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1 Sammanfattning 

Skyddandet av gamla skogar med höga naturvärden är en viktig del i 

bevarandet av den biologiska mångfalden. För att kunna lokalisera och 

kvalitetsbedöma skogar med höga naturvärden används signalarter. En av 

dessa signalarter är Lecanactis abietina, gammelgranslav. Syftet med 

denna studie är att identifiera vilka faktorer som påverkar förekomst av 

signalarten L. abietina och täckningsgraden av apothecier. Studien 

utfördes i Ycke, Ullstämma och Säby Västerskog, vilka är naturreservat 

av olika ålder i Linköpings kommun, Östergötlands län. I de studerade 

områdena undersöktes samtliga granar med en diameter över 5 cm. 

Granarnas diameter och skuggning mättes, vid förekomst av L. abietina 

undersöktes förekomsten av apothecier, lavens täckningsgrad, maxhöjd 

och i vilka väderstreck laven förekom. Ett mindre urval av granarna 

borrades och ålderbestämdes. Resultatet visar att faktorerna som påverkar 

förekomst av L. abietina och täckningsgraden av apothecier främst är, 

skoglig kontinuitet i området, samt granarnas diameter och ålder. 

Resultaten från denna studie styrker användandet av L. abietina som 

lämplig indikatorart i Östergötland då lavens förekomst och spridning 

tydligt  speglade skogens kontinuitet (störst förekomst i de äldsta 

reservaten) och trädens egenskaper. Studien visar även att enbart 

förekomst inte räcker för att påvisa skog med höga naturvärden, utan de 

viktigaste faktorerna var förekomst av fertil lav, lavens täckningsgrad och 

frekvens på granar. Studien visar även att bevarandet av skogar med lång 

kontinuitet och förekomst av stora och gamla träd är viktigt för 

förekomsten av L. abietina. 

1 Introduktion 

Skyddandet av gamla skogar med höga naturvärden är en viktig del i 

bevarandet av den biologiska mångfalden, men idag utgörs bara 10 % av 

hela Sveriges landareal av nationalparker och naturreservat där den 

produktiva skogsmarken står för 5.4 % (Skogsstyrelsen, 2013). För att 

skydda skogar med höga naturvärden behövs pålitliga metoder för att 

kvalitetsbedöma och urskilja skyddsvärda områden. Ett sätt är 

användandet av indikatorarter. Dessa arter används som praktiska redskap 

inom naturvården och behöver vara lätta att hitta och känna igen. 

Indikatorarter som är specifika för skogsmiljöer kallas för signalarter och 

används bland annat vid inventeringar av nyckelbiotoper, som är skog där 

det finns eller förväntas finnas rödlistade arter (Nitare, 2000). 

Signalarterna har olika värden beroende på hur vanliga eller ovanliga de 
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är och skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Vid inventeringar kan 

en rad olika signalarter med olika signalartsvärden användas för att 

tillsammans avgöra naturvärdet i området (Skogsstyrelsen, 1994). På 

grund av detta är det viktigt att förstå de komplexa förhållanden som 

påverkar förekomster av signalarter och hur vi använder och tolkar dem 

(Jörund et al, 2002). Ju mer information vi kan få om signalarters 

levnadskrav och ekologi, desto säkrare kan vi använda dem på ett korrekt 

sätt. En av dessa signalarter som används för att lokalisera och urskilja 

skogar med höga naturvärden i Östergötland är Lecanactis abietina, 

gammelgranslav. Lecanactis abietina används som en typisk signalart i 

bland annat barrskog och gransumpskog (Norén et al. 2002) då den 

främst växer på gamla granar (Moberg & Holmåsen, 2009).  

Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som påverkar 

förekomst av L. abietina på gran och vad som påverkar om den är fertil 

eller inte. Syftet är även att kunna värdera L. abietina som signalart och 

vad den säger om skogen i Östergötland. 

2 Material & metoder 

2.1 Lecanactis abietina 

Lecanactis abietina är en skorplav som används som signalart för skog 

med höga naturvärden. Laven förekommer främst på gamla granar 

(Moberg & Holmåsen, 2009) i skogar med lång kontinuitet. Laven har en 

tunn skorpformad bål som varierar från ljusgrå till svagt lila och täcks av 

vita konidiesporer som ser ut som små prickar. Konidiesporerna utgörs av 

den vegetativa delen av lavens svampmycel. Den fertila delen av laven 

(apothecierna) utgörs av skålformiga fruktkroppar innehållande gul-grå 

sporer (Tehler, 2009). På de platser där laven var svår att identifiera 

rispades bålen, vilket synliggör de grönalger i den delen av laven som 

domineras av fotobionter innehållande färgämnen (karotenoider) . Den 

ripade ytan färgas då gul-orange.  

