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1 Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter luftföroreringar har på 

lavar och grönalger som växer på lindar, genom att jämföra lavfloran i urban 

miljö och i landsbygdsmiljö. Mer specifikt var syftet att utreda hur avstånd till 

närmaste väg, trafikintensitet och trädets exponerade respektive icke-exponerade 

sida gentemot en väg påverkar lavfloran i urban miljö. 18 utvalda lavarter samt 

grönalger eftersöktes på 86 lindar i urban miljö och 37 i landsbygdsmiljö inom 

Norrköpings kommun. Resultaten visade att artantalet, samt förekomsten och 

täckningsgraden för flertalet lavar var större i landsbygdsmiljö jämfört med 

urban miljö. Kortare avstånd till närmaste väg och hög trafikintensitet hade 

negativ effekt på flertalet lavar. I båda fallen visades det motsatta för grönalger. 

Det fanns ingen skillnad i förekomster av lavar om de exponerades utåt mot 

vägen eller bort från vägen. 

2 Inledning 

Många studier har visat att luftföroreningar påverkar lavars artrikedom negativt. 

Påverkan kan exempelvis te sig som vitalitets- och fertilitetsnedsättning, 

minskning av artantal och täckningsgrad, samt lavdöd (Malmqvist 2001).  Lavar 

tar lätt upp gaser och lösta ämnen jämfört med högre växter enligt Hale (1983; 

citerat av Loppi et al. 2001), vilket är en egenskap som bidrar till att lavar är av 

stort värde som bioindikatorer av luftkvaliteten. Ranta (2001) visar i en studie 

att lavar har försvunnit centralt i en stad i Finland på grund av luftföroreningar. 

Lavar har lyckats återkolonisera med minskade luftföroreningar (Lisowska 

2010), men Ranta (2001) visar att det kan ta flera decennier innan artrikedomen 

återhämtar sig efter en nedgång.  

I de flesta fall är det luftföroreningar i form av kväve- och svaveloxider som har 

den mest betydande negativa påverkan på lavarna. Svaveloxiderna har dock 

minskat de senaste decennierna och därför anses numera kväveoxider stå för den 

största påverkan (Malmqvist 2001). Kväveoxider visas även ha en viktig roll för 

påverkan på lavar i urban miljö (Gombert et al. 2003). Ackumulering av kväve i 

laven är korrelerad med koncentrationen kvävedioxider enligt en studie utförd 

av Sojetoviené (2010). 

I Norrköpings kommun har det tidigare utförts en studie som visar tydligt att 

negativa förhållanden råder för lavarna i de centrala delarna av urbana miljön 

jämfört med landsbygden (Malmqvist 2001).  Påverkan är särskilt kraftig längs 

trafikerade vägar omgivna av byggnader. Vidare antyder Malmqvist (2001) att 

många lavar har mycket hög känslighet mot föroreningar, men en del lavarter 

samt grönalger tål luftföroreningar bättre än andra. Grönalger är mer vanliga i 
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miljöer med förorenad luft, vilket troligtvis är en följd av att de är 

kvävegynnade. Dessutom är konkurrensen från mer känsliga arter lägre där.  

Flarnlav är ett exempel på en lavart som är tålig mot luftföroreningar. 

Det visas i flera studier att abundansen av lavar är korrelerad med avståndet till 

en väg. I en studie utförd i urban miljö i Frankrike visar Gombert et al. (2003) 

att koncentrationen av kväve är korrelerad med avståndet till vägar hos 

hjälmrosettlav, men dock inte till blåslav. Angold (1997) visar att 

täckningsgraden av lavar ökar med ett större avstånd från vägen. Även 

trafikintensitet är korrelerad med lavars täckningsgrad, vilket visas av Monge-

Nájera et al. (2002). I en annan studie visar (Guidotti et al. 2009) att gällavens 

ackumulering av luftföroreningar i form av polycykliska aromatiska kolväten är 

proportionell mot trafikintensiteten. I en studie där sju lavarter undersökts visar 

Brawn & Ogden (1977) att abundansen av alla sju arterna var korrelerad med 

trafikintensiteten från bussar, men däremot var abundansen av skrynkellav och 

blåslav inte korrelerad med trafikintensiteten från personbilar. 

