
Uppföljning av den epifytiska

lavfloran i Västmanland

1995 - 2001

LÄNSSTYRELSEN

Västmanlands län
Miljöenheten

                                                                                   2001 Nr 14

NATURCENTRUM AB           Andreas Malmqvist 2001



FÖRORD
Lavarna är en växtgrupp som förekommer i de mest skiftande miljöer, och ofta sätter sin prägel
på stenar, träd och mark. Lavar är också intressanta inom miljöövervakningsarbetet: dels är det
önskvärt att följa utvecklingen för sällsynta eller hotade arter, dels har lavar under lång tid
använts som indikatorer på luftkvalitet.

Inom ramen för arbetet med ett regionalt program för miljöövervakning genomfördes 1995 en
basinventering av epifytiska (trädlevande) lavar i Västmanlands län, som senare skulle vara
möjlig att följa upp. Detta skedde under 2001 då Naturcentrum AB genom Andreas Malmqvist
följde upp två av fyra delmoment i 1995 års arbete genom att återinventera provträd. Huvuddelen
av träden var valda för att ge information om förändringar i luftföroreningsbelastningen,
återstoden för att bevaka utvecklingen hos ett antal rödlistade (hotade) lavarter.

Arbetet har finansierats till hälften med medel ur anslaget för regional miljöövervakning och till
hälften av Västmanlands läns luftvårdsförbund.

De resultat som här presenteras utgör ett viktigt bidrag till arbetet med uppföljning av miljömål
och miljötillstånd, liksom de även ger stöd i Länsstyrelsens löpande arbete med ärenden av
skiftande slag.

Rapporten visar att lavfloran i flera avseenden utarmats sedan 1995, utan att någon ökad luft-
föroreningsbelastning kunnat konstateras i pågående mätningar under denna period. Detta faktum
kommer självklart att beaktas i det fortsatta arbetet och utgör också en illustration av ett av
miljöövervakningens syften, nämligen att ibland kunna peka på effekter av miljöfaktorer som inte
uppmärksammats tillräckligt.

Västerås januari 2002

Per Hedenbo,
miljöanalysfunktionen, Länsstyrelsen
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SAMMANFATTNING
Denna rapport behandlar en återinventering av lavar på träd i Västmanlands län på uppdrag av
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Den första inventeringen utfördes 1995 (Hultengren och
Danielsson 1995). Återinventeringen består av två delprojekt där det ena behandlar lavar och
luftföroreningar och det andra rödlistade lavarter d.v.s. arter som är missgynnade eller hotade.

Lavar och luftföroreningar
I lavar och luftföroreningsprojektet har 72 träd återbesökts, inventerats och fotograferats. Av
dessa hade 12 träd avverkats eller blåst ner sedan förra inventeringstillfället 1995. För att
kompensera trädförlusten har 12 nya träd inventerats.

Syften
•  att ge en geografisk bild av luftföroreningars spridning och effekter på lavvegetationen i

Västmanlands län.
•  att utgöra underlag för framtida jämförelser av förändringar i luftkvalité och lavvegetation.
•  att övervaka förändringar av populationer av särskilt intressanta arter.

Metodik
Alla träd som ingår i inventeringen har totalinventerats på lavar upp till ca 2 m över marken. De
har även fotograferats vid båda inventeringstillfällena för att möjliggöra noggranna jämförelser
av lavfloran.

Varje lav har givits ett känslighetsvärde och ett kvävetal som anger hur de påverkas av
luftföroreningar i allmänhet respektive gynnas av kväveföreningar. Ju högre känslighetsvärde
desto bättre luft (Hultengren m.fl. 1992). Träden är kategoriserade som ”Centralt belägna
tätortsträd” eller som ”Referensträd på landsbygden”.

Resultat
Undersökningen visar att det finns en statistiskt säkerställd skillnad av lavflorans tillstånd i
Västmanlands län mellan 1995 och 2001. Vid en uppdelning av de båda ingående grupperna är
skillnaden fortfarande statistiskt säkerställd för referensträden på landsbygden medan säkerställd
skillnad mellan 1995 och 2001 saknas för tätortsträden. Träd i Västerås tätort, som förväntas ha
de högsta föroreningshalterna, har också det klart lägsta medelkänslighetsvärdet (största påverkan
på lavfloran).

Referensträden som är uppdelade i fem delområden visar samtliga på minskade medel-
känslighetsvärden. Lavarnas utbredning i fotoytorna har även den minskat. Täckningsgraden
följer ungefär samma mönster som medelkänslighetsvärdena. Minskningen är störst i Västerås
tätort med en 34% minskning av täckningsgraden.