2.2 Studieområden 

Studien utfördes i Ycke, Ullstämma och Säby Västerskog, vilka samtliga 

är naturreservat i Linköpings kommun, Östergötlands län. Valet av 

studielokaler baserades på kända förekomster av L. abietina samt deras 

variation i skoglig kontinuitet. Begreppet kontinuitetsskogar definieras 

som områden som varit kontinuerligt trädbevuxna utan väsentliga 

trädslagsbyten sedan år 1700 (Nitare et al. 2004). För att mätvärdena från 

de tre olika studieområdena skulle kunna jämföras sinsemellan valdes 

ytor med så lika strukturer som möjligt då trädsammansättning och 
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terräng varierade inom naturreservaten. I samtliga områden valdes 

skogspartier med frisk till fuktig mark med främst förekomst av gran i 

sluten skog.   

  

2.2.1 Ycke naturreservat  

Ycke är ett 67 ha stort naturreservat strax väster om Ulrika i 

Östergötlands län. Den äldre delen av naturreservatet utgörs av 10 ha 

naturskog tillsammans med den tidigare buffertzonen som år 2010 

inkluderades i naturreservatet. Naturskogen i Ycke har vart orörd sedan 

1500-talet och de äldsta träden är idag upp mot 270 år gamla. Detta gör 

att delar av Ycke naturreservat har lång skoglig kontinuitet. 

Naturreservatet utgörs av gamla barrskogar, grova granskogar, 

bergbranter och senvuxna sumpskogar. I reservatet finns mycket död ved 

i form av högstubbar och fallna träd (lågor), många i sent 

nedbrytningsstadium. Marken är frisk till fuktig och är täckt av olika 

mossor, ormbunkar samt knärot, blåbär och harsyra (Länsstyrelsen, 

2013,a).  

 

I Ycke naturreservat studerades totalt 264 granar inom ett område på 1,89 

ha. Den studerade ytan dominerades av granar i varierande storlek samt 

grova tallar, enstaka björkar och yngre ek. En stor mängd död ved 

(högstubbar och lågor) i olika nedbrytningsgrad fanns utspritt över hela 

området. Marken var fuktig till frisk med mossbeklädda block, 

bergbranter och planare mark. Husmossa och väggmossa dominerade 

markskiktet med inslag av björnmossa, kransmossa, blåbär, lingon, 

stensöta, harsyra samt kruståtel och tuvtåtel. På en liten del av studieytan 

fanns även inslag av renlav. 

 

2.2.2 Ullstämma naturreservat  

Ullstämma naturreservat är 69 ha stort och ligger strax utanför 

Linköpings södra stadsdel, ca 2 kilometer sydost om Vidingsjö. 

Naturreservatet består främst av barrskog med alkärr, tallmossar och även 

inslag av gamla odlingsmarker. Skogen blev naturreservat år 2001 och 

brukades fram till 1900-talet (Länsstyrelsen, 2013,b), viket gör 

Ullstämma naturreservat till en relativt ung skog.  

 

Totalt studerades 340 träd på en 2.8 ha stor yta i den norra delen av 

naturreservatet. Denna del dominerades av gran med inslag av tall och ett 

fåtal björkar. På vissa platser av studieytan fanns även inslag av mindre 

ek- och granplantor. Marken var frisk till fuktig med inslag av torrare 
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mark som var täckt med främst husmossa, väggmossa, blåbär, lingon och 

inslag av kruståtel. 

 

2.2.3 Säby Västerskog naturreservat 

Säby Västerskog naturreservat är 22.1 ha stort och ligger i Bjärka-Säby, 

ca 2 mil söder om Linköping. Naturreservatet består främst av 

blandbarrskog med en stor mängd död ved i varierande nedbrytningsgrad 

med många vindfällda träd. Säby Västerskog fredades år 1923 och 

skogen har varit orörd 150 år tillbaka. De äldsta granarna är idag mellan 

200-300 år (Länsstyrelsen, 2013,c).  