En studie utfördes i Italien för att studera effekterna på bladlavar på lind som 

växte på den sida av trädet som exponerades utåt mot en landsbygdsväg (Guasta 

2000). Enligt studien är hjälmrosettlav, citronlav och vägglav vanligare på 

exponerings-sidan. Detta beror förmodligen på att trafiken orsakat en högre 

kvävehalt i barken, vilket troligen gynnar dessa arter. Däremot var två mer 

känsliga arter lika vanliga på båda sidor om trädet. 

Syftet med denna studie var att beskriva förekomsten av lavar och grönalger i 

urban miljö och landsbygdsmiljö. Ett urval av 14 vanliga och fyra ovanliga 

lavarter samt grönalger eftersöktes på 123 lindar inom Norrköpings kommun. 

Hypotesen var att artantal, förekomstsannolikhet och täckningsgrad av lavar är 

större i landsbygdsmiljö än i urban miljö. Däremot borde det motsatta gälla för 

grönalger. Täckningsgraden av lavar förväntades vara mindre med ett kort 

avstånd till närmaste väg respektive en hög trafikintensitet, medan det motsatta 

förväntades för grönalger. Växte lavarna på den sida av trädet som exponerades 

ut mot vägen förväntades andelen förekomster per träd vara lägre jämfört med 

om de växte på den sida som vette bort från vägen.  

3 Material och metoder  

3.1 Undersökningsområden 

Studien genomfördes i Norrköpings kommun, som ligger i Östergötland, i 

sydöstra Sverige. Det område som i studien hörde till den urbana miljön 

utgjordes av de centrala delarna av tätorten Norrköping. Där undersöktes lindar 

som växte i alléer intill trafikerade vägar, vid övriga vägar, på kyrkogårdar och i 
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parker. I landsbygdsmiljön växte de undersökta lindarna spritt i kommunen på 

kyrkogårdar, i privata trädgårdar samt i en hagmark. 

3.2 Urval av lind 

Ett GIS-skikt över träd hämtades från länsstyrelsen i Östergötland. GIS-skiktet 

omfattar samtliga gamla och ihåliga träd med diameter-uppgifter som noterats 

under inventeringen i Östergötland åren 1997-2008. Man har inventerat alla i 

Östergötland förekommande lindar över 70 cm i diameter, från vilka 

studieträden valdes ut från. Ett urval av lind i Norrköpings kommun togs fram i 

programmet ArcMap 10. Lindarna som valdes växte öppet och hade omkretser 

mellan 220 och 235 cm, vilket motsvarar diametrar mellan 70 och 75 cm. Denna 

begränsning gjordes för att minska variationen av trädens egenskaper, för att i 

sin tur lättare fånga upp effekten av det som studerades. Antalet lindar delades 

upp så att ungefär två tredjedelar fanns i urban miljö och en tredjedel fanns i 

landsbygdsmiljö. För att i så stor utsträckning som möjligt studera planterade 

lindar i den urbana miljön utgick urvalet ifrån de tätortsgränser i Norrköping 

som fanns på en karta från år 1913. Under fältarbetet valdes lindar ut som växte 

med ett avstånd på minst 30 meter ifrån varandra. Slutgiltigt studerades 123 

lindar, varav 86 lindar i urban miljö respektive 37 lindar på landsbygden. 

3.3 Urval av lavar och grönalger 

För analys valdes 18 lavarter ut (Tabell 1). Av dessa är 14 vanliga arter och fyra 

ovanliga arter. ”Grönalger” valdes som grupp utan att urskilja enskilda arter. 
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Tabell 1. De utvalda lavarterna respektive grönalgerna. *Indikerar att 
arten är ovanlig. 

