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1 Sammanfattning 

Studier har visat att luftföroreningar, barksprickedjup samt ett träds solexponering kan ha en 

påverkan på förekomsten av lavar samt artdiversiteten. Målsättningen med denna studie var 

att finna vilken av dessa faktorer som är mest betydelsefull.  Förekomsten av 17 specifikt 

utvalda lavarter, såväl som det totala antalet lavarter undersöktes på 211 ekar i sydöstra 

Sverige. Hälften av träden växte i urban miljö och hälften i landsbygdsmiljö. För varje träd 

mättes barksprickedjupet och stammens solexponering uppskattades. Resultaten visar att 

urban miljö har en signifikant negativ påverkan på lavar samt att ett stort barksprickedjup har 

en signifikant positiv påverkan på lavar. Betydelsen av solexponering var mindre, och 

varierade mellan arter. Studiens resultat visar på den negativa effekt urbanisering kan ha på 

ovanliga lavarter. Resultatet kan även användas vid anläggandet och skötseln av naturreservat 

som hyser ovanliga lavarter.  

Nyckelord: lavar, ek, luftföroreningar, barksprickedjup, solexponering. 

2 Inledning 

Många studier har genomförts som visar att lavar påverkas negativt av luftföroreningar, 

främst i form av kväve- och svaveloxider. Dessa är ämnen som bildas bland annat av 

förbränningsmotorer, vilka är vanligare i urbana miljöer jämfört med landsbygdsmiljöer. 

Shukla och Upreti (2011) visade i en studie från två städer i norra Indien att lavars 

artdiversitet minskade i städernas centrum jämfört med miljöer utanför städerna. Detta 

kopplade man till minskningen av träd i stadskärnan och även till den mänskliga påverkan i 

form av exempelvis biltrafik. En liknande studie som genomfördes på unga ekar i London 

visade att förekomsten och artdiversiteten av lavar påverkas negativt av luftföroreningar i 

stadskärnan (Larsen et al. 2007). Dessa två undersökningar visar att man med hjälp av 

lavdiversitet kan utvärdera föroreningshalter i städer av varierande storlek som exempelvis 

Rom (Munzi, Ravera & Caneva, 2007) och Siena, i centrala Italien (Loppi, Ivanov & 

Boccardi, 2002).  

Det är dock inte bara luftföroreningar som påverkar lavfloran. En studie i ett område med två 

kolkraftverk i Tjeckien visade visserligen att en minskning av utsläpp av luftföroreningar 

ökade artdiversiteten av lavar men att även eutrofieringen av trädstammar hade en roll. 

Eutrofiering i form av kvävenedfall gjorde att förändringen av artsammansättningen av lavar 

var mindre jämfört med träd utan eutrofiering (Liska & Herben, 2008). Lisowska (2010) 

visade i en studie i en industristad i Polen där utsläppen av luftföroreningar minskat kraftigt 

de senaste 30 åren att artdiversiteten för lavar ökat. Förutom detta visade man även att 

artdiversiteten påverkades av stamdiameter och vilken trädart det handlade om. Studier 

utförda i Sverige har visat att det finns flera faktorer som påverkar lavarters förekomst. En 

studie som utfördes på ekar mellan 17 och 478 år gamla i sydöstra Sverige visade att 

trädåldern men även barksprickedjupet, täckningsgraden av mossor samt mikroklimatet 

påverkade förekomsten av åtta rödlistade skorplavar (Ranius et al. 2008). En annan studie 

visade att platser med många träd med en hög stamdiameter påverkade förekomsten av fyra 

lavarter positivt, och man kunde inte utesluta ljustillgången som en betydande faktor för 
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förekomsten av lavar (Johansson et al. 2008). Studier har även visat att tätheten av träd kan 

vara en betydande faktor som påverkar lavfloran (Paalto, Thomasson & Nordén, 2010). Man 

vet således inte med säkerhet vilka faktorer som har störst påverkan på lavfloran och 

artdiversiteten av lavar.  

Sedan tidigare finns det en studie ifrån Linköpings kommun där man undersökte antalet lavar 

på 100 träd. 13 av dessa växte i landsbygdsmiljö och resterande växte i två typer av urbana 

miljöer. I centrala Linköping var artdiversiteten lägre jämfört med i landsbygdsmiljö. På träd i 

urban miljö var det istället ett fåtal mer tåliga arter som dominerade, bland annat flarnlav och 

blågrå mjöllav. I denna studie togs det dock ingen hänsyn till andra faktorer än halten av 

föroreningar. Skillnaden mellan antalet undersökta träd i landsbygdsmiljö och urban miljö var 

även mycket stor (Gralén, 2000).  

