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Sammanfattning 
Abstract 

Felling of old trees as well as changes in land use and management of wooded pastures has led to the decline of biodiversity associated with old 

deciduous trees in Europe. This also applies to Sweden’s most species rich tree, the oak tree (Quercus robur), which changes with age and develops, 

for example, a rougher bark structure, deeper bark fissures and cavities. These give rise to several different microhabitats that favor the presence of 

lichens, mosses and wood-dependent organisms. To preserve the biodiversity, environmental conditions linked to a high diversity need to be 
identified and described, of which indicator species are a simplified way of measuring diversity. Epiphytic lichens are well-used indicators of 

environmental conditions because of their habitat specificity, longevity and sensitivity to air quality and humidity.  

In this study, the impact of regional (latitude, longitude and dominated landscape) and local (diameter and sun exposure) environmental variables on 

species richness and occurrence of epiphytic lichens on coarse oak trees (Quercus robur) were analyzed in meadows and pastures in southern 

Sweden with generalized linear models (GLM). A total number of 2346 oak trees were included in the study, of which about 47 % had presence of 
at least one of the studied lichen species. All environmental variables demonstrated significant effects on species richness, of which the regional had 

the greatest effect. Also with the species-specific analyses the same effect of the regional variables was found, while single species showed different 

requirements for the local factors. The results indicate that global warming may move the Swedish species composition more to the Northeast and 

that increased homogenization of the landscape may threaten the diversity attached to oaks. The results also demonstrate the importance of 

preserving a varied landscape with trees of different sizes, ages and different levels of sun exposure to accommodate a greater diversity of epiphytic 

species, but also other species linked to oak trees.  

 



 3 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning................................................................................... 4 

2 Introduktion ......................................................................................... 4 

3 Material & metoder ............................................................................. 6 

3.1 Bakgrundsdata .............................................................................. 6 

3.2 Studerade strata ............................................................................ 7 

3.3 Statistisk analys ............................................................................ 8 

4 Resultat ................................................................................................ 9 

4.1 Effekt av miljövariabler .............................................................. 11 

5 Diskussion ......................................................................................... 13 

5.1 Slutsats ........................................................................................ 16 

6 Samhälleliga & etiska aspekter ......................................................... 16 

7 Tack ................................................................................................... 17 

8 Referenser .......................................................................................... 17 

9 Appendix ........................................................................................... 21 

9.1 Studerade lavarter ....................................................................... 21 

  



 4 

1 Sammanfattning 

Avverkning av gamla träd samt ändrad markanvändning och skötsel i 

trädklädda betesmarker har lett till att den biologiska mångfalden knutna 

till gamla lövträd har minskat i Europa. Det gäller även Sveriges 

artrikaste träd, eken (Quercus robur), som med åldern förändras och 

utvecklar bland annat en hårdare barkstruktur, djupare barksprickor och 

håligheter. Dessa ger upphov till flera olika mikrohabitat som gynnar 

förekomsten av lavar, mossor och vedlevande organismer. För att bevara 

diversiteten behöver miljötillstånd kopplad till en hög mångfald 

identifieras och beskrivas, varav indikatorarter är ett förenklat sätt att 

mäta diversiteten på. Epifytiska lavar är välanvända indikatorer på 

miljötillstånd i och med deras habitatspecificitet, långa livslängd samt 

känslighet för luftkvalitet och –fuktighet. 

I denna studie har regionala (latitud, longitud och dominerande 

landskapstyp) och lokala (diameter och solexponering) miljöfaktorers 

påverkan på artrikedom och förekomst av epifytiska lavar på grova ekar 

(Quercus robur) analyserats i ängs- och betesmarker i södra Sverige med 

generalized linear models (GLM). Totalt ingick 2346 ekträd i studien, 

varav cirka 47 % hade förekomst av minst en av de studerade lavarterna. 

Samtliga miljöfaktorer påvisade signifikanta effekter på artrikedom, 

varav de regionala hade störst effekt. Även vid de artspecifika analyserna 

fanns samma effekt från de regionala faktorerna, medan enstaka arter 

påvisade olika krav på de lokala faktorerna. Resultaten indikerar på att en 

global uppvärmning kan komma att förflytta den svenska artstocken mer i 

nordöstlig riktning samt att en ökad homogenisering av landskapet kan 

komma att hota diversiteten på ekar. Resultaten påvisar även betydelsen 

av att bevara ett mångsidigt landskap med träd i olika storlekar, åldrar 

och med olika mängd solexponering för att kunna hysa en större 

diversitet av epifytiska lavarter, men även andra arter, knutna till ekar.  