Lavar  Alger 

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum)* Grönalger (Desmococcus spp) 

Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala)* 

 Gul dropplav (Cliostomum corrugatum)* 

 Almlav (Gyalecta ulmi)* 

 Allélav (Anaptychia ciliaris) 

 Citronlav (Candelaria concolor) 

 Slånlav (Evernia prunastri) 

 Flarnlav (Hypocenomyce scalaris) 

 Blåslav (Hypogymnia physodes) 

 Skrynkellav (Parmelia sulcata) 

 Blemlav (Phlyctis argena) 

 Hjälmrosettlav (Physcia adscendens) 

 Finlav (Physcia tenella) 

 Gulkantad dagglav (Physconia enteroxantha) 

 Kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum) 

 Mjölig brosklav (Ramalina farinacea) 

 Brosklav (Ramalina fraxinea) 

 Vägglav (Xanthoria parietina)   

 

3.4 Fältarbete och förklaringsvariabler 

Under mars och april år 2012 utfördes inventeringen. För varje lind som 

inventeringen innefattade togs koordinater med hjälp av GPS (Garmin, Colorado 

300). Lavfloran inventerades 0,6 m ovanför marknivå upp till 1,6 m. Detta för 

att undvika avvikande effekter vid nedersta delen av stammen. Omkretsen i 

brösthöjd i cm mättes med hjälp av måttband på varje lind. Vissa träd hade en 

del knölar vilket försvårade mätningen av omkretsen. På dessa mättes omkretsen 

på den smalaste delen av trädet. Solexponering uppskattades genom att beräkna 

den procentuella andelen synlig himmel som motsvarade en åttondels glob, med 

söder som mittpunkt. Detta gjordes när träden var i avlövat tillstånd. Med hjälp 

av kompass, måttband och knappnålar delades linden in i åtta sektorer, varje 

sektor motsvarade 45 grader. För de specifika lavarterna uppskattades 

täckningsgraden i cm
2
 inom sektorerna med en meter i höjdled. Utifrån 

sektorerna indelades varje träd i två sidor, en som exponerades mot närmaste 

väg och en som vette bort från vägen. 
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Uppgifter på trafikintensiteten i fordon per dygn hämtades ur en 

sammanställning av trafiken i Norrköping (Samuelsson 2011). Ett medelvärde 

togs ut från år 2005 till år 2010 för de uppgifter som fanns tillgängliga till de 

vägar som ingick i studien. Vissa år saknade uppgifter varför det inte gick att 

basera ett medelvärde på alla år. För de vägar det saknades uppgifter om 

uppskattades trafikintensiteten. Avstånden till vägarna togs ut genom att i 

ArcMap 10 mäta avståndet mellan trädpunkten och vägen. 

3.5 Statistiska analyser 

Med linjär regressionsanalys (generelized linear model GLM) analyserades hur 

täckningsgraden av de utvalda lavarna respektive grönalgerna påverkades av 

urban miljö respektive landsbygdsmiljö, av trädets omkrets samt solexponering. 

De två sistnämnda variablerna var inte av primärt intresse för denna studie, utan 

ingick i analysen för att tydligare erhålla effekten av den förstnämnde variabeln. 

Normalfördelning med identity link funktion användes i analysen efter en 

logtransformering av täckningsgradvärdena i syfte att få mer normalfördelade 

värden. Analys gjordes bara om det fanns förekomst på minst 10 träd. Fynd av 

gulpudrad spiklav, gul dropplav och almlav saknades i både urban miljö och i 

landsbygdsmiljö, och kunde därmed inte analyseras. 

Regressionsanalys användes även för att analysera hur antalet lavarter påverkas 

av urban miljö respektive landsbygdsmiljö, trädets omkrets och solexponering, 

på liknande sätt som i ovannämnda analysen. Poissonfördelning med log link 

funktion användes i denna analys. 