Målsättningen med föreliggande studie var att utröna vilka faktorer som har störst påverkan 

på förekomsten av lavar samt artdiversiteten på ekar. De faktorer som undersöktes var 

stammens solexponering, barksprickedjupet och typ av miljö som lavarna växer i: urban miljö 

kontra landsbygdsmiljö.  Detta gjordes genom att skilja på lavar som växer i urban miljö från 

dem som växer i landsbygdsmiljö. Studien fokuserades på ek och ett mindre antal lavarter, 

både vanliga och ovanliga, för att ge en så komplett bild som möjligt över vilka de viktigaste 

faktorerna är. Hypotesen var att miljötypen är en viktig faktor för majoriteten av lavarna då 

luftföroreningar tidigare visat sig ha en negativ påverkan på lavar. Därför bör det finnas mer 

lavarter i landsbygdsmiljö jämfört med i urban miljö. Barksprickedjupet borde också vara en 

påverkande faktor, då det enligt Barkman (1958) och Pedersen (1980) (citerat av Johansson et 

al. 2008) kan användas som ett mått på ett träds ålder utifrån faktumet att barksprickedjupet 

blir större med ökande ålder.  

3 Material och Metod 

3.1 Studieområde 

Studien har utförts i ett område i och omkring tätorten Linköping. Området bestar av urbana 

miljöer i form av Linköpings tätort och mindre orter samt landsbygdsmiljöer. De träd som 

ingått i studien har maximalt legat en mil ifrån Linköpings centrum (Stora torget). Linköping 

ligger i Östergötland i sydöstra Sverige söder som sjön Roxen. Linköping har cirka 97 000 

invånare och grundades på 1100-talet. Majoriteten av bebyggelsen har tillkommit sedan 

mitten av 1900-talet. Medeltemperaturen i Östergötland är 6 ºC, med en medeltemperatur på 

-3.3 ºC i januari och 16.1 ºC i juli. Medelnederbörden är 570 mm per år (Statistiska 

centralbyrån, 2008). Tinnerö eklandskap söder om Linköping ingår i det område som har 

besökts. Detta är ett naturreservat som består av stora sammanhängande ekmiljöer som hyser 

många äldre ekar. Detta område samt övriga som besökts i landsbygdsmiljö utgjordes främst 

av hagmarker.  
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3.2 Urval av ekar 

Då ek (Quercus robur) är en vanligt förekommande trädart i många delar av Linköpings 

kommun gjordes studien av lavfloran på träd av denna art. Ur Ekdatabasen valdes 234 ekar ut 

för studien. Ekdatabasen är en databas upprättad av länsstyrelsen i Linköping som bland annat 

innehåller information om positionen och omkretsen för samtliga ekar i Östergötlands län. 

Databasen består av GIS-skikt där ekarna är utpositionerade. I programmet ArcMap 9.3 

valdes samtliga ekar i Linköpings kommun med en omkrets över 250 centimeter ut, då dessa 

kan antas vara tillräckligt gamla för att kunna hysa en lavflora med hög diversitet. Ett rutnät 

lades över det utvalda området. I varje ruta där det förekom ekar valdes den ek närmast mitten 

av rutan ut. Urvalet skedde så att hälften av ekarna växte i urban miljö och hälften i 

landsbygdsmiljö. Varje ek gavs därefter ett unikt ID-nummer. Vid urvalet undveks ekar som 

växte i närheten av varandra, men detta var dock ibland omöjligt. Under fältarbetet visade sig 

vissa ekar vara nedhuggna; andra exkluderades då de stod i privata trädgårdar. Ett fåtal av de 

exkluderade ekarna kunde ersättas med andra ekar av samma typ på en liknande plats i 

området. Det slutgiltiga antalet undersökta ekar blev 211 stycken.  