2 Introduktion 

Kommersiellt skogsbruk och förändringar inom jordbruket har sedan 

slutet på 1800-talet bidragit till att gamla lövskogar med dess strukturer, 

biologiska mångfald och naturliga processer har minskat i Europa och 

Skandinavien (Hannah et al., 1995; Diekmann, 1994). Enligt Hannah et 

al. (1994) finns det endast kvar 0,2 % orörd ädellövskog i Centraleuropa 

och 1,9 % i den boreonemorala zonen, vilket har gjort den både sällsynt 

och hotad. Även i trädklädda betesmarker har förekomsten av gamla 

lövträd minskat på grund av ändrad skötsel och markanvändning 

(Diekmann, 1994). Trots det finns det i Sveriges kulturlandskap kvar 

stora arealer av gamla lövträd i jämförelse med många andra europeiska 
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länder (McLean & Speight, 1993 i Eriksson et al., 2012). Dessa lövträd 

hyser en stor biologisk mångfald i och med deras storlek, struktur och 

ålder som ger upphov till flera olika nischer (Eriksson et al., 2012).  

Ett av dessa lövträd är eken (Quercus robur) som trots sin minskning 

under 1700- och 1800-talet (Eliasson & Nilsson, 2002) fortfarande finns 

kvar i relativt stora arealer i mellersta och södra Sverige. Eken är 

Sveriges artrikaste träd och kan hysa över 500 arter (Thomasson et al., 

2009) av bl.a. skalbaggar (Ranius & Jansson, 2000), lavar (Paltto et al., 

2011; Jüriado et al., 2009a), fladdermöss (Ruczyński & Bogdanowicz, 

2008), mossor och svampar (Berg et al., 2002). När eken växer förändras 

den, vilket skapar ett brett omfång av mikrohabitat för organismer. Med 

ökande ålder hårdnar den annars släta barken och djupa barksprickor 

bildas (Ranius et al., 2008). Dessutom förändras barkens kemiska 

egenskaper och vattenhållande kapacitet (Barkman, 1958 i Johansson et 

al., 2009). Denna förändring skapar en karaktäristisk succession av 

epifytiska lavarter (Rydberg, 1997 i Johansson et al., 2009). Till följd av 

den historiska avverkningen (Eliasson & Nilsson, 2002) och nedtaget av 

gamla trädbestånd samt igenskogningen av övergivna ängs- och 

betesmarker (Diekmann, 1994) minskar diversiteten av epifytiska lavar, 

och andra organismer, knutna till ekar i Nordeuropa (Paltto et al., 2011). 

För att bevara denna diversitet är det därför viktigt att miljötillstånd 

förknippade med hög biologisk mångfald identifieras och beskrivs så att 

miljötillstånden kan bevaras, restaureras och övervakas. Ett förenklat sätt 

att mäta diversiteten är med hjälp av indikatorarter, varav epifytiska 

lavarter är välanvända indikatorer på miljötillstånd. Det i och med att de 

är långlivade organismer med en hög habitatspecificitet (Nimies et al., 

2002) samt i och med deras känslighet för förändringar i luftkvalitet och 

–fuktighet.  

Flera studier har genomförts på epifytiska lavar och har bland annat visat 

att trädslag och dess egenskaper är nyckelfaktorer för att förklara 

sammansättning och diversitet av lavar på lövträd (Jüriado et al., 2009b; 

Mežaka et al., 2012). I somliga studier anses även trädstorlek vara en 

nyckelfaktor för diversitet (Nascimbene et al., 2009) och förekomst av 

lavar (Johansson et al., 2009), men anses i andra studier endast kunna 

förklara diversiteten i en mindre utsträckning (Mežaka et al., 2012) eller 

enbart den totala biomassan av lavar på värdträdet (Jüriado et al., 2009a). 

Studier har även visat att solexponering av värdträdet och geografisk 

position är viktig för att avgöra förekomsten av lavarter på lövträd 

(Jüriado et al., 2009a) samt att diversiteten av epifytiska lavarter på ek är 

hälften så stor i sekundära skogar som på ekar i öppna landskap (Platto et 

al., 2011). Få studier finns däremot på hur artrikedom av lavar på grova 
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lövträd (Ø> 800 mm) i ängs- och betesmarker är beroende av dessa 

faktorer. 