 

Totalt studerades 112 träd på en ca 1 ha stor yta som dominerades främst 

av gran med inslag av tall. Studieytan varierar från blockrik mark i mitten 

av naturreservatet till mer plan mark med glest stående granar i 

nordnordöstlig riktning. På de mer öppna partierna var gräs som tuvtåtel 

och kruståtel mer förekommande och husmossa, väggmossa och 

björnmossa på den fuktigare marken. I den centrala delen av studieytan 

var marken mer kuperad med mossblock och mycket död ved i form av 

vindfällda träd. 

 

2.3 Fältmetodik 

Fältarbetet utfördes under tre veckor i april och maj 2013. För att kunna 

avgöra vilken del av naturreservaten som skulle studeras undersöktes 

kartor över områdena innan fältarbetet började. Väl i fält valdes en 

studieyta för samtliga naturreservat efter en kort orientering av de platser 

som ansågs lämpliga. Som hjälpmedel vid samtliga mätningar av L. 

abietina användes en lupp med tio gångers förstoring. Alla mätvärden 

noterades direkt i fält på fältblanketter och sammanställdes senare. 

 

2.3.1 Trädvariabler  

Samtliga granar med en diameter över 5 cm mättes med en klave ca 150 

cm upp på stammen, fick ett ID-nummer och koordinatsattes med hjälp 

av GPS. 

 

2.3.2  Mätningar gjorda på Lecanactis abietina 

Skuggning mättes i procent och var en uppskattning av hur mycket den 

enskilda granen blev skuggad av omgivande skog från det direkt 

inkommande solljuset.  
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Vid förekomst av L. abietina uppskattades bålens yta som täcker granen i 

cm
2
. Täckningsgraden uppskattades med hjälp av ett 15x15 cm stort 

genomskinligt OH-papper med kvadratcentimeter stora rutor markerade 

på hela papprets yta. Täckningsgraden mättes runt om hela granen, från 

basen av trädet upp till 150 cm. I Ullstämma och Säby Västerskog mättes 

även hur stor andel av L. abietinas bål som täcktes med apothecier 

(fertil).  

Maxhöjd för lavens utbredning noterades på samtliga granar med 

förekomst av L. abietina med hjälp av ett måttband. Måtten togs från 

trädets bas upp till den högst belägna delen av L. abietina. På de granar 

där laven förekom på en höjd över tre meter noterades 300 cm som det 

högsta värdet, då det inte var möjligt att mäta längre upp. I Ullstämma 

och Säby Västerskog togs även mått på maxhöjd av L. abietina med 

apothecier, där de högst förekommande apothecierna mättes. Det högsta 

måttet för L. abietina med apothecier var två meter då det inte gick att 

säkra förekomst av apothecier över den höjden. 

Vid förekomst noterades även i vilka väderstreck L. abietina förekom. 

Väderstrecken (0°-360°) delades in i tolv sektioner i intervall om 30° med 

utgångspunkt på noll grader för sektion 1. Med kompass togs riktningen 

där L. abietina förekom på granen och sektionen som riktningarna 

representerade noterades. På de granar där bålen var tydligt framträdande 

var riktningen relativt enkel att fastställa och väldigt svår att mäta då 

bålen var tunn. Uppskattningar gjordes så noggrant som möjligt i vilka 

sektioner L. abietina förekom. Även utspridda fläckar av bålen räknades 

med i sektionerna.   

 

2.3.3 Åldersbestämning av granar 

I varje naturreservat valdes ungefär 30 granar ut för att borras och 

åldersbestämmas. Av dessa 30 granar borrades tio stycken utan förekomst 

av L. abietina, 20 stycken med förekomst varav tio stycken utan 

apothecier och tio stycken med apothecier. För att få en så bra bild som 

möjligt av relationen mellan ålder och de mätvärden som studerats valdes 

granar med varierande diameter och varierande mängd lav. Granarna 

borrades och åldersbestämdes på plats, så att borrkärnan efter räkningen 

kunde fördas tillbaka in i trädet. Fyra stycken borrkärnor gick inte att 

åldersbestämma direkt och togs till labb för att åldersbestämmas under 

stereomikroskop.  
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2.4 Statistik och analys 

 

2.4.1 Regressionsanalys  

För att jämföra effekterna av de insamlade mätvärdena användes 

regressionsanalys (Generalized linear model) i statistikprogrammet 

STATISTICA (StatSoft 2011). I samtliga analyser användes granarnas 

diameter, skuggning, lokal och ålder som oberoende variabler. 