3.3 Urval av lavar 

Sjutton lavarter valdes ut för ett mer grundligt eftersök (Tabell 1). Åtta av dessa är ovanliga 

och ställer höga krav på sin levnadsmiljö. Detta gör att de är rödlistade eller används som 

signalarter (Nitare, 2010). Resterande nio arter är mer vanliga och växer i stora delar av 

Sverige i oliks slags miljöer. Dessa arter valdes ut eftersom de ansågs kunna visa på 

betydelsen av bland annat levnadsmiljö för lavfloran. Ytterligare två lavarter ingick initialt i 

studien men exkluderades under fältarbetets början då dessa i vissa fall ansågs vara för svåra 

att identifiera.  

Tabell 1. Lista över de arter som eftersöktes specifikt i studien. Arter markerade med * 

eftersöktes ej. 

Ovanliga arter Vanliga arter 

Rödbrun blekspik (Sclerophora coniophaea) Grön spiklav (Calicium viride) 

Gul dropplav (Cliostomum corrugatum) Gul mjöllav (Chrysothrix candelaris) 

Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala) Slånlav (Evernia prunastri) 

Grå skärelav (Schismatomma decolorans) Brosklavar (Ramalina sp.) 

Gammeleklav (Lacanographa amylacea) Skrynkellav (Parmelia sulcata) 

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) Skägglavar (Usnea sp.) 

Hjälmbrosklav (Ramalina baltica)* Blåslav (Hypogymnia physodes) 

Sotlav (Cyphelium inquinans) Stadskantlav (Lecanora conizaeoide)* 

Ekspik (Calicium quercinum) Flarnlav (Hypocenomyce scalaris) 

  Blågrå mjöllav (Lepraria incana) 

3.4 Fältarbete 

Fältarbetet utfördes under april och maj 2011. För varje ek mättes omkretsen i brösthöjd i 

centimeter. Därefter mättes barksprickedjupet med hjälp av linjal i nord, öst, söder och väst. 

Utifrån dessa fyra mätvärden beräknades ett medelvärde för barksprickedjupet för varje träd. 
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Solexponeringen i procent av stammen uppskattades genom att uppskatta hur mycket av 

stammen som skuggades av närliggande byggnader och vegetation. Även täckningen av sly 

och liknande uppskattades inom en fem meters radie från stammen. Undersökningen av 

lavfloran skedde mellan 50 och 150 cm över marken för att undvika avvikande miljöeffekter 

vid basen. Det totala antalet lavarter räknades och eventuell närvaro av de specifikt eftersökta 

lavarterna noterades. Med hjälp av kompass noterades det i vilket gradtal arten växte och 

därefter noterades hur stor yta den täckte. En kort områdesbeskrivning skrevs för varje ek som 

tog upp den omkringliggande miljön och närliggande vägar och bebyggelse.  

3.5 Statistisk analys 

För att utvärdera data gjordes regressionsanalyser (Generalized linear model) i 

analysprogrammet STATISTICA 10 StatSoft inc. (2011). Vid samtliga analyser var 

signifikansnivån 5 procent. I regressionsanalyserna valdes den bästa modellen, av alla 

tänkbara kombinationer av oberoende variabler, med hjälp av AIC. 

De specifika lavarterna var beroende variabler i respektive analys. Miljötyp, barksprickedjup 

och stammens solexponering var oberoende variabler. Omkretsen användes inte som variabel 

då barksprickedjup ansågs ge ett bättre mått på ekars ålder (Barkman, 1958; Pedersen, 1980, 

se Johansson et al. 2008). Andelen sly användes inte som variabel då det inte alltid ansågs 

bidra till beskuggning av stammen. Det sly som gjorde det ingick ändå i måttet för stammens 

solexponering. Vid dessa analyser var fördelningen binominell, och en logit-link-funktion 

användes. Under studien hittades inga exemplar av grå skärelav, gammeleklav, ekspik och 

skägglavar, och endast ett fåtal ekar med förekomster av rödbrun blekspik och sotlav. Dessa 

arter kunde därför inte analyseras individuellt.  

Regressionsanalys gjordes även för antalet arter som beroende variabel och miljötyp, 

barksprickedjup och solexponering som oberoende variabler. Vid denna analys användes 

poissonfördelning och log-link-funktion. Innan samtliga regressionsanalyser kvadratrot- 

transformerades värdena för barksprickedjupet för att göra dem mer normalfördelade.  

Medelvärdena för det totala antalet arter, samt medelvärdet för barksprickedjup, omkrets och 

solexponering per ek i urban miljö och landsbygdsmiljö jämfördes i ett tvåsidigt t-test med 

lika varians.  