Denna studie har därför som målsättning att undersöka regionala (latitud, 

longitud och dominerande landskapstyp) och lokala (diameter och 

solexponering) miljöfaktorers betydelse för att förklara artrikedomen av 

epifytiska lavarter på grova ekar (Ø> 800 mm). Studien syftar även till att 

identifiera vilken av dessa miljöfaktorer, regionala eller lokala, som är 

viktigast för att förklara artrikedomen samt hur bra varje miljöfaktor kan 

förklara förekomsten av enskilda arter. 

3 Material & metoder 

3.1 Bakgrundsdata  

Data på ekars diameter i brösthöjd (DBH), solexponering, geografisk 

position och placering i landet erhölls tillsammans med data på 

lavförekomst av Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS):s 

inventering av grova träd och lavar i ängs- och betesmarker (SLU, 2010). 

Inventeringen pågick från 2006 till 2015, med ett uppehåll 2012, i ängs- 

och betesobjekt som slumpmässigt valdes ut i 1x1 km-rutor i centrum av 

icke-överlappande 5x5 km-rutor placerade över hela Sverige. För utlägg 

av landskapsrutorna (5x5 km-rutorna) delades Sverige in i 10 geografiska 

strata (Figur 1), vilka i södra och mellersta Sverige baserades på 

Jordbruksverkets åtta produktionsområden och motsvarar den 

dominerande landskapstypen. Varje landskapsruta tillhörde därefter det 

stratum som hade störst areal i 1x1 km-rutan (SLU, 2010). 

Samtliga ekar med en diameter i brösthöjd (1,3 meter över marknivån) på 

minst 800 mm registrerades i respektive ÄBO. För dessa noterades även 

bland annat deras koordinater, stratumtillhörighet, solexponering och 

förekomst av lavarter. År 2006 bedömdes inte solexponering av stammen, 

varav endast data från 2007 och framåt användes i denna studie. 

Solexponering av stammen noterades upp till 1,8 meter över marken som 

ett uppskattat medelvärde från en solig dag mellan 11–15 sommartid. 

Medelvärdet delades sedan in i: helt solexponerad (>95 % 

solexponering), delvis solexponerad (51–95 % solexponering), måttligt 

skuggad (5 – 50 % solexponering) och helt skuggad (<5 % 

solexponering) med klasserna 1, 2, 3 och 4 (SLU, 2010). Förekomsten av 

lavarter noterades på trädstammen upp till 1,8 meter över marken enligt 0 

(ingen förekomst) eller 1 (förekomst). Av de nio lavarter som 

inventerades samtliga år var åtta knutna till ekar och relevanta för denna 

studie; Buellia alboatra, Calicium adspersum, Chaenotheca 

phaeocephala, Cliostomum corrugatum, Cyphelium inquinans, 



 7 

Lecanographa amylacea, Lobaria pulmonaria och Schismatomma 

decolorans (Appendix 9.1). Samtliga av dessa är indikatorer för höga 

naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap 

(Hultgren & Andersson, 2006). För de träd som saknade koordinater i 

datasetet erhölls koordinaterna från det ängs- och betesobjekt (ÄBO) som 

trädet registrerats i.   

3.2 Studerade strata  

Utav NILS 10 strata (Figur 1) var det endast sex i södra och mellersta 

Sverige som hade observationer av ek (Tabell 2). Två av dessa strata, 

strata 1 och 6, hade relativt låga observationsantal (<100 träd), varpå 

studieområdet avgränsades till strata 2–5 (Tabell 2).  