Förekomst, fertilitet, täckningsgrad, maxhöjd samt proportionell täckning 

användes som beroende variabler (Tabell 1). För åldersbestämda granar 

gjordes separata regressionsanalyser med oberoende variablerna 

diameter, skugga, lokal och ålder (Tabell 2). För data med en binomial 

fördelning (förekomst/icke förekomst och fertil/icke fertil) användes logit 

link-funktion och för de data som var normalfördelade (täckningsgrad, 

maxhöjd och proportionelltäckning) användes identity link-funktion 

(StatSoft 2011). 

 

2.4.2 Analys av väderstrecksfördelning 

För illustration och analys av fördelningen av L. abietina med apothecier 

(fertil) och utan apothecier i de olika väderstrecken användes 

analysprogrammet Oriana 4 (Kovach Computing Services, Anglesey). 

Rao´s spacing test användes för att undersöka om laven var jämt fördelad 

i de olika väderstrecken eller inte. Rao´s spacing test undersöker om 

avståndet mellan intilliggande punkter i en cirkel (förekomst av lav) 

skiljer sig från en enhetlig fördelning.  

3 Resultat 

3.1 Förekomst och spridning 

Totalt undersöktes 716 granar på en total yta av 5.69 ha i de tre olika 

naturreservaten. Resultaten visar att förekomst av lav, fertil lav, 

täckningsgrad, maxhöjd och proportionell täckning påverkades av 

granarnas storlek och i vilken skog granarna fanns. Skogsområdet (lokal) 

var den faktor som hade störst påverkan på L. abietina i alla fall utom 

täckningsgraden, där trädens storlek var den mest påverkande faktorn. 

Dock påverkas inte någon av de beroende variablerna av hur mycket 

granarna var skuggade (Tabell 1). 
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Tabell 1. Regressionsanalys gjord på oberoende och beroende variabler 

från mätningar gjorda på samtliga träd. Värden markerade med fet stil 

indikerar signifikanta relationer (p<0,05).  

 

Förekomsten av L. abietina skiljde sig mellan naturreservaten där 

granarna i Ycke och Säby Västerskog visade en betydligt större 

förekomst av både fertil och icke fertil lav i jämfört med granarna i 

Ullstämma (Figur 1, A). Fördelningen av täckningsgraden fertil och icke 

fertil lav var relativt jämn i Säby Västerskog och Ycke och skiljde i 

jämförelse med Ullstämma. Både täckningsgraden av fertil lav och icke 

fertil lav var betydligt mindre i Ullstämma, med störst skillnad av fertil 

lav (Figur 1, B). Det fanns också en större proportionell täckning L. 

abietina i Ycke och Säby Västerskog jämfört med Ullstämma (Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende variabel   Statistiska mått Diameter Beskuggning Lokal 

Förekomst Estimate) + + 

 

 

Wald (Stat.) 116.89 1.62 131.44 

 

P 0.0000 0.2018 0.0000 

Fertil Estimate + + 

 

 

Wald (Stat.) 6.02 2.29 93.53 

 

P 0.0142 0.1303 0.0000 

Täckningsgrad  Estimate + - 

 

 

Wald (Stat.) 49.68 0.84 40.41 

 

P 0.0000 0.3596 0.0000 

Maxhöjd Estimate + + 

 

 

Wald (Stat.) 53.06 0.16 72.31 

 

P 0.0000 0.6862 0.0000 

Proportionell täckningsgrad Estimate + - 

 

 

Wald (Stat.) 42.96 1.20 171.32 

  P 0.0000 0.2729 0.0000 
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A      B 

Figur 1. (A) Andel träd med fertil/icke fertil L. abietina på granar i 

respektive lokal (n=716).(B) Täckningsgrad av L. abietina vars yta är 

täckt med apothecier (medel=150.1, sd=232,6) respektive yta utan 

apothecier (medel= 988.3, sd=1 323,2) i Ullstämma och medelvärde av 

täckningsgrad av L. abietina vars yta är täckt med med apothecier 

(medel=1 572,7, sd=1 566,3) respektive yta utan apothecier (medel= 1 

531,5, sd=1 655,9) i Säby Västerskog, med 95 procentigt 

konfidensintervall, n=167). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Procentuell andel av 

granens trädstam som var täckt 

av L. abietina i Ycke (medel= 

0,127, sd=0,164), Ullstämma 

(medel= 0,015, s.d= 0,049) och 

Säby Västerskog (medel= 0,155, 

s.d= 0,174), med 95procentigt 

konfidensintervall, n=323. 
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Resultaten från mätningar gjorda på den totala täckningsgraden av L. 

abietina visar en ökad täckning med ökad diameter (Figur 3), vilket 

styrker analysen i Tabell 1 där täckningsgraden påverkades av granarnas 

diameter. Det fanns en viss variation av lavens täckningsgrad i 

förhållande till granarnas storlek, där stora granar hade en liten 

täckningsgrad och mindre granar hade stor täckningsgrad. 12,24% av 

variationen i täckningsgrad kan förklaras av trädens diameter.  