4 Resultat 

4.1 Förekomst av lavarter 

Utifrån medelvärdet för det totala antalet arter på varje ek kan man utläsa att artrikedomen var 

större i landsbygdsmiljö jämfört med urban miljö (p: <0,001; Figur 1a). Medelvärdet för 

barksprickedjupet var signifikant större i landsbygdsmiljö jämfört med urban miljö 

(p: <0,001; Figur 1b). Medelvärdet för ekarnas omkrets och stammens solexponering visade 

ingen signifikant skillnad mellan urban miljö och landsbygdsmiljö (p: 0,407; p: 0,344; Figur 

1cd).  
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Figur 1. Medelvärde och 95-procentigt konfidensintervall över totalt antal arter (a), 

barksprickedjup (b), omkrets (c) och solexponering (d) per ekar i urban miljö respektive 

landsbygdsmiljö. 

Tretton av de specifikt utvalda lavarterna förekom i landsbygdsmiljö och åtta i urban miljö. 

De specifika lavarterna fanns generellt på ett större antal ekar och täckte en större yta per ek i 

landsbygdsmiljö jämfört med urban miljö (Figur 2, 3). 

 

Figur 2. Antal förekomster för de specifikt eftersökta lavarterna i urban miljö respektive 

landsbygdsmiljö.  
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Figur 3. Medelvärde över den totala täckningsarean (cm²) per ek för de specifikt eftersökta 

lavarterna som förekommer i urban miljö respektive i landsbygdsmiljö.  

4.2 Faktorernas påverkan på förekomst av lavarter 

Miljötypen som en ek växer i hade signifikant påverkan på förekomsten av åtta av de elva 

eftersökta lavarterna som kunde undersökas (undantag gulpudrad spiklav och blågrå mjöllav). 

Av de arter som påverkades av miljötypen gynnas samtliga av att växa i landsbygdsmiljö. En 

eks barksprickedjup hade en signifikant påverkan på sju av elva av de eftersökta och 

analyserbara lavarterna. Samtliga av dessa lavarter förutom blåslav gynnades av ett stort 

barksprickedjup. Stammens solexponering hade en signifikant påverkan på förekomsten av tre 

av de specifika lavarterna. Av dessa tre missgynnades blågrå mjöllav av en solexponerad 

stam, de två övriga gynnades. Miljötyp och barksprickedjup för en ek hade en signifikant 

påverkan på hur många arter som växte på eken. Antalet arter ökade i landsbygdsmiljö och 

med ökande barksprickedjup. För flarnlav hittades ingen signifikant påverkan ifrån någon av 

variablerna (Tabell 2, 3).  
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Tabell 2. Tabell över den bästa modellen för miljötypens, barksprickedjupets och 

solexponeringens påverkan på förekomsten av de specifika lavarterna. Wald stat.-värdena för 

faktorerna visar hur viktig faktorn är. Akaike IC visar hur mycket som lämnas oförklarat av 

modellen, korrigerat för antal oberoende variabler i modellen. n visar totala antalet ekar med 

förekomst av lavarten. Värden markerade med * indikerar lavar som ej förekom i urban 

miljö.  

 n Stad/Land Barksprickedjup Solexponering Akaike IC p-värde 

Gul dropplav 12 2,4 14,8 - 76,1 0,000001 

Brun nållav 77 11,4 10,0 4,9 254,8 <0,000001 

Gulpudrad spiklav 16 -* 15,0 - 98,5 0,000014 

Grön spiklav 146 4,2 5,7 - 244,6 0,001244 

Gul mjöllav 129 9,8 30,2 - 222,0 <0,000001 

Slånlav 114 15,5 - - 273,5 0,000010 

Brosklavar 114 23,9 - 1,9 263,4 <0,000001 

Skrynkellav 119 5,6 - - 286,0 0,020522 

Blåslav 67 12,8 6,3 - 255,7 0,000196 

Flarnlav 15 0,4 - - 111,5 0,409255 

Blågrå mjöllav 170 - 4,7 8,2 187,6 0,003652 

Antal arter   21,5 6,1 - 972,7 <0,000001 

 

Tabell 3. Tabell över estimate-värden för modellerna. Ett negativt värde visar negativ 

påverkan från variabeln på den specifika lavarten. Vid negativt värde för typ är påverkan 

från urban miljö negativ. Värden markerade med * indikerar lavar som ej förekom i urban 

miljö. 