Andelen träd med förekomst av individuella arter räknades fram. Binomiala 

konfidensintervall för dessa togs fram med hjälp av en uträknare för 

konfidensintervall (Sauro 2005). De framräknade värdena som användes var av 

typen ”Adjusted wald” (Lewis & Sauro 2006).  

För att studera hur lavarnas respektive grönalgernas täckningsgrad i urban miljö 

påverkas av avstånd till närmaste väg, trafikintensitet, omkrets och 

solexponering användes regressionsanalys. Analysen gjordes på liknande sätt 

som täckningsgradsanalysen ovan. Förutom täckningsgradvärdena 

logtransformeras även trafikintensitet och vägavstånd för att få mer 

normalfördelade värden. Den kritiska gräns som sattes i denna analys var 

förekomst av arten på minst 20 träd för att analyseras med två variabler 

respektive 40 träd för att analyseras med fyra variabler. Fynd av brun nållav, 

brosklav och allélav saknades på träd i urban miljö, och kunde därmed inte 

analyseras. 

Med Chi
2
-test analyserades om förekomsten av de specifikt utvalda lavarterna 

respektive grönalgerna skiljer sig mellan den sidan av trädet som är exponerad 
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ut mot vägen jämfört med den sidan av trädet som vetter bort från vägen, för de 

lindar som stod i anslutning till en väg i urban miljö. Den gräns för det antal träd 

som arten behövde finnas på för att analyseras sattes till minst fem träd per 

klass. Förutom avsaknad av ovanstående lavar i urban miljö saknades även 

kyrkogårdslav och mjölig brosklav på träd i anslutning till en väg, varför dessa 

arter inte kunde analyseras. 

De statistiska analyserna utfördes i analysprogrammet IBM SPSS Statistics 20 

(SPSS Inc. And IBM Company, 2012).  

4 Resultat 

I genomsnitt hittades 5,8 lavarter per träd. En art respektive 11 arter motsvarade 

det minimala respektive maximala artantalet lavar per träd. Medelvärdet för 

artantal lavar var 5,05 arter per träd i urban miljö respektive 6,59 arter per träd i 

landsbygdsmiljö. Minimala respektive maximala värden, medelvärde och 

median är framtagna för de fyra förklaringsvariablerna (Tabell 2). 

Tabell 2. Förklaringsvariabler med minimala respektive maximala 
värden, samt medelvärde och median. n = antal träd 

 
n Min Max Medelvärde Median 

Omkrets (cm) 123 220 255 235 236 

Solexponering (%) 123 5 85 31,4 30 

Avstånd till närmaste väg (m) 34 1 29 10 7 

Trafikintensitet (fordon/dygn) 34 2000 14255 7166 6786 

 

4.1 Effekter av urban miljö och landsbygdsmiljö 

Artantalet lavar per träd var högre i landsbygdsmiljö än i urban miljö (Tabell 3). 

Inga lavarter påverkades av omkrets och solexponering.  

Tabell 3. Effekten av urban miljö respektive landsbygdsmiljö på antal 
lavarter, med omkrets solexponering som covariater i en poissonanalys. 
Positiva värden på B innebär positivt samband (p < 0,05). 

  
 

95 % Konfidensintervall 
    B Nedre Övre Wald Chi-Square Signifikans 

Landsbygdsmiljö 0,277 0,118 0,437 11,6 < 0,001 

Urban miljö 0 - - - - 

Omkrets (cm) -0,00293 -0,0116 0,00577 0,435 0,509 

Solexponering 0,000545 -0,00383 0,00493 0,0594 0,807 
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De flesta lavarter fanns företrädesvis i landsbygdsmiljö, medan bara enstaka 

fanns företrädesvis i urban miljö (Figur 1). I många fall, t ex mjölig brosklav, 

blemlav och slånlav var skillnaderna avsevärda. Brosklav, brun nållav och 

allélav har endast funnits i landsbygdsmiljö och även kyrkogårdslav har nästan 

uteslutande funnits där. 