Strata 2, Götalands mellanbygder, ligger i Blekinge, södra Kalmar, Öland 

och Gotland. Det består till stor del av ett öppet landskap med lätta jordar 

och flera välbevarade större gods. Det har även inslag av skogslandskap, 

beskogade lövängar på Gotland (Jordbruksverket, 2006) och en av 

Sveriges tre regioner (Blekinge) med störst förekomster av skyddsvärda 

ekar (Länsstyrelsen i Kronoberg, 2018). Strata 3, Götalands norra 

slättbygder, ligger i Östergötlands och Västergötlands slättbygder som till 

största del är öppet och bördigt (Jordbruksverket, 2006). Här finns 

Östergötlands eklandskap (Länsstyrelsen Östergötland, 2018), en 

naturmiljö av internationellt intresse i och med höga förekomster av 

skyddsvärda ekar (Länsstyrelsen i Kronoberg, 2018). Strata 4, Svealands 

slättbygder, täcker hela Mälardalen som är ett sprickdals- och 

godslandskap med rester från den svenska stormaktstiden som utgör en 

karakteristisk lövvegetation. Strata 5, Götalands skogsbygder, omfattar 

södra Östergötland och Västergötland, hela Småland och stora delar av 

Västkusten. Området har högt inslag av granskog med moränsträckningar 

(Jordbruksverket, 2006), men innefattar i framförallt Småland även höga 

förekomster av skyddsvärda ekar i jämförelse med resterande områden i 

Sverige (Länsstyrelsen i Kronoberg, 2018).  
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Figur 1. Indelning av Sverige i 10 geografiska 
strata. Strata 1 (Götalands södra Slättbygder), 2 
(Götalands mellanbygder), 3 (Götalands norra 
slättbygder), 4 (Svealands slättbygder), 5 
(Götalands skogsbygder), 6 (Mellersta Sveriges 
skogsbygder), 7 (Norrlands kustland), 8 (Södra 
Norrlands inland), 9 (Norra Norrlands inland) och 
10 (Fjällen och fjällnära skog). © SLU (SLU, 2010) 

3.3 Statistisk analys  

Inverkan av regionala faktorer: latitud, longitud och dominerande 

landskapstyp, samt lokala faktorer: diameter i brösthöjd (DBH) och 

solexponering, på artrikedom av epifytiska lavarter analyserades med 

generlized linear model (GLM); poission loglinear i SPSS Statistics 24. 

Likelihood ratio från de regionala och lokala miljöfaktorerna jämfördes 

för att se vilka som påvisade störst effekt på artdiversiteten. Därutöver, 

analyserades även den enskilda inverkan av latitud, longitud, 

dominerande landskapstyp, DBH och solexponering på respektive lavart 

med generlized linear model (GLM); binomial distribution, logit link 

function i SPSS Statistics 24. En analys på inverkan från samtliga 

miljövariabler genomfördes ej på grund av att många träd i studien 

saknade observationer av lavar. De få förekomsterna skulle således delas 

Tabell 2. Antal träd i 
respektive strata med 
förekomst av ekar. 

Strata Antal träd 

1 51 

2 548 

3 542 

4 515 

5 741 

6 87 
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upp på många grupper och resultera i få utfall och större osäkerhet i 

skattningarna. Samtliga resultat ansågs signifikanta om p <0,05. För att 

analysera hur lika artsammansättningen i de olika strata var genomfördes 

Principal component analysis (PCA) i PAST 3.20 (Hammer et al., 2001) 

för Mac OSX.  

I datasetet förekom en outlier med en diameter större än det största kända 

trädet i Sverige, varav denna antogs vara felaktig och togs bort innan 

analyserna genomfördes. 

4 Resultat 

Totalt inkluderades 2346 ekträd i analysen, varav majoriteten förekom i 

Götalands skogsbygder (strata 5; Figur 2). Utav samtliga träd hade 

ungefär 47 % förekomst av en eller fler lavarter (Figur 2). Flest träd med 

lavarter i förhållande till observerade träd fanns i strata 4 (Figur 2).  

 

Figur 2. Antal ekar per strata samt hur många av dessa som har 
förekomst av inga (vit), 1 (ljusgrå), 2 (mellangrå) eller >2 (mörkgrå) av 
de studerade lavarterna.  

Medeldiametern i brösthöjd på ekträden skiljde sig signifikant mellan 

strata (F=18,259, p <0,000), varav den i strata 2 var föga större än i 

resterande tre strata (Figur 3). PCA tyder på att artsammansättningen i de 

fyra strata är relativt konsekvent, men att somliga arter förekommer i 

högre frekvens i vissa strata än i andra (Figur 4).  
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Figur 3. Medeldiametern +/- SD för ekar i respektive strata. 

 

 

Figur 4. PCA av artsammansättning med de besökta lokalerna som 
svarta prickar. Siffran indikerar tyngdpunkten för 95 % konfidensellips 
för motsvarande strata. Egenvärde och förklarad varians för 
komponenterna är 0,17 och 33,1 % (Component 1) samt 0,15 och 
28,5 % (Component 2). Gemensamt förklarar de två axlarna 61,6 % 
av variationen.  
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4.1 Effekt av miljövariabler 

Effekten av de regionala (Tabell 3) och lokala (Tabell 4) miljöfaktorerna 

på artdiversiteten analyserades med GLM. Av de regionala faktorerna; 

geografisk position (longitud och latitud) och dominerande landskapstyp 

(strata) påvisade samtliga en signifikant effekt på artrikedom (Tabell 3). 