 

 

 
Figur 3. Total yta L. abietina som täcker en gran i förhållande till 

granarnas diameter (n = 323, r = 0,35, r
2
=0,1224, P = 0,0000).  

 

Resultaten från Rao´s spacing test visar att det fanns en signifikant 

skillnad från en jämn fördelning av L. abietina utan apothecier i olika 

väderstreck med störst förekomst i nordost (Figur 4, A). Även 

fördelningen av L. abietina med apothecier visar att det finns en 

signifikant skild från en jämn fördelningen i olika väderstreck med största 

förekomst i nordväst (Figur 4 B). 
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Figur 4. (A)Fördelningen av täckningsgrad av L. abietina utan 

apothecier i 12 sektioner (0°-360°) (medelvektor = 63°, U = 358, p = 

<0,01) och (B) fördelningen av täckningsgrad av L. abietina med 

apothecier (medelvektor = 317°, U = 352, p = <0.01).  

 

 

3.2 Förekomst och spridning på åldersbestämda granar 

Totalt åldersbestämdes 102 granar från samtliga lokaler med åldrar 

mellan 42 år och 261 år med en medelålder på 114 år. I Ycke varierade 

åldrarna mellan 43 år och 261 år med en medelålder på 119 år. I 

Ullstämma varierade åldrarna mellan 69 år och 197 år med en medelålder 

på 127 år. I Säby Västerskog varierade åldrarna mellan 42 år och 196 år 

med en medelålder på 95 år.   

Resultaten från regressionsanalysen gjorda på de åldersbestämda träden 

visar att granarnas ålder påverkade både förekomst, spridning och 

täckningsgrad L. abietina med signifikanta värden på samtliga variabler 

(Tabell 2). Resultaten från samma analys visar även att granarnas 

diameter enbart påverkade lavens täckningsgrad. Lavens maxhöjd och 

proportionella täckningsgrad påverkades förutom åldern enbart av i 

vilken skog (lokal) granarna befann sig. Skuggning av granarna hade 

ingen påverkan på förekomst, spridning eller täckningsgrad av L. abietina 

(Tabell 2).  
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Tabell 2. Regressionsanalys gjord på oberoende och beroende variabler 

från mätningar gjorda på åldersbestämda granar. Värden markerade 

med fet stil indikerar signifikanta relationer (p<0,05). 
Beroende variabel Statistiska mått Diameter Beskuggning Lokal Ålder 

Förekomst Estimate + - 

 

+ 

 

Wald (Stat.) 1.29 0.50 4.95 10.07 

 

P 0.2562 0.4790 0.0841 0.0015 

Fertil Estimate + + 

 

+ 

 

Wald (Stat.) 1.14 0.14 1.57 13.14 

 

P 0.2857 0.7070 0.4568 0.0003 

Täckningsgrad Estimate + - 

 

+ 

 

Wald (Stat.) 10.52 0.13 2.16 13.48 

 

P 0.0012 0.7144 0.3392 0.0002 

Maxhöjd Estimate + - 

 

+ 

 

Wald (Stat.) 1.72 0.61 6.96 44.81 

 

P 0.1896 0.4341 0.0309 0.0000 

Proportionell täckningsgrad Estimate - - 

 

+ 

 

Wald (Stat.) 0.19 1.41 8.55 43.01 

  P 0.6626 0.2347 0.0139 0.0000 

 