 

 

Figur 1. Andel träd med förekomst av lavar respektive grönalger i urban 
miljö respektive landsbygdsmiljö, med 95 procentigt konfidensintervall. 
De grå staplarna motsvarar urban miljö och de vita staplarna motsvarar 
landsbygdsmiljö. 

 

Täckningsgraden av en individuell lavart var större i landsbygdsmiljö än i urban 

miljö för fyra arter: slånlav, skrynkellav, blemlav och mjölig brosklav (Tabell 

4). Täckningsgraden av flarnlav var däremot större i urban miljö. Även 

grönalger hade en större täckningsgrad i urban miljö. Fyra arter påverkades av 

solexponering men ingen art påverkades av trädets omkrets.  
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Tabell 4. Effekten av urban miljö och landsbygdsmiljö på 
täckningsgraden av lavarter respektive grönalger, med omkrets och 
solexponering som covariater i en linjär regressionsanalys. Positiva 
värden visar positivt samband mellan täckningsgrad och 
landsbygdsmiljö, omkrets och solexponering. n=antal träd i analysen.      
* visar på statistisk signifikans (p < 0,05).  

 
n Stad/land Omkrets (cm) Solexponering (%) 

Gulpudrad spiklav 0 - - - 

Brun nållav 7 - - - 

Gul dropplav 0 - - - 

Almlav 0 - - - 

Grönalger 109 -1,18* -0,00919 -0,000969 

Allélav 5 - - - 

Citronlav 26 0,0757 - - 

Slånlav 79 1,02* -0,00823 0,013* 

Flarnlav 62 -0,788* -0,0128 0,006 

Blåslav 36 0,202 0,005 0,0162* 

Skrynkellav 95 0,826* 0,000785 0,0125* 

Blemlav 49 1,052* 0,00791 0,0019 

Hjälmrosettlav 57 0,0942 0,0101 0,0149* 

Finlav 84 -0,346 -0,00562 0,00683 

Gulkantad dagglav 68 -0,287 0,00613 0,00209 

Kyrkogårdslav 15 0,706 - - 

Mjölig brosklav 39 1,04* -0,00761 0,0115 

Brosklav 13 - - - 

Vägglav 51 -0,346 0,0135 0,00681 

 

4.2 Effekter av avstånd till vägar och trafikintensitet i urban miljö  

Sex lavarter – slånlav, blåslav, skrynkellav, hjälmrosettlav, gulkantad dagglav 

och vägglav – ökade i täckningsgrad med ett ökande avstånd från närmaste väg 

(Tabell 5). En högre trafikintensitet hade negativ påverkan på täckningsgraden 

på fem lavarter: citronlav, slånlav, blåslav, skrynkellav och vägglav. 

Grönalgernas täckningsgrad ökade med både ett kortare avstånd från vägen och 

med en högre trafikintensitet. Det var ingen art som påverkades av trädets 

omkrets och endast skrynkellav påverkades av solexponering.  



9 

 

Tabell 5. Påverkan av avstånd till närmaste väg, trafikintensitet, 

solexponering och trädomkrets på täckningsgrad av lavarter respektive 

grönalger i urban miljö. Negativa värden på lutningskoefficienten från 

den linjära regressionen indikerar negativ påverkan på täckningsgrad vid 

ökande vägavstånd, trafikintensitet, solexponering respektive omkrets. n 

= antal träd i analysen. * visar på statistisk signifikans (p < 0,05). 