Longitud var den faktor med högst effekt på rikedomen och påvisade ett 

positivt samband i riktning väst till öst (Tabell 3). Även latitud påvisade 

ett positivt samband i norrgående riktning (Tabell 3). Efter justering för 

skillnader i longitud och latitud var det signifikant fler arter i strata 2 

medan strata 3–5 var ungefär lika artrika (Tabell 3).   

De två lokala faktorerna: trädstorlek (DBH) och solexponering, påvisade 

en signifikant effekt på artrikedom, varav diameter var den faktorer med 

högst effekt och påvisade ett positivt samband med ökad diameter (Tabell 

4). Även solexponering påvisade ett positivt samband på artrikedom med 

ökad exponeringsgrad (Tabell 4). De regionala miljöfaktorerna hade 

störst effekt på artdiversiteten (Tabell 3 & 4).   

Miljöfaktorernas effekt på förekomsten av respektive lavart gav 

varierande resultat (Tabell 5). Gemensamt för sju arter var att longitud 

och strata hade signifikanta effekter på artförekomst, av vilken strata 

påvisade högst effekt (Tabell 5).  

Tabell 3. Wald Chi-Square och p-värden från GLM-analyser med tre 
regionala miljöfaktorer och en responsvariabel (artrikedom av 
epifytiska lavar). Effekten av respektive faktor redovisas av Wald-
värdet, där högst värde motsvarar högst effekt på responsvariabeln. 
Likelihood ratio=139,43; df=5; p <0,001).  

 Wald Chi-Square  Df P-värde Slope Std. Error  

Longitud 34,488  1 0,000 3,00E-6 5,11E-7 

Strata 

   Strata 2 

   Strata 3 

   Strata 4 

   Strata 5 

13,808  3 

 

 

 

 

0,003  

0,327 

-0,184 

-0,394 

0* 

 

0,102 

0,124 

0,172 

- 

Latitud 11,874  1 0,001 2,55E-6 7,40E-7 

* Satt till noll eftersom övriga parametrar under strata jämförs emot denna.  
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Tabell 4. Wald Chi-Square och p-värden från GLM-analyser med två 
lokala miljöfaktorer och en responsvariabel (artrikedom av epifytiska 
lavar). Effekten av respektive faktor redovisas av Wald-värdet, där 
högst värde motsvarar högst effekt på responsvariabeln. Klass 1 
(helt solexponerad; >95 % solexponering), klass 2 (delvis 
solexponerad; 51–95 % solexponering), klass 3 (måttligt skuggad; 
5–50 % solexponering) och klass 4 (helt skuggad; <5 % 
solexponering). Likelihood ratio=34,62; df=4; p <0,001. 

 Wald Chi-Square Df P-värde Slope Std. Error 

Diameter 21,046 1 0,000 0,336 0,073 

Solexponering 

   Klass 1 

   Klass 2 

   Klass 3 

   Klass 4 

12,791 3 0,005  

0,370 

0,329 

0,279 

0* 

 

0,127 

0,097 

0,094 

. 

                 * Satt till noll eftersom övriga parametrar under strata jämförs emot denna. 

Tabell 5. Antal förekomster samt likelihood ratio och p-värden från GLM-
analyser (binomial, logit-länk) för varje art, med en av de fem förklarande 
faktorerna. Effektens riktning anges i parantes efter signifikanta värden. 

          Antal Regionala faktorer      Lokala faktorer 

  Longitud StrataA Latitud DBH SolexponeringA 

C. 
phaeocephala 

   Likelihood 
ratio 

453  

91,2*** 
(+) 

 

504,5*** 

 

474,6*** 
(+) 

 

3,0 

 

20,9*** 

C. adspersum 

   Likelihood 
ratio 

454  

73,1*** 
(+) 

 

265,7*** 

 

1,3 

 

1,1 

 

2,2 

C. 
corrugatum  

   Likelihood 
ratio 

133  

40,7*** 
(+) 

 

45,0*** 

 

10,4** 
(+) 

 

12,3*** 
(+) 

 

3,0 
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B. alboatra  

   Likelihood 
ratio 

34  

39,1*** 
(+) 

 

48,1*** 

 

2,9 

 

2,3 

 

23,0*** 

L. amylacea 

   Likelihood 
ratio 

41  

19,0*** 
(+) 

 

53,9*** 

 

4,1*      
(-) 

 

8,3** 
(+) 

 

6,4 

C. inquinans 

   Likelihood 
ratio 

284  

18,4***   
(-) 

 

461,6*** 

 

119,2*** 
(-) 

 

10,3** 
(+) 

 

25,4*** 

S. decolorans 

   Likelihood 
ratio 

37  

8,6**     
(+) 

 

68,4***A 

 

34,8*** 
(-) 

 

3,8 

 

5,4 

L. pulmonaria 

   Likelihood 
ratio 

2  

0,1 

 

2,6 

 

0,1 

 

0,0 

 

3,0 

*p <0,050, **p <0,010 och ***p <0,001 

A Saknar tecken för riktning eftersom att underklasser finns.   