Resultaten från mätningar av täckningsgraden av L. abietina med och 

utan apothecier (fertil/icke fertil) gjorda på de åldersbestämda träden 

visar båda på en ökad täckning med ökande ålder (Figur 5, A). Resultaten 

visar även att lavtätheten på träd med fertil lav ökade mer i täckningsgrad 

med ökad trädålder än på träd med icke fertil lav. Åldern på den yngsta 

granen där den fertila laven (först) förekom var högre än åldern på trädet 

där icke fertil lav förekom. 32 % av variationen i täckningsgrad av fertil 

lav kan förklaras av trädens ålder och 19 % av variationen i täckningsgrad 

av icke fertil lav kan förklaras av trädens ålder (Figur 5, A). De 

åldersbestämda träden visade även en ökning av granarnas diameter i 

förhållande till en högre ålder. Trots sambandet varierade resultaten 

mycket med unga stora träd och gamla små träd där 14 % av variationen 

av granarnas diameter kan förklaras av trädens ålder . Det största 

åldersbestämda trädet hade en diameter på 64,5 cm och var 196 år 

gammal till skillnad från det äldsta trädet på 261 år och en diameter på 

35,6 cm. Trots att skillnaderna mellan det största och det äldsta träden 

inte var så stora så visar variationen mellan trädens storlek och ålder att 

de gamla träden inte alltid var störst. Trots att det minsta trädet även var 

det yngsta fanns fler träd men diametrar under 15 cm med åldrar upp till 

197 år (Figur 5,B). 
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A      

 B 

Figur 5. (A)Täckningsgrad av L. abietina utan apothecier i förhållande 

till trädålder (n=102, r=0,437, p=0,000, r
2
= 0,191) och täckningsgrad 

av L. abietina med apothecier i förhållande till trädålder (n=102, 

r=0,566, p=0,009, r
2
= 0,320), och (B) granarnas diameter i förhållande 

till trädålder (n = 102, r=0,377, p=0,000, r
2
=0,142). 

 

4  Diskussion  

 

4.1 Granens egenskaper  

De faktorer som främst förklarade förekomst av L. abietina sett till 

trädens egenskaper var främst granarnas storlek och ålder. Av alla 

studerade granar hade 45 % förekomst av L. abietina. Av de 

åldersbestämda granarna med förekomst var 66 % över 100 år. Detta kan 

tolkas som att områden med stora och gamla granar har högre förekomst 

av L. abietina än områden med mindre och yngre granar. Det fanns dock 

flera stora granar som saknade lav och mindre granar med lav, vilket 

tyder på att det är fler faktorer som påverkar förekomsten av L. abietina. 

Många studier styrker sambanden mellan förekomst av lavar och trädens 

storlek men att detta främst beror på att större träd sannolikt är äldre och 

då har egenskaper som möjliggör tillväxt och etablering av lavar (Fritz et 

al 2009; Johansson P & Ehrlén J 2003; Marit et al 2009; Nascimbene et al 

2008). Större träd har större yta som lavar kan växa på, där grövre bark 

och större sprickdjup skapar fördelaktiga mikroklimat (Armstrong et al 

1990; Ranius et al 2008), vilket kan förklara varför det fanns mer 

förekomst och större täckningsgrad av L. abietina på gamla träd. 
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Variationerna mellan trädens storlek och ålder med avseende på 

förekomst beror på trädens tillväxttakt. Skillnader i skogens terräng, 

trädtäckning och skoglig kontinuitet kan påverka tillväxttakten på träden 

och påverkar då trädens storlek i relation till dess ålder (Marit et al 2009).  

Den faktor som förklarade förekomst av fertil lav sett till trädens 

egenskaper var främst granarnas storlek och ålder. Shei et al (2012) 

visade bland annat att etablering av bladlavar genom sporspridning främst 

är beroende av skogens karaktär, så som fuktighet, trädtäckning och 

avstånd mellan träden. Olika sporer kan sprida sig olika långt där 

fragmentering och för laven fel trädslag hindrar spridningen av sporer. 

Träd med grov bark ökar överlevnaden av sporer och möjliggör 

etablering av lavar. Shei et al (2012) visade att detta även påverkade 

mängden bladlav, så att fördelaktiga förhållanden gör att laven kan växa 

sig större och också gör att laven kan sprida sporer när den blir fertil. 

Denna studie visar på liknande tendenser, eftersom de platser där 

förekomst av laven var stor även innehöll högre förekomst av fertil lav 

(Figur 1, A, B).  

Analyser av fördelningen av lav och fertil lav på trädet i förhållande till 

väderstreck visade att laven inte var jämnt fördelad (den största mängden 

lav förekommer i nordost och fertil lav förekommer mest i nordväst). 

Trots att analysen visar på en signifikant skillnad i fördelningen av 

täckningsgraden av lav är detta inte tillräckligt för att se att detta skulle 

kunna ha någon betydelse som redskap i fält.  

Den faktor som inte påverkade lavens förekoms och täckningsgrad var 

skuggning. Anledningen till detta kan vara att skogen i samtliga studerade 

områden hade hög trädtäckning vilket påverkade det lokala klimatet mer 

än den enskilda granens skuggning. Detta styrker vikten av att se 

förekomst av lavar i ett större perspektiv än enbart trädens egenskaper.  