  n Stad/Land Barksprickedjup Solexponering 

Gul dropplav 12 -0,6565 1,5052 - 

Brun nållav 77 -0,5379 0,5368 0,0227 

Gulpudrad spiklav 16 - * 1,2122 - 

Grön spiklav 146 -0,3343 0,4342 - 

Gul mjöllav 129 -0,5310 1,2414 - 

Slånlav 114 -0,5932 - - 

Brosklavar 114 -0,7649 - 0,0136 

Skrynkellav 119 -0,3486 - - 

Blåslav 67 -0,5833 -0,4323 - 

Flarnlav 15 -0,1879 - - 

Blågrå mjöllav 170 - 0,4807 -0,0382 

Antal arter   -0,1195 0,0651 -  

4.3 Solexponeringens påverkan på brun nållav, brosklavar och blågrå mjöllav 

Stammens solexponering är en faktor som påverkade förekomsten av brun nållav, brosklavar 

och blågrå mjöllav (Tabell 2). Brun nållav och brosklavar gynnades av att stammen har hög 
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solexponering medan blågrå mjöllav missgynnades av hög solexponering (Tabell 3). 

Cirkeldiagram utifrån gradtalet som de specifika lavarterna förekom i, där stammen delades in 

i sex delar motsvarande 60 º, visade att blågrå mjöllav förekom mest på den norra delen av 

stammen (Figur 4a). På samma sätt ser man för brun nållav mest förekomster på den södra 

delen av stammen, som har störst chans att länge exponeras för direkt solljus (Figur 4b). För 

brosklavar fanns inga tolkningsbara mönster i relation till väderstreck (Figur 4c).  

 

 

Figur 4. Diagram över antal förekomster av blågrå mjöllav (a), brun nållav (b) och 

brosklavar (c) i varje gradtal. Ju mörkare färg desto mer förekomster. 0 º ligger i norr, varje 

del motsvarar 60 °.  

5 Diskussion  

Studiens målsättning var att fastställa vilka faktorer som har störst påverkan på förekomsten 

av lavar samt på artdiversiteten på ekstammar. De faktorer som undersökts är stammens 

solexponering, barksprickedjup och vilken typ av miljö lavarna växer i. 
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5.1 Miljötyp  

Utifrån stapeldiagram över förekomsten av totalt antal arter kan man se att artdiversiteten är 

högre i landsbygdsmiljö jämfört med urban miljö. Dessutom förekommer de eftersökta 

arterna mer frekvent i landsbygdsmiljö och tre av de mer ovanliga arterna har endast 

återfunnits i denna miljö. Lavarterna tycks även i många fall täcka större ytor på stammen i 

landsbygdsmiljö (Figur 1a, 2, 3). Att miljötypen är en viktig faktor bekräftas även av de 

multipla regressionerna, där miljötypen var av betydande för förekomsten av åtta av de elva 

arter det var möjliga att analysera, samt för den totala mängden arter. Samtliga av dessa arter 

missgynnades av att växa i urban miljö (Tabell 2, 3). Detta bekräftar hypotesen om att 

miljötypen är en viktig faktor för förekomsten av lavar. Det är något som stämmer överens 

med studier utförda av Shukla och Upreti (2011) samt Larsen et al. (2007), vilka bland annat 

visade att artdiversiteten av lavar är lägre i urbana miljöer jämfört med landsbygdsmiljöer. 

Det är förvånande att gulpudrad spiklav enligt studien inte har en signifikant påverkan av 

miljötypen då det är en krävande signalart som indikerar områden med jätteekar som ofta 

hyser andra ovanliga arter (Nitare, 2010). Detta resultat beror dock förmodligen på att det inte 

gjorts några fynd av denna lav i urban miljö, vilket i sig är ett tecken på att de trivs bäst i 

landsbygdsmiljö. Linköping är en relativt liten stad med god luftrening vilket gör att 

skillnaderna i lavfloran mellan urban miljö och landsbygdsmiljö inte borde vara så stora. Det 

är därför något oväntat att det fanns en så tydlig negativ påverkan på lavfloran som växer i 

urban miljö jämfört med landsbygdsmiljö. Utifrån resultatet i studien kan man dra slutsatsen 

att exploatering och urbanisering av landsbygdsmiljöer kan komma att missgynna lavfloran 

och kan vara skadligt för många av de mer känsliga lavarterna, och därför är något som bör 

undvikas.  