5 Diskussion  

Både de regionala och lokala miljöfaktorerna förklarade artrikedomen av 

epifytiska lavarter på grova ekar. Effekten av de regionala variablerna, 

framförallt longitud och dominerande landskapstyp (strata), var däremot 

högre än effekten av substratets diameter och solexponering. Det 

bekräftades även av miljöfaktorernas effekt på förekomsten av de åtta 

lavarterna som visade på att den regionala faktorn dominerande 

landskapstyp var viktigast.  

Det finns inga studier av kännedom som likt denna visar på att longitud är 

den miljöfaktor med högst positiv effekt på artrikedom av epifytiska 

lavar. Däremot är det sen tidigare känt att geografisk position har en 

betydelsefull effekt på förekomsten av lavarter (Jüriado et al., 2009a). 

Enstaka studier har även kommit fram till att nederbörd har en positiv 

inverkan på artrikedom (Marini et al., 2011) och utbredning (Giordani & 

Incerti, 2008; Nash, 1996) av epifytiska lavar, varav effekten i longitud 

skulle kunna bero på skillnader i nederbörd. Att artdiversiteten ökar med 

nederbörden anses bero på att den är en viktig faktor för epifytiska 

lavarters metaboliska processer som fotosyntes, gasutbyte och 
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kvävefixering (Nash, 1996). I torrare klimat är förhållandena således 

sämre för de metaboliska processerna, varpå färre arter återfinns där. 

Områden med mycket regn skapar istället en högre luftfuktighet, vilket 

ökar artdiversiteten genom att ge underlag för stabil tillväxt och 

reproduktion (Marini et al., 2011). Enligt tidigare granskningar av den 

svenska nederbörden har störst mängd noterats i västra Götaland och en 

minskande trend i väst till östlig riktning (Klimat- och 

sårbarhetsutredningen, 2007). Om effekten av longitud sedd i denna 

studie skulle bero på skillnader i nederbörd skulle resultaten således tala 

emot tidigare resultat eftersom att artrikedomen minskar i samband med 

att nederbörden minskar. Inte heller luftfuktigheten kan förklara 

resultaten, som i Sverige är högst vid kusterna och lägre in mot land med 

tendenser till en minskning i nordlig riktning (Wern, 2013). Majoriteten 

av lavarterna i denna studie föredrar däremot torra och mindre fuktiga 

miljöer (Appendix 9.1) och det är även sen tidigare känt att den södra 

sidan, solsidan, på ekträd hyser högre diversitet av lavarter (Lindblom & 

Måreby, 1989 i Ranius et al., 2008). Resultaten i denna studie skulle 

således kunna skilja sig från tidigare resultat eftersom att lavarter knutna 

till ekträd inte är beroende av samma luftfuktighet som tidigare studerade 

arter. Majoriteten av lavarterna i denna studie har även sin 

huvudutredning i östra delen av studieområdet, vilken kan vara ytterligare 

en anledning till det erhållna resultatet.   

Även latitud påvisade en positiv signifikant effekt på artrikedomen av 

lavar, om än inte lika stark som longitud. Tidigare studier av hur latitud 

påverkar lavar har i Nordamerika påvisat att biomassan ökar paraboliskt 

med summan av den genomsnittliga månadstemperaturen, med högst 

värden vid början respektive slutet av temperaturgradienten (Epstein et 

al., 2008). SMHI:s sammanställning av årets väder (2018) visar att 

skillnaden i medeltemperatur i Lund (strata 2) och Stockholm (strata 4) 

under sommarmånaderna är liten för respektive år (2007–2015), men att 

medeltemperaturen mellan åren ökar från 2007 till 2015. Latitudens 

effekt på artrikedomen skulle således kunna bero på en liten 

temperaturgradient inom eller mellan åren. 

