 1983; van Dobben, 

Wolterbeek, Wamelink, & Braak, 2001) betonas det i flera tidigare studier (LeBlanc, Rao, & 

Comeau, 1972; Tyler, 1989) att även andra föroreningar har negativ inverkan på lavfloran, vilka 

inte är lika väl undersökta (Malmqvist, 2003). Denna kunskapslucka är viktigt att täcka när det gäller 

att studera lavar och dess förhållande till luftföroreningar.  
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det förekommer, trots förbättringar i Karlstads 

kommuns luftkvalité, signifikanta skillnader i lavfloran mellan stad och landsbygd vilket indikerar 

att luftkvalitén förbättras längs den studerade gradienten och är som mest gynnsam för känsliga 

lavarter på landsbygden. 

Tack! 

Jag vill tacka min handledare professor Lutz Eckstein vid Karlstads Universitet för hjälpen och det 

stöd han gett under planering och genomförandet av detta arbete. Tack för bra tips, kommentarer 

och förbättringsförslag samt korrekturläsning av tidigare versioner. 
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Bilaga 1. Statistiska tabeller efter utförda tvåvägs-ANOVOR för artförekomst, frekvens och 

täckningsgrad inom centrum, utkant och landsbygd. 

 

 

 
 
 
ANOVA- artförekomst    

 

  

Variationsursprung fg MKv F p-värde 

Känsliga resp. tåliga arter 1 1,28 11,294 0,006 

Centrum/utkant/landsbygd 2 1,136 10,019 0,003 

Interaktion 2 1,607 14,176 0,0006 

Inom 12 0,113   

     

Totalt 17       

 

 

ANOVA- frekvens     

Variationsursprung fg MKv F p-värde 

Känsliga resp. tåliga arter 1 0,065 19,472 0,0008 

Centrum/utkant/landsbygd 2 0,016 4,873 0,028 

Interaktion 2 0,038 11,484 0,002 

Inom 12 0,003   

     

Totalt 17       

 

 

 

 

 
 
ANOVA- täckningsgrad  

 

  

 

   

Variationsursprung fg MKv F p-värde 

Känsliga resp. tåliga arter 1 1,934 125,895 1,02E-07 
Centrum/utkant/landsbygd 2 0,064 4,170 0,042 
Interaktion 2 0,119 7,717 0,007 
Inom 12 0,015   

     

Totalt 17       