5.2 Barksprickedjup 

Barksprickedjupet, som kan ses som ett mått på ett träds ålder, visade sig också vara en viktig 

faktor för förekomsten av lavar. Sju av elva arter, samt det totala antalet arter påverkades av 

barksprickedjupet. Samtliga av dessa arter förutom blåslav gynnades av träd med stort 

barksprickedjup. Samtliga av de mer ovanliga arterna, gul dropplav, brun nållav och 

gulpudrad spiklav, gynnades av ett stort barksprickedjup (Tabell 2, 3). Detta bekräftar 

hypotesen att barksprickedjupet har betydelse. Tidigare studier av Ranius et al. (2008), 

Johansson et al. (2008) samt Lisowska (2010) har visat att trädåldern har en påverkan på 

lavfloran, vilket alltså kunnat visas även i denna studie. Det är dock viktigt att observera att 

det finns en signifikant skillnad mellan barksprickedjupet i urban miljö och landsbygdsmiljö 

(Figur 1b), något som kan ha påverkat resultatet då miljötyp inte bör vara kopplad till 

barksprickedjup. Det är även anmärkningsvärt att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan ekars omkrets i urban miljö och landsbygdsmiljö då man brukar koppla trädålder till 

både trädstorlek och barksprickedjup (Barkman, 1958, Pedersen, 1980, se Johansson et al. 

2008; Rozas, 2003). Det blir därför omöjligt att göra någon rangordning mellan påverkan av 

miljötypen och barksprickedjupet på eklavfloran.  
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5.3 Solexponering 

Stammens solexponering visade sig inte vara en speciellt viktig faktor för förekomsten av 

lavar. Endast för tre lavar hade den en påverkan och för samtliga av dessa fanns det en annan 

faktor som också hade betydelse (Tabell 2, 3). Brun nållav och brosklavar gynnades av hög 

solexponering medan blågrå mjöllav missgynnades av hög solexponering (Figur 4). Tidigare 

undersökningar har visat att ljustillgången kan ha betydelse för lavars artrikedom (Humphrey 

et al. 2002). Anledningen till att den inte visade sig ha så stor betydelse i denna studie beror 

sannolikt på att många av de undersökta ekarna hade ungefär lika hög andel solexponering. 

Man kan därför inte helt utesluta solexponeringens betydelse för lavfloran.  

5.4 Ytterligare faktorer och kategorisering av miljötyper 

En av svagheterna med denna studie är att det var omöjligt att undersöka alla faktorer som 

kan ha en påverkan på lavfloran. En studie av Johansson et al. (2008) visade att en trädstams 

lutning kan påverka vilka lavarter som förekommer. Johansson och Ehrlén (2003) visade i en 

studie att trädstorleken var viktig för förekomsten av två lavar men även att en plats isolering 

och avståndet till andra liknande platser i närheten har en betydelse för förekomsten av 

lavarter. Paalto, Thomasson och Nordén (2010) visade även att tätheten av träd kan ha en 

påverkan på lavfloran. I framtida studier bör man därför försöka ta hänsyn till så många 

faktorer som möjligt för att kunna fastställa vilken som är viktigast. Det är dock troligt att, 

precis som i denna studie, miljötypen kommer visa sig vara en viktig faktor.  

Något som förmodligen hade kunnat förtydliga och förstärka resultatet hade varit att vara mer 

strikt i kategoriseringen av miljötyperna. Vissa av de ekar som i denna studie ansågs växa i 

urban miljö växte snarare i något som skulle kunna klassas som ett mellanting mellan urban 

miljö och landsbygdsmiljö. På samma sätt växte ibland landsbygdsekar i närheten av större 

vägar, och påverkades därför av mer luftföroreningar än andra. Resultaten av studien har ändå 

bekräftat resultat ifrån tidigare studier men i framtida studier bör man vara mer noggrann i 

kategoriseringen för att kunna se större skillnader och få bättre modeller för vilken faktor som 

är mest betydande.  

5.5 Slutsats 

Enligt denna studie är miljötyp och barksprickedjup två faktorer som är viktiga för 

förekomsten av olika lavarter. Stammens solexponering är en faktor som inte tycks vara lika 

viktig.  

