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1 Sammanfattning 

I föreliggande studie har riktningspreferenser hos tio eklevande lavar 

undersökts, både rara och triviala arter, samt hur deras fördelning runt 

stammen påverkas av solexponering, närliggande träd- och buskskikt, 

barksprickedjup och trädets omkrets. Lavarnas förekomst noterades 

genom att se vilka bågar om tio grader de befann sig i. Även en 

uppskattning av lavarternas täckningsgrad i varje båge noterades. 

Riktningspreferenser kunde bestämmas för nio av tio arter. För att 

analysera faktorernas påverkan på lavarnas spridning runt stammen 

plottades koncentrationerna för varje lavart, för varje träd där förekomst 

av arten noterats mot de fyra faktorerna. Fördelningen runt trädstammen 

för Cliostomum corrugatum påverkades positivt av solexponering medan 

den påverkades negativt för Lepraria incana. Fördelningen av 

Cliostomum corrugatum runt trädstammen påverkades negativt av ett tätt, 

närliggande träd- och buskskikt medan Lepraria incana påverkades 

positivt. Endast en art påverkades av trädens omkrets (Calicum viride) 

medan ingen av arterna påverkades signifikant av barksprickedjupet. 

Slutsatsen som kunde dras från resultaten i denna studie var att 

förekomsten av den rara arten C. corrugatum påverkas positivt av hög 

solexponering och negativt av ett tätt träd- och buskskikt. Därför bör ekar 

med denna lav rensas från närliggande buskar och träd för att arten ska 

gynnas. 

2 Introduktion 

Lavar är en viktig organismgrupp när det gäller miljöövervakning, 

bevarandebiologi och biodiversitet (Lättman 2012). De har bland annat 

använts som bioindikatorer för luftföroreningar så som svavel- och 

kväveoxider (Shukla och Upreti 2011). Det som gör dem känsliga är 

avsaknaden av kutikula, avsaknaden av rötter samt avsaknaden av 

kasparys band. Hos en spermatofyt är kutikulan ett vaxlager på växtens 

blad som bland annat skyddar den mot skadliga luftburna ämnen medan 

kasparys band skyddar växten från att ta upp skadliga ämnen genom 

rötterna. Då lavar inte kan kontrollera vad som tas upp blir det ett 

problem när luften och regnvattnet innehåller föroreningar (Lättman 

2012). Även om de är känsliga och snabbt svarar på förändringar i miljön 

orsakade av människan så har de en enastående förmåga att överleva 

under mycket svåra förhållanden. Symbiosen mellan svamp och alg gör 

det möjligt för lavarna att leva i extremt ogästvänliga habitat. Med sina 

hyfer klarar de till exempel av att penetrera granit (Brodo et al. 2001) och 
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lavarterna Rhizocarpon geographicum och Xantoria elegans har visat sig 

kunna överleva ute i rymden (Sancho et al. 2007).  

Eftersom lavar är fotosyntetiserande organismer är solljus en 

livsnödvändig faktor. Det skiljer sig dock mellan olika arter hur mycket 

solljus som behövs för fotosyntes samt hur mycket solljus de klarar av 

(Lättman 2012). Vissa arter, som till exempel Verrucaria rubrocincata, 

kan påträffas i ökenmiljöer, klarar av kraftigt solljus (elektromagnetisk 

strålning upp till 2600 µmol m
-2

 s
-1

) och ändå upprätthålla en pågående 

fotosyntes (Lättman, 2012). Å andra sidan kan skogslevande arter som 

Lobaria pulmonaria skadas av kraftigt solljus (610 µmol m
-2

 s
-1

 eller mer; 

Gauslaa et al. 2006). 

Lavar har en förmåga att växa på många olika substrat men de fyra 

följande är de allra vanligaste; barkväxande (corticolous), vedlevande 

(lignicolous), stenlevande (saxicolous) och jordlevande (terricolous). 

Vissa arter klarar eventuellt att leva på flera olika substrat medan andra 

bara klarar av en eller ett par. En del bark- och vedlevande lavar kan leva 

på flera olika trädslag medan andra bara klarar av en eller ett par trädslag 

(Lättman 2012). Förutom luftföroreningar kan bark- och vedlevande lavar 

även påverkas av trädålder, barksprickedjup, täckningsgrad av mossor 

och mikroklimat (Ranius et al. 2008). Andra studier har också visat att 

tätheten av träd kan påverka lavfloran (Paltto et al. 2010). 