 

n 
Avstånd till 

närmaste väg (m) 
Trafikintensitet 
(fordon/dygn) 

Solexponering 
(%) 

Omkrets 
(cm) 

Gulpudrad spiklav 0 - - - - 

Brun nållav  0 - - - - 

Gul dropplav 0 - - - - 

Almlav 0 - - - - 

Grönalger  79 -0,326* 0,213* 0,00123 -0,0029 

Allélav 0 - - - - 

Citronlav 22 -0,336 -0,686* - - 

Slånlav 43 0,463* -0,407* 0,0055 -0,0104 

Flarnlav  54 -0,275 0,0472 0,00028 0,00132 

Blåslav 22 0,582* -0,451* - - 

Skrynkellav  63 0,65* -0,304* 0,00901* -0,00311 

Blemlav 16 0,234 -0,285 - - 

Hjälmrosettlav  51 0,402* 0,0266 0,00876 0,00442 

Finlav  70 0,182 -0,159 0,00733 -0,0143 

Gulkantad dagglav  50 0,34* -0,209 0,00211 0,00585 

Kyrkogårdslav 1 - - - - 

Mjölig brosklav 6 - - - - 

Brosklav 0 - - - - 

Vägglav  41 0,48* -0,474* 0,003 -0,00150 

      

Det fanns ingen skillnad i förekomst av lavar per träd som växte på den sida av 

trädet som exponerades utåt mot vägen jämfört med den sida av trädet som vette 

bort från vägen (Tabell 6).  
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Tabell 6. Förekomster av lavar per träd på den sida av trädet som 
exponerades mot vägen respektive den sida som stod bort från vägen.   
n = antal träd i analysen. 

  n Mot väg Från väg Totalt mot/från väg 

Gulpudrad spiklav 0 - - - 

Brun nållav 0 - - - 

Gul dropplav 0 - - - 

Almlav 0 - - - 

Grönalger 34 - - - 

Allélav 0 - - - 

Citronlav 18 7 5 12 

Slånlav 10 - - - 

Flarnlav 31 2 3 5 

Blåslav 6 - - - 

Skrynkellav 21 6 10 16 

Blemlav 1 - - - 

Hjälmrosettlav 18 7 7 14 

Finlav 28 8 10 18 

Gulkantad dagglav 16 5 6 11 

Kyrkogårdslav 0 - - - 

Mjölig brosklav 0 - - - 

Brosklav 0 - - - 

Vägglav 15 6 7 13 

 

5 Diskussion 

5.1 Effekter av urban miljö och landsbygdsmiljö  

Artantal, förekomstsannolikhet och täckningsgrad av lavar var företrädesvis 

större i landsbygdsmiljö än i urban miljö, vilket var förväntat. Dessa resultat 

överensstämmer dessutom bra med liknande studier på lind och andra trädarter, 

som bland annat visades av Malmqvist (2001) och Ranta (2001).  

Att brun nållav, brosklav och allélav saknades samt att kyrkogårdslaven hade en 

enda förekomst i urban miljö, medan dessa arter var vanliga på landsbygden, 

tyder troligen på att dessa arter är särskilt känsliga mot luftföroreningar. I en 

studie bekräftas det av Matwiejuk (2009) att brosklav och kyrkogårdslav är 

hotade i Polen. Att flarnlav hade högre täckningsgrad i urban miljö beror 

troligen på att denna lav är kvävegynnad (Malmqvist 2001) och därmed har 
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goda möjligheter att växa i urban miljö. Även grönalger är kvävegynnade 

(Malmqvist 2001) och hade som förväntat en större täckningsgrad i urban miljö.  

Omkretsen på de undersökta lindarna påverkade inte täckningsgraden av 

lavarna, vilket var förväntat eftersom omkretsspannet medvetet, genom urvalet 

av träd, styrdes till att vara litet. En studie utförd av Johansson et al. (2009) visar 

att omkretsen påverkar de sex arter på ek som undersökts, men denna studie 

innefattade samtliga träd med omkrets > 17 cm i brösthöjd, alltså ett stort 

omkretsspann jämfört med det i denna studie. Solexponering hade effekt på fyra 

arter och det ligger i linje med tidigare studier som visar att vissa arter påverkas 

av denna faktor, vilket visats av Humphrey et al. (2002). 