Genom att veta vilka faktorer som är viktiga för att en lavart ska trivas och överleva och för 

att artdiversiteten ska bli så hög som möjligt kan man i framtiden ge råd för hur exempelvis 

ett naturreservat bör utformas och skötas för att säkerställa överlevnad för ovanliga och 

värdefulla lavarter. Genom att inte anlägga dem för nära urbana miljöer och genom att 

säkerställa att det finns gott om äldre träd kan man se till att många lavarter förhoppningsvis 

överlever.  Resultatet kan också vara ett verktyg som kan användas för att visa på negativa 

effekter av exploatering av tidigare orörd mark, då denna studie visat att många lavarter 

missgynnas av att omges av urban miljö 



11 

 

6 Tack 

Jag vill tacka min handledare Karl-Olof Bergman och Per Milberg vid IFM Biologi för allt 

stöd och all hjälp under projektet. Jag vill också tacka Malin Rapp som genomfört studien 

tillsammans med mig för det goda samarbetet och de givande diskussionerna.  

7 Referenser 

Barkman, J.J. (1958). Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Van Gorcum, 

Assen.  

Gralén, H. (2000). Lavar och luftkvalitet. [Elektroniskt]. Naturcentrum AB. Tillgänglig: 

http://www5.e.lst.se/luftvard/lavarluft.pdf [2011-03-29]. 

Humphrey, J. W. Davey, S. Peace, A. J. Ferris, R. & Harding, K. (2002). Lichens and 

bryophyte communities of planted and semi-natural forests in Britain: the influence of site 

type, stand structure and deadwood. Biological Conservation, 107, 165 – 180. 

Johansson, P. & Ehrlén, J. (2003). Influence of habitat quantity, quality and isolation on the 

distribution and abundance of two epiphytic lichens. Journal of Ecology, 91, 213 – 221 

Johansson, V. Bergman, K-O. Lättman, H. & Milberg, P. (2008). Tree and site quality 

preferences of six epiphytic lichens growing on oaks in southeastern Sweden. Annales 

Botanici Fennici, 46, 496 – 506.  

Larsen, R. S. Bell, J. N. B. James, P. W. Chimonides, P. J. Rumsey, F. J. Tremper, A. & 

Purvis, O. W.  (2007). Lichen and bryophyte distribution on oak in London in relation to air 

pollution and bark acidity. Environmental Pollution, 146, 332 – 340.  

Liska, J. & Herben, T. (2008). Long-term changes of epiphytic lichen species composition 

over landscape gradients: an 18 year time series. The Lichenologist, 40, 437 – 448. 

Lisowska, M. (2010). Lichen recolonisation in an urban-industrial area of southern Poland as 

a result of air quality improvement. Environmental Monitoring & Assessment, DOI 

10.1007/s10661-010-1727-6.  

Loppi, S. Ivanov, D. & Boccardi, R. (2002). Biodiversity of epiphytic lichens and air 

pollution in the town of Siena (Central Italy). Environmental Pollution, 116, 123 – 128 

Munzi, S. Ravera, S. & Caneva, G. (2007). Epiphytic lichens as indicators of environmental 

quality in Rome. Environmental Pollution, 146, 350 – 358 

Nitare J. (2010) Signalarter. 4. uppl. Jönköping: Skogsstyrelsens förlag. 

Paalto, H. Thomasson, I. & Nordén, B. (2010). Multispecies and Multiscale Conservation 

Planning: Setting Quantitative Targets for Red-Listed Lichens on Ancient Oaks. Conservation 

biology, 24, 758 – 768.  

Pedersen, I. (1980). Epiphytic lichen vegetation in an old oak wood, Kaas skov. Botanisk 

tidsskrift, 75, 105 – 120.  



12 

 

Ranius, T. Johansson, P. Berg, N. & Niklasson, M. (2008). The influence of tree age and 

microhabitat quality on occurrence of crustose lichens associated with old oaks. Journal of 

Vegetation Science, 19, 653 – 662. 

Rozas, V. (2003). Tree age estimates in Fagus sylvatica and Quercus robur: testing previous 

and improved methods. Plant Ecology, 167, 193 – 212.  

Shukla, V. & Upreti, D. K. (2011). Changing lichen diversity in an around urban settlements 

of Garhwal Himalayas due to increasing anthropogenic activities. Environmental Monitoring 

& Assessment, 174, 439 – 444. 

Statistiska centralbyrån (2008). Statistisk årsbok för 2009. Örebro: SCB-tryck 

StatSoft, Inc. (2011). STATISTICA (data analysis software system), version 10. 

www.statsoft.com. 