Den dominerande landskapstypen hade effekt på artrikedom och 

förekomst för sju av åtta epifytiska lavarter. Effekten från longitud och 

latitud visar även på att den nordöstra delen inom samtliga strata är mest 

artrik. Mellan de fyra strata var effekten högst i Götalands mellanbygder 

(strata 2) som visade på signifikant fler arter medan Götalands norra 

slättbygder (strata 3), Svealands slättbygder (strata 4) och Götalands 

skogsbygder (strata 5) ansågs likartade efter justering för longitud och 

latitud. Att flest arter påvisades i strata 2 kan bero på att området är 
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mindre i jämförelse med de tre andra stratumen (Figur 2), men att det 

trots det nästan har lika många observerade träd som strata 3 och 4 (Figur 

3). Sannolikheten är således större att träden i strata 2 upplever liknande 

förutsättningar och artsammansättning, varav en liten variation erhålls 

inom stratumet. Dessutom innehåller strata 2 ekträd med större diameter 

än resterande strata (Figur 4). Det lägre artantalet i strata 3 och 4 kan bero 

på att områdena består av mer åkermark, 92 och 91 % av 

jordbruksmarken i stratumen, jämfört med strata 2 som består av 76 % 

åkermark (Statistiska centralbyrån, 2010). Det finns inga studier av 

kännedom om hur diversiteten av lavar påverkas av odlingsmark, men 

studier på andra artgrupper har visat att artrikedomen av kärlväxter och 

fåglar minskar vid ökad homogenisering av landskapet till följd av ökad 

förekomst av åkermark (Winqvist et al., 2011). I det homogeniserade 

landskapet är risken följaktligen stor att spridda patcher av trädklädda 

naturbetesmarker bildas, vilket skulle kunna påverka diversiteten av 

epifytiska lavarter negativ i och med att de, likt andra epifyter, anses ha 

en begränsad spridningsförmåga (t.ex. Snäll et al., 2004; Siluett et al., 

2000).  

Tidigare studier har visat på trädstorlekens betydelse för diversiteten av 

lavar på lövträd (Nascimbene et al., 2009; Mežaka et al., 2012). Även i 

denna studie erhölls en signifikant positiv relation mellan träddiameter 

och rikedom av lavarter, vilket visar att tidigare resultat även stämmer för 

grova ekar. Träddiameterns effekt på förekomsten av individuella 

epifytiska lavarter varierade, varav endast tre (C. corrugatum, L. 

amylacea och C. inquinans) av åtta arter visade på positiva signifikanta 

samband. Samtliga av dessa tre arter är kända för att förekomma på torr 

och grovsprucken bark av jätteekar (Appendix 9.1). I tidigare studier har 

även förekomsten av C. adspersum visat på en relation med trädstorlek 

(Johansson et al., 2009), vilket skulle kunna bero på att den lägsta 

diametern som studerades var betydligt mindre än i denna studie. 

Samtliga ekar i denna studie skulle således kunna vara för grova för att 

med ökad storlek signifikant påverka förekomsten av arten. 

Solexponering av värdträdet har visat sig vara viktig för att avgöra 

förekomsten av lavar på lövträd med en tydlig korrelation till just ekträd 

(Jüriado et al., 2009a). Denna studie tyder även på att solexponering av 

grova ekträd i ängs- och betesmarker är en begränsade faktor för 

diversiteten av epifytiska lavarter. Platto et al. (2011) visade i sin studie 

att igenväxning och bildandet av sekundära skogar minskar diversiteten 

av epifytiska lavarter på ek till hälften i jämförelse med diversiteten på 

ekar i ängs- och betesmarker. Av de artspecifika analyserna var det 

endast tre arter (C. phaeocephala, B. alboatra och C. inquinans) vars 
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förekomst signifikant påverkades av solexponering av värdträdet, vilket 

stämmer överens med tidigare information om arternas habitatkrav 

(Appendix 9.1). 

5.1 Slutsats 

Denna studie visar att geografisk position, dominerande landskapstyp, 

träddiameter och solexponering signifikant påverkar artrikedomen av 

epifytiska lavarter på grova ekar i ängs- och betesmarker. Starkast är 

effekten av de regionala miljöfaktorerna, men de lokala faktorerna är 

också viktiga för att förklara diversiteten. Resultaten från geografisk 

position indikerar att en förväntad ökning i temperatur, till följd av global 

uppvärmning, inte bör påverka diversiteten av epifytiska lavarter negativt 

i södra Sverige. Däremot kan ett torrare och varmare klimat komma att 

flytta den svenska artstocken mer norrut. Ökad homogenisering av 

landskapet med dominerande förekomst av åkermark skulle kunna 

påverka diversiteten negativt, vilket är av intresse att studera vidare. 