Enligt Gärdenfors (2010) finns det 2419 lavarter i Sverige. En del av 

dessa arter har eken som sitt huvudsubstrat (Nitare 2010). I Östergötland 

finns idag flera eklandskap. Dessa är rester från jordbrukssamhällets 

hagmarker och under flera hundra år tillhörde alla ekar kronan, och virket 

användes framförallt till skeppsbygge. Den som fällde eller skadade en ek 

riskerade stränga straff. Även ekplantor hade samma skydd 

(Naturhistoriska riksmuseet 2011). Idag bevarar man framförallt gamla 

grova ekar då en mängd olika insekter, mossor, lavar och svampar är 

beroende av dem. I Östergötland finns idag bara en fjärdedel av den areal 

ekmiljöer som fanns på 1700-talet. Tyvärr är ekmiljöerna oftast små och 

utspridda vilket försvårar den ekologiska funktionaliteten. En stor del av 

grova och värdefulla ekar står idag i igenväxta marker eller i marker där 

hävden upphört eller är för svag. Avsaknaden av hävd gör att arealen för 

ekmiljöerna riskerar att minska kraftigt (Länsstyrelsen Östergötland 

2013).  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella 

riktningspreferenser hos epifytiska lavar på ek samt hur spridningen av 

dessa runt trädstammen påverkades av solexponering, omgivande träd 

och buskar, barksprickedjup och omkrets. Detta gjordes genom att 
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undersöka ett antal epifytiska lavar på stora ekar i landsbygdsmiljöer 

söder om Linköping. Förhoppningen var att kunna nå 

skötselrekommendationer för ekarnas närmiljö. 

3 Material och metoder 

3.1 Studieområde 

Studien har utförts i ett område söder om tätorten Linköping, centrala 

Östergötland. Området består av landsbygdsmiljöer och delar utgörs av 

naturreservat. I området ingår bland annat naturreservatet Tinnerö 

eklandskap med stora sammanhängande ekmiljöer som hyser många 

äldre ekar. Större delen av de ekar som studerats stod i hagmarksmiljöer, 

men en del stod även i tät skog och ett par stod i rasbranter.  

 

3.2 Urval av ekar 

Ek (Quercus robur) är ett vanligt förekommande trädslag i Linköpings 

kommun samt i stora delar av Östergötland. Koordinaterna för de träd 

som användes i studien hämtades från ett GIS-lager från Länsstyrelsernas 

GIS-tjänster (http://www.gis.lst.se/) och med hjälp av GPS(Garmin, 

GPSMAP
®
 62st) kunde träden lokaliseras. Lagret som användes 

innefattade trädinventeringar mellan åren 1997 och 2008 i Östergötlands 

län. Med hjälp av programmet ArcMap 10.1 kunde urval av träd göras. I 

det här fallet valdes ekar ut som var lokaliserade söder om Linköping, 

mellan riksväg 23/34 och riksväg 35 med ett maximalt avstånd av 14 km 

från Linköpings centralstation. Eftersom jag främst ville studera lavarter 

med höga habitatkrav och är rödlistade, eller används som signalarter, 

valdes endast ekar med en omkrets ≥350 cm (Nitare 2010). Genom att 

enbart undersöka så stora ekar var chansen större att de rara arterna 

inkluderades. När ekarna i det valda området selekterats slumpades 120 

träd fram som skulle undersökas. Totalt kunde lavar från 93 ekar 

användas vid analysen (en del träd stod på privat tomt, hade blivit 

nedhuggna eller hade en dubbelstam, det vill säga trädet hade en rot med 

två eller fler stammar där varje enskild stam var för liten för att hysa de 

ovanliga lavarterna). 

 

3.3 Urval av lavar 

Totalt undersöktes tio lavarter (Tabell 1) varav sju har höga krav på sina 

habitat och är rödlistade eller används som signalarter (Nitare 2010). De 

resterande arterna är mer vanliga och kan återfinnas i en rad olika habitat. 

http://www.gis.lst.se/
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Tabell 1: Studiens eftersökta lavar. Sju av dessa är rara och har höga krav på 
sina habitat medan de resterande tre är triviala och kan förekomma i många 
olika habitat, enligt Nitare (2010). 