 

4.2 Skogens egenskaper 

Resultaten från denna studie visar att lavens täckningsgrad, procentuella 

täckningsgrad, fertilitet, förekomst och maxhöjd påverkades av i vilket 

område granen fanns. Förekomsten av fertil och icke fertil lav skiljde sig 

mellan de studerade skogsområdena, med en relativt hög förekomst i 

Ycke och Säby Västerskog och en betydligt mindre förekomst i 

Ullstämma. Täckningsgraden av lav visade samma resultat där 

Ullstämma hade både mindre täckningsgrad och mindre procentuell 

täckningsgrad i jämförelse med Ycke och Säby Västerskog. 
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Säby Västerskog var det naturreservat som hade störst förekomst och 

högst täckningsgrad av både fertil och icke fertil lav och hade även den 

största procentuella täckningsgraden av lav på träden. Ycke hade något 

mindre förekomst av fertil och icke fertil lav och procentuell 

täckningsgrad än Säby Västerskog. Anledningen till att Ycke visade lägre 

mätvärden än Säby Västerskog kan bero på att mätningar från både den 

äldre naturskogen och den yngre delen av naturreservatet räknades ihop. 

Hade mätningar enbart gjorts i naturskogen i Ycke hade möjligen 

resultatet visat både högre andel fertil och icke fertil lav, täckningsgrad 

och procentuell täckningsgrad. Trots att skogen i Säby Västerskog blev 

kraftigt uthuggen för 180 år sedan med få gamla granar kvar visar denna 

studie betydelsen av bevarande av gamla träd för förekomst av L. abietina 

och täckningsgrad av apothecier.  

Granarna studerade i Ullstämma visade på en mycket liten förekomst av 

L. abietina och liten täckningsgrad av apothecier. Anledningen till detta 

kan vara att Ullstämma skogen inte är tillräckligt gammal. Ullstämma 

blev naturreservat först år 2001 och brukades fram till 1900-talet och gör 

att L. abietina inte har hunnit etablera och sprida sig i samma 

utsträckning som Ycke och Säby Västerskog.  

Skillnaderna mellan naturreservaten visar på vikten av skogens 

egenskaper där bland annat historia och kontinuitet spelar en viktig roll 

utöver granarnas kvalitéer. Tidigare studier visar även att artrikedomen är 

större i gamla skogar än i yngre (Marit et al, 2009; Marmor et al, 2011; 

Fritz et al, 2008). En studie gjord av Marmor et al, (2011) visade att L. 

abietina enbart återfanns i gamla granskogar med skoglig kontinuitet på 

minst 100 år och upp till 350 år. Laven återfanns inte alls i yngre 

garnskogar eller i tallskogar. De fann att L. abietina förekom på 75 % av 

de platser som undersöktes i de gamla granskogarna. En studie av Fritz et 

al, (2008) visar att tillgängligheten av lämpliga växtsubstrat, varierande 

trädåldrar och skogens historia spelar en viktig roll för förekomst av 

många andra indikatorarter däribland många rödlistade lavar.  

Resultaten från denna studie styrker användandet av L. abietina som 

lämplig indikatorart i Östergötland då lavens förekomst och 

täckningsgrad av apothecier tydligt speglade skogens kontinuitet och 

trädens kvalitéer som tillsammans ger en bra bild av skogens naturvärde. 

Studien visar även att enbart förekomst inte alltid räcker för att påvisa 

skog med höga naturvärden utan att egenskaper som förekomst av fertil 

lav och täckningsgrad är viktiga parametrar. Studien visar även hur 
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viktigt bevarandet av skogar med lång kontinuitet och förekomst av stora 

och gamla träd är för L. abietina. 

5 Tack 

Jag vill ge ett stort tack till min handledare Karl-Olof Bergman och Per 

Milberg för all hjälp och stöttning under arbetets gång.   

 

6 Referenser  

 

Armstrong, R.A (1990) Dispersal, establishment and survival of soredia 

and fragments of the lichen, Hypogymnia physodes (L.) Nyl. New 

Phytologist, Vol. 114, No. 2, pp. 239-245, Birmingham, UK 

Fritz, Ö., Gustafsson, L., Larsson, K (2008) Does forest continuity matter 

in conservation? – A study of epiphytic lichens and bryophytes in beech 

forests of southern Sweden. Biological conservation 141:655-668 

Johansson, P., Ehrlén, J (2003) Influence of habitat quantity, quality and 

isolation on the distribution and abundance of two epiphytic lichens. 