5.2 Effekter av avstånd till vägar och trafikintensitet i urban miljö  

Täckningsgraden för de flesta lavarter ökade med ökande avstånd till närmaste 

väg, vilket var förväntat. Det överensstämmer också med liknande studier som 

gjorts på lavar, som exempelvis studien av Angold (1997). Enligt Swoboda 

(2007) är dock skrynkellav, hjälmrosettlav och finlav nitrofyter och gynnas 

alltså av kväve. Dessutom är koncentrationen av kväve hos hjälmrosettlav 

korrelerad med avstånd till vägar enligt Gombert et al. (2003). Därför kan det 

kanske tyckas anmärkningsvärt att dessa arters täckningsgrad inte var större nära 

vägen istället för tvärtom. Förklaringen till detta skulle kunna vara att lavar kan 

missgynnas om kvävehalten blir alltför hög. Ytterligare en förklaring kan vara 

att det fanns något annat som hade negativ effekt på lavarna nära vägen, som 

exempelvis den lägre luftfuktigheten i staden. 

En högre trafikintensitet hade negativa effekter på fem av lavarterna. Även detta 

resultat var i enlighet med vad som var förväntat. Vidare var det i enlighet med 

studien som utförts av Brawn (1977), som visade att lavars abundans var 

korrelerad med trafikintensitet från bussar.  

Ett kortare avstånd till närmaste väg och en högre trafikintensitet ökade däremot 

grönalgers täckningsgrad, vilket var förväntat. Ett kortare avstånd till vägen 

respektive en högre trafikintensitet kan troligen innebära en större ackumulering 

av kväve, då Sojetoviené (2010) visade att ackumulering av kväve i laven är 

korrelerad med koncentrationen kvävedioxider. Som tidigare antytts är 

grönalger kvävegynnade (Malmqvist 2001), vilket kan förklara den större 

täckningsgraden.  

Det fanns ingen tydlig skillnad i förekomst av lavar om de växte på den sida av 

trädet som exponerades utåt mot vägen eller om de växte på den sida av trädet 

som vette bort från vägen. Resultatet var inte i enlighet med hypotesen, där fler 

förekomster på sidan som vette bort från vägen förväntades. I den tidigare 

studien av Guasta (2001) var det två arter som inte föredrog någon av sidorna av 
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trädet, vilket överensstämmer med denna studies resultat. Dock visades 

hjälmrosettlav, vägglav och citronlav samt en art som inte ingick i denna studie 

vara mer vanliga på den sidan som exponerades mot vägen (Guasta 2000). En 

förklaring till detta skulle kunna vara att alla träd i Guasta (2000) stod 1,5 meter 

ifrån vägen. I denna studie var klassningen ”i anslutning till en väg” mer 

subjektiv och avstånden från vägen varierade mer.  Dessutom var trädens 

omkrets större i denna studie vilket eventuellt skulle kunna påverka. Ytterligare 

en anledning till att resultatet inte blev som förväntat kan bero på att det var ett 

ganska litet antal träd som ingick i analysen av träd nära en väg, och därför kan 

endast stora förändringar detekteras med analysen.  

5.3 Slutsats 

Denna studie visade att artantalet, förekomstsannolikheten och täckningsgraden 

av ett flertal lavar var större i landsbygdsmiljö än i urban miljö. Kortare avstånd 

till närmaste väg och hög trafikintensitet hade negativ effekt på flertalet lavar. 

Det motsatta visades för grönalger, som gynnades i urban miljö, ett kortare 

vägavstånd och en högre trafikintensitet. Däremot skiljde sig inte lavfloran på 

den sida av trädet som exponerades mot vägen från lavfloran som vette bort från 

vägen. 
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