Rara arter Triviala arter 

Blekspikar (Sclerophora spp.) Grön spiklav (Calicium viride) 

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

Brun nållav (Chaenotheca phaeocephala) Blågrå mjöllav (Lepraria incana) 

Gulpudrad spiklav (Calicium adspersum) 
 

Sotlav (Cyphelium inquinans) 
 

Gammelekslav (Lecanographa amylacea) 
 

Grå skärelav (Schismatomma decolorans) 
 

 

3.4 Fältarbete 

Fältarbetet utfördes mellan april och maj år 2013. För varje ek mättes 

dess omkrets i brösthöjd (ca 130 cm ovanför marken). Djupet av 

barksprickorna mättes i alla fyra väderstreck för att sedan kunna få ut ett 

medelvärde för varje träd; barksprickedjup anses bättre spegla ett träds 

ålder än omkrets (Barkman 1958, Pedersen 1980). Solexponering som 

eken utsattes för under ett dygn bedömdes genom att uppskatta hur 

mycket (procentuellt) av stammen som skuggades av omgivningen. Detta 

gjordes genom att man placerade sig vid trädets sydsida med blicken åt 

söder och med hjälp av kompass kunde man få en uppfattning om var 

solen gick upp och ner samt dess bana på himlen. Eftersom de flesta 

lövträd inte hade fått några löv fick man tänka sig hur skuggningen av 

eken hade varit om lövträden i närheten hade haft löv. Exempel på två 

extremfall: om eken stod mitt inne i en tät skog uppskattades 

solexponeringen till 0% (möjligtvis 5%), men stod eken helt ensam på en 

åker skulle den få solexponeringen uppskattad till 100%. Ekens egen 

krona har alltså inte räknats som skuggande. Även träd- och buskskiktet 

uppskattades procentuellt under kronan och i en fem meter bred cirkel 

runt kronan.  
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Lavarna eftersöktes i ett 50 cm brett band, mellan 130 och 180 cm höjd 

runt hela stammen. Anledningen till detta var att påverkan från buskar, 

högt gräs och mossa vid trädbasen skulle undvikas samt ergonomiska 

överväganden. Över- och underkant på bandet markerades med hjälp av 

nål och tumstock. Med hjälp av en kompass inleddes sökningen av 

lavarterna vid norr (0-10°) för att fortsätta medsols runt trädet. Trädets 

omkrets delades in i 36 bågar, varje båge var 10°. Vid fynd av någon av 

de sökta lavarna noterades vilken båge den växte i samt vilken 

täckningsgrad den hade. Täckningsgraden av laven noterades på skalan 1 

till 5, där 1 motsvarade enstaka fynd och 5 motsvarade riklig förekomst 

inom bågen.  

 

3.5 Statistisk analys 

För att visualisera data gjordes cirkulära histogram i mjukvaran Oriana 4  

(Kovach Computing Services, Anglesey). I histogrammen plottades också 

medelvektorn, alltså den specifika lavens tyngdpunkt runt trädstammen, 

med 95%-igt konfidensintervall. I några fall räknades inte detta ut då 

antingen stickprovet var för litet eller att koncentrationen av 

förekomsterna var för låg. I Oriana 4 gjordes även Rao’s spacing test och 

Rayleigh test för att undersöka om en lavart var jämt eller ojämnt 

fördelad runt trädstammen. Rao's spacing test baseras på avståndet mellan 

intilliggande observationspunkter medan Rayleigh test är baserat på 

antalet observationer och medelvektorns längd. Avslutningsvis användes 

också Oriana 4 för att räkna ut varje lavarts koncentration per träd. 

Koncentrationen är ett mått på medelvektorns längd och på så sätt även 

dess styrka. En låg koncentration innebär att data är jämt fördelat och att 

medelvektorn blir kort, eller att den inte kan räknas ut, medan höga 

värden innebär att data inte är jämt fördelat och medelvektorn starkare. 

Koncentrationerna för de sex mest frekventa arterna användes för att ta 

reda på om deras spridning runt trädstammarna berodde på 

solexponering, träd- och buskskikt, omkrets eller barksprickedjup genom 

att göra regressionsanalyser i STATISTICA 10 (Statsoft Inc., Oklahoma). 

Det var för få fynd av Sclerophora spp., L. amylacea och S. decolorans 

för en meningsfull analys. C. inquinans analyserades inte heller 

individuellt då komplikationer vid identifieringen gjort data för arten en 

aning osäker. Vid för låga förekomster av en art kunde programmet 

Oriana 4 inte behandla data och markerade det istället som opålitligt. 

4 Resultat 

4.1 Är lavarna jämt fördelade runt trädet? 

Genom att använda medelvektorn bestämdes lavarnas 
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riktningspreferenser runt trädstammen (Figur 1). Först gjordes Rao's 

spacing test, som testar om data är fördelat, vidare Rayleigh test för att 

beräkna medelvektorns signifikans (Tabell 2). Alla lavar utom S. 

decolorans hade signifikant p-värden för de båda testen, och den senare 

exkluderades från fortsatta analyser. Av de sökta lavarna gjordes flest 

fynd av de triviala arterna; C. candelaris (2269), L. incana (1339) och C. 

viride (1117). Det var också de triviala arterna som hade störst 

mängddata; C. candelaris (5895), L. incana (3766) och C. viride (2393). 