Journal of Ecology 2003 91, 213–221 

Jörund, R., Gjerde, I., Gundersen, V.S., Sätersdal, M (2002) Use of 

Indicator Species to Assess Forest Continuity: a Critique. Volume 16, 

No. 1, Norwegian Forest Research Institute, Norway  

Länsstyrelsen i Östergötlands län (2013)a,  

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturreservat/linkoping/ycke/Pages/index.aspx (19 maj 2013) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län (2013)b, 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturreservat/linkoping/ullstammaskogen/Pages/index.aspx (19 maj 

2013) 

Länsstyrelsen i Östergötlands län (2013)c, 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/naturreservat/linkoping/saby-vasterskog/Pages/index.aspx (19 maj 

2013) 

Marit, H.L., Arup, U., Grytnes, J.A., Ohlsson, M (2009) The importance 

of tree age, size and growth rate as determanators of epiphytic lichen 

diversity in boreal spurce forests. Biodivers conserv. 18:3579-3596 DOI 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/linkoping/ycke/Pages/index.aspx%20(19
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/linkoping/ycke/Pages/index.aspx%20(19
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/linkoping/ullstammaskogen/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/linkoping/ullstammaskogen/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/linkoping/saby-vasterskog/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/linkoping/saby-vasterskog/Pages/index.aspx


 

 

16 

10.1007/s10531-009-9661-z. Springer Sience &Business Media B.V 

2009 

Marmor, L., Torra, T., Saag, L., Randlane, T (2011)  Effects of forest 

continuity and tree age on epiphytic lichen biota in coniferous forests in 

Estonia. Ecological Indicators 11 (2011) 1270–1276 

Moberg, R & Holmåsen, I (2008) Lavar, en fälthandbok. 4 uppl. 

Interpublishing Stockholm, Lund 

Nascimbene, J., Marini, L., Motta, R., Luigi Nimis, P (2008)  Infuence of 

tree age, tree size and crown structure on lichen communities in mature 

Alpine spruce forests. Springer science & business Media B.V., Biodivers 

Conserv 18:1509–1522 DOI 10.1007/s10531-008-9537-7 

Nascimbene, J., Matrini, L., Lugini Nimis, P (2010) Epiphytic lichen 

diversity in old-grown managed Picea abies stands in Alpine spurce 

forests. Forest Ecology and Management 260 (2010) 603-609 

Nitare, J (2000) Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog. 4uppl. 

Skogsstyrelsens, Jönköping 

Nitare, J., Ringagård, J., Sollander, E., Svensson, S-A., Thuresson, T., 

Wallin, B (2004) Kontinuitetsskogar - en förstudie. 900 ex uppl. ISSN 

1100-0295 BEST NR 1553. Skogsstyrelsens förlag, Jönköping 

Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B., Bergengren, I (2002) 

Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping 

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

tree age and microhabitat quality on the occurrence of crustose lichens 

associated with old oaks. Joumal of Vegetation Science 19: 653-662, 

2008 doi: 10.3170/2008-8-18433, Opulus Press, Uppsala, Sweden 

Schei, F.H., Blom, H.H., Gjerde, I., Grytnes, J.A., Heegaard, E., 

Sätersdal, M (2012)  Fine-scale distribution and abundance of epiphytic 

lichens: environmental filtering or local dispersal dynamics? Journal of 

Vegetation Science 23 (2012) 459–470 

Skogsstyrelsen (2013) 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Sko

gens-mangfald-och-skydd/Skogens-mangfald-och-skydd/ (19 maj 2013) 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Skogens-mangfald-och-skydd/Skogens-mangfald-och-skydd/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Amnesomraden/Skogens-mangfald-och-skydd/Skogens-mangfald-och-skydd/


 

 

17 

Skogsstyrelsen (1994) Signalarter i projekt nyckelbiotoper. 

Signalartsförteckning. (1994-04-08) 

STATISTICA StatSoft, Inc (2011) STATISTICA (data analysis software 

system), version 10. http://www.statsoft.com 

Tehler, A (2008) Gammelgranlav, Lecanactis abietina, en signalart. 

Månadens kryptogam 12: 12. Naturhistoriska riksmuseet. 

Http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/vaxter/kryptogamer/manade

nskryptogam/lavar/gammelgranlav.8114.html (4 april 2013) 

Oriana Version 4.02 Copyright 1994-2013 Kovach Computing Services, 

http://www.kovcomp.com 

GPSMAP 62st  

 

http://www.statsoft.com/
http://www.kovcomp.com/