Artspecifika analyser tyder på varierade resultat av miljöfaktorernas 

effekt på förekomsten av de åtta studerade lavarterna. Det lyfter 

ytterligare fram betydelsen av ett mosaikartat landskap med förekomster 

av ekträd i olika storlekar och med olika grad av solexponering för att 

hysa störst diversitet av epifytiska lavar.  

6 Samhälleliga & etiska aspekter 

Grova träd och lavar har till denna studie inventerats av Nationell 

Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) med syfte att ur ett 

landskapsperspektiv beskriva och placera den biologiska mångfalden i 

Sverige och studera dess förändring över tid. Detta för att bl.a. följa upp 

Sveriges miljökvalitetsmål (SLU, 2010) som Ett rikt odlingslandskap och 

Ett rikt växt- och djurliv. Inventeringen skedde fram till sommaren 2012 

och har inneburit en tidskrävande process för att genom fältarbete samla 

in befintliga mätdata. Med avseende på dessa aspekter är det positivt att 

arbetet som är dyrt och tidskrävande att samla in kan appliceras på flera 

användningsområden, som i t.ex. denna studie där redan existerande 

mätdata kan användas. 

Studien bidrar till förståelse av huruvida det finns ett samband mellan 

ekosystemfaktorer och geografisk spridning för att förklara förekomsten 

av lavar, och därmed biologisk mångfald knutna till äldre lövträd i ängs- 

och betesmarker. Informationen om den svenska biologiska mångfalden 

är viktig ur ett samhällsperspektiv. Det eftersom att biologisk mångfald 

påverkar bildandet av ekosystemtjänster genom att upprätthålla processer 

och funktioner i ett ekosystem. Dessutom kan vi inom medicinsk 
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forskning och teknikutveckling ta lärdom och ha användning av vår 

biologiska mångfald och dess genetiska variation.  

Eftersom varken djur eller människor påverkas av studien har inga 

etiska aspekter identifierats.  

7 Tack 
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9 Appendix 

9.1 Studerade lavarter 

Sammanställning av habitatkrav, förekomst (Hultgren & Andersson, 

2006) och aktuell status (SLU, 2018) för studerade lavarter. 

Statusklasserna står för LC (livskraftig), NT (nära hotad) och VU 

(sårbar). 

Art Habitat Förekomst Status 

Buellia alboatra Framförallt på gamla grova lövträd i 

öppna landskap 

Skåne till Uppland. 

Huvudutbredning östligt.  

LC 

Calicium 

adspersum 

Framförallt knuten till grovsprickig, 

torr ekbark på gamla jätteekar. Kan 

upptäckas i öppna som slutna landskap 

Huvudutbredning söder om 

den naturliga 

norrlandsgränsen. 

LC 

Chaenotheca 

phaeocephala 

Solexponerad sida av gamla ekar i 

öppna hag-, ängs- och gårdslandskap.  

Skåne till Lappland med 

tyngdpunkt i söder. 

Huvudutredning sydostlig.  

LC 

Cliostomum 

corrugatum 

Öppna miljöer på framförallt torr bark, 

och ved, av gamla jätteekar.  

Söder om den naturliga 

norrlandsgränsen med 

sydostlig huvudutbredning. 

NT 

Cyphelium 

inquinans 

Solexponerade öppna miljöer på 

näringsfattiga substrat som torr ved och 

grovsprucken bark av jätteekar. 

Huvudutbredning i nästan 

hela landet, avtar norrut.  

LC 

Lecanographa 

amylacea 

Starkt knuten till mycket gamla och 

grova jätteekar med grov skrovlig bark. 

Främst på den beskuggade delen av 

stammen. Öppna och glesa skogar. 

Skåne till Uppland. 

Huvudutbredning i östra 

Sverige. 

VU 

Lobaria 

pulmonaria 

Framförallt på gamla lövträd. Beroende 

av god tillgång på ljus och föredrar 

fuktigt klimat. Äldre skogar eller 

odlingslandskap i södra Sverige. 

Hela landet. NT 

Schismatomma 

decolorans 

Öppna eller halvöppna landskap på 

barken av gamla och grova jätteekar. 

Skåne till Uppland. 

Huvudutbredning i sydöstra 

Sverige. 

LC 
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