Av de rara arterna gjordes flest fynd av C. phaeocephala (524), C. 

inquinans (365), C. corrugatum (334) och C. adspersum (145). 

Mängddatat för dessa var följande; C. phaeocephala (1400), C. inquinans 

(693), C. corrugatum (854) och  C. adspersum (345) (Tabell 2). 
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Figur 1: Histogram för mängden av varje lavart i varje båge. Med i histogramen finns 
även medelvektor och konfidensintervall som är baserade på frekvensdata. 
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Figur 1. fortsättning. 
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Tabell 2: Arternas frekvens, medelvektor (med 95%-konfidensintervall) samt 
Rao's och Rayleigh p-värde. Resultaten är baserade på mängddatat för varje 
lavart, men frekvensen är också listad. Värden markerade med * indikerar 
p>0,05 vilket medför opålitligt konfidensintervall och medelvektor. 

Art Frekvens/ 

Mängd 

Medel 

vektor 

Undre 

KI 

Övre 

KI 

Rayleigh 

p-värde 

Rao's p-

värde 

Sclerophora spp. 16/34 
21° 9,0° 33,6° 3,84E-10 < 0,01 

C. corrugatum 334/854 
237° 228,6° 245,9° < 1E-12 < 0,01 

C. phaeocephala 524/1400 
191° 180,5° 201,0° < 1E-12 < 0,01 

C. adspersum 145/345 
20° 10,5° 29,5° < 1E-12 < 0,01 

C. inquinans 365/693 
179° 168,1° 190,3° < 1E-12 < 0,01 

L. amylacea 33/85 
33° 311,2° 351,5° 7,03E-7 < 0,01 

S. decolorans 17/22 
* 94° * * * 0,078 * 0,50 > p > 

0,10 

C. viride 1117/2393 
147° 124,0° 169,7° 5,81E-6 < 0,01 

C. candelaris 2269/5895 
216° 205,4° 226,1° < 1E-12 < 0,01 

L. incana 1339/3766 
25° 21,0° 28,1° < 1E-12 < 0,01 

 

4.2 Faktorernas påverkan 

Solexponering hade en signifikant negativ påverkan på koncentrationen 

för C. corrugatum (p=0,019), det vill säga, ökande solexponering innebar 

att arten förekom spritt över en större båge (Tabell 3). Vidare var det en 

signifikant positiv påverkan på koncentrationen för L. incana (p=0,050). 

Koncentrationen av L. incana ökade alltså när solexponeringen ökade 

(Tabell 3). Nästan ett helt omvänt scenario var det med träd- och 

buskskiktet. När mängden träd och buskar, inom en fem meters radie från 

kronan, ökade ledde detta till en minskad koncentration av L. incana 

(p=0,036) samtidigt som koncentrationen av C. corrugatum visade en 

tydligt stigande trend (p=0,059). För barksprickedjupet fanns inga 

signifikanta värden medan det för omkrets endast var C. viride (p=0,035) 

som uppvisade ett signifikant p-värde (Tabell 3), och ett negativt 
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samband på koncentrationen: ju större träd, ju mer utspridd blir laven.  
 

Tabell 3: Faktorernas påverkan på fem av de sökta lavarterna. 
Koncentrationen för varje träd för varje lavart har plottats mot 
solexponeringen, träd- och buskskiktet, barksprickedjupeet samt omkretsen 
för varje enskilt träd. 

Art Lutningskoefficient SE p 

Solexponering    

C. corrugatum -0,020 0,00813 0,019 

C. phaeocephala -0,0033 0,00534 0,538 

C. adspersum -0,0034 0,0113 0,765 

C. viride -0,0034 0,00280 0,233 

C. candelaris -0,0006 0,00133 0,633 

L. incana 0,0044 0,00221 0,050 

Träd- och Buskskikt    

C. corrugatum 0,0121 0,00620 0,059 

C. phaeocephala 0,0046 0,00496 0,361 

C. adspersum -0,0011 0,00919 0,906 

C. viride 0,0038 0,00235 0,110 

C. candelaris 0,0008 0,00108 0,457 

L. incana -0,0039 0,00185 0,036 

Barksprickedjup    

C. corrugatum -0,1198 0,20068 0,554 

C. phaeocephala 0,1585 0,11541 0,115 

C. adspersum 0,2078 0,21863 0,358 

C. viride 0,0152 0,06252 0,809 

C. candelaris -0,0150 0,02798 0,594 

L. incana 0,0208 0,04804 0,667 

Omkrets    

C. corrugatum -0,0004 0,00184 0,811 

C. phaeocephala 0,0012 0,00174 0,493 

C. adspersum -0,0005 0,00196 0,793 

C. viride -0,0021 0,00097 0,035 

C. candelaris -0,0004 0,00044 0,352 

L. incana -0,0003 0,00073 0,651 
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5 Diskussion 

Målsättningen med studien var att ta reda på om det fanns och i så fall 

beskriva riktningspreferenser hos de eftersökta lavarna. En annan 

målsättning var om riktningspreferenserna påverkas av solexponering, 

beskuggning, barksprickedjup och omkrets. 

5.1 Fördelning 

Nio arter av tio var signifikant ojämnt fördelade runt trädstammen. Sex 

arter hade sin huvudutbredning åt söder medan tre arter; Sclerophora 

spp., C. adspersum och L. amylacea förekom främst på nordsidan. 

Utfallet för Sclerophora spp., C. corrugatum, C. phaeocephala, C. 

adspersum, C. inquinans och L. amylacea stämmer överens med hur 

Nitare (2010) beskriver varje lavarts preferenser gällande nord- och 

sydsidan av substraten. Andra överensstämmande beskrivningar finns för 

Sclerophora spp. (Hultengren & Karström 1999), C. corrugatum 

(Hultengren & Nordin 1999) och L. amylacea (Andersson & Hultengren 

1999).  

 

För S. decolorans var underlaget för litet för att en statistisk analys skulle 

var meningsfull. Anledningen till att datat för S. decolorans inte höll för 

att kunna göra djupare analyser var förmodligen på grund av ett för litet 

antal träd som undersökts för att alstra tillräckligt med signifikant data. 

Att arten också är svår att upptäcka och identifiera kan också ha spelat en 

roll. Den ska dock ha likartade krav samt växa tillsammans med L. 

amylacea (Nitare 2010). Därför borde det gå att anta att dessa två arter 

också har en likartad medelvektor.  

 

5.2 Faktorernas påverkan på lavfördelningen  

Då en stor mängd träd och buskar under och nära en ek innebar att dess 

stam blev mindre solexponerad och mer beskuggad ledde detta till att 

spridningen runt stammen för L. incana ökade medan spridningen för C. 

corrugatum minskade. L. incana påverkades alltså positivt av en stor 

mängd träd och buskar medan C. corrugatum påverkades negativt. För att 

skapa gynsamma förhållanden för C. corrugatum bör man i 

naturvårdssyfte rensa bort uppväxande sly bland ekar som har laven, samt 

de som har potential att hysa den, från buskar och mindre träd. Enligt 

denna studie verkar varken barksprickedjup eller omkrets ha någon 

påverkan på någon av de rara arterna. Den enda art som påverkades 

signifikant var C. viride vars koncentration verkade minska med ökande 

omkrets. Alltså ökade spridningen för C. viride när omkretsen ökade. 

Enligt Barkman (1958) och Pedersen (1980) ska barksprickedjup vara ett 

säkrare mått på en eks ålder än dess omkrets och enligt Nitare (2010) ska 
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de rara arterna framför allt sitta på gamla grova träd med grovsprickig 

bark. Alltså borde det finnas en större frekvens eller en större mängd arter 

på större träd eller träd med djupare barksprickor. Att detta inte har hittats 

i denna studie kan bero på att de klenare dimensionerna av träd som 

undersökts redan har den optimala omkretsen och barksprickedjupen för 

de rara arterna. För att en påverkan skulle ses borde träd i mindre 

diameterklasser också ingått i studien. 

 

5.3 Slutsats 

Då C. corrugatum påverkas positivt av hög solexponering och negativt av 

ett tätt träd- och busskikt bör man i naturvårdssyfte rensa under och 

omkring ekar med C. corrugatum för att optimera förutsättningarna för 

den. Även de ekar som har potential för att hysa C. corrugatum bör 

rensas från buskar och mindre träd för göra det möjligt för laven att 

sprida sig mer runt stammen, och kanske öka genetiskt utbyte. Förutom 

direkt rensning under och omkring dessa ekar borde hävd i form av bete 

och om möjligt även slåtter öka de i områden som ekarna befinner sig i 

för att förhindra ny igenväxning. Man bör dock vara försiktig så att inte 

förutsättningarna för nordföredragande lavar försämras, exempelvis lavar 

från släktet Sclerophora som enligt denna studie tycks föredra nordsidan.   

6 Tack 

Tack Per Milberg, Karl-Olof Bergman och Lars Westerberg för all hjälp 

och tålamod under arbetets gång.  
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