Inga bra förklaringar finns till den försämrade lavfloran. Uppmätta värden på luftföroreningar,
svaveldioxid, kvävedioxid och ozon från länet visar på mindre förorenad eller åtminstone
oförändrad luft 2001 jämfört med 1995 (uppgifter från länsstyrelsen). Huvuddelen av andra
undersökningsområden visar till skillnad från Västmanlands län på förbättringar av lavfloran.
Västmanlands län skiljer sig från huvuddelen av de andra undersökningsområdena genom att vara
relativt jordbruksintensivt. Kanske påverkas lavfloran i jordbruksbygder på annat sätt eller av
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andra faktorer än i mindre jordbruksintensiva områden. En annan förklaring kan vara tillfälligt
höga halter av ämnen som har påverkat lavfloran eller användningen av fungicider inom
jordbruket. Fortsatta undersökningar kan förhoppningsvis ge besked.

Jämfört med andra undersökningsområden mår lavfloran trots försämringen förhållandevis bra i
Västmanlands län, åtminstone på landsbygden. Medelkänslighetsvärdena ligger där i nivå med
andra undersökningsområden. Lavfloran i tätorten (Västerås) är å andra sidan mer utarmad och
har ett mycket lågt medelkänslighetsvärde, i nivå med Göteborgs stad. Antalet undersökta träd i
Västerås tätort är endast 7 (5 har huggits ner sen 1995) så urvalet bör vara större innan direkta
jämförelser med andra undersökningsområden görs.

Övervakning av rödlistade lavar
Vid återinventeringen besöktes samtliga 11 träd och den stenhäll med hotade arter som valdes ut
som övervakningsobjekt av Naturcentrum AB i samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län
1995.

Syfte
Syftet är att övervaka förändringar av populationer av särskilt intressanta arter av lavar som
förekommer inom länet.

Metod
Metoden utarbetades i samband med arbetet i Västmanlands län och är av pilotstudiekaraktär. År
2001 återbesöktes lokalerna och samma ytor med lavpopulationer som fotograferades 1995
fotograferades nu. Fotografierna från de två tillfällena (1995/2001) har sedan jämförts för att
studera eventuella förändringar av utbredning, tillväxt, fertilitet m.m.

Individräkning har genomförts av den stenlevande arten kalkkranslav Phaeophyscia constipata.
Räkningen har skett från två översiktsbilder på delar av populationen.

Resultat
Flera av arterna verkar klara sig bra och det största hotet verkar vara en stor påverkan på träden
som i sin tur påverkar lavarna. Detta är fallet för båda de träd där arter helt försvunnit. Den
långsamma tillväxten av gammelekslav visar det stora skyddsvärde dessa trädjättar har och det
skötselbehov, både genom röjningar runt befintliga träd och genom framröjning av närbelägna
efterträdare, som behövs. Även den stenlevande kalkkranslaven har klarat sig bra med en god
tillväxt. En forsatt studie med möjligen fler populationer att följa upp kommer att bidra med
mycket ny kunskap om våra hotade lavar.
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I. LAVAR OCH LUFTFÖRORENINGAR
Inledning
Det är sedan länge känt att många lavar är känsliga för luftföroreningar. Uppträder tydliga
skador, om lavar saknas, eller om antalet arter är mycket lågt, är detta en allvarlig, negativ
miljösignal. Om lavfloran är starkt utarmad kan detta också signalera att skador eller påverkan
kan förväntas även på andra organismer och biologiska system.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län (kontaktpersoner: Per Hedenbo/Susanna
Vesterberg) har Naturcentrum AB gjort en uppföljande inventering av lavfloran på trädstammar i
Västmanlands län. Fältarbete, bildtolkning, analys av data och rapportering har skett under 2001.
Arbetet har utförts av Andreas Malmqvist, Naturcentrum AB.

Syften
•  att ge en geografisk bild av luftföroreningars spridning och effekter på lavvegetationen i

Västmanlands län.
•  att utgöra underlag för framtida jämförelser av förändringar i luftkvalité och lavvegetation.
•  att övervaka förändringar av populationer av särskilt intressanta arter.

För inventeringstillfällena 1995 och 2001 görs nu jämförelser av lavfloran på 60 träd i länet.
Jämförelserna baserar sig huvudsakligen på fotoanalyser av trädstammar från de båda
inventeringstillfällena. Träden är uppdelade i två grupper, träd i tätortsmiljö och träd på
landsbygden. Den sistnämda gruppen utgör referensträd.

Lavar och luftföroreningar
Ur Hultengren, Martinsson & Stenström 1992

Lavar - funktion och levnadssätt
Lavarna är utåt sett enhetliga växter, ungefär som man uppfattar arter inom de flesta andra
grupper. En noggrannare analys visar dock att lavarna är sammansatta av två helt olika
organismer. Laven består nämligen av en svampdel (mykobiont) och en eller flera algdelar
(fykobionter/fotobionter) som utvecklat ett avancerat och mer eller mindre ömsesidigt utnyttjande
av varandras funktioner.

Algerna är autotrofa, d.v.s de har förmågan att bygga upp kolhydrater ur oorganiska ämnen
genom fotosyntes, men är känsliga för uttorkning och stark solstrålning. Svamparna är
heterotrofa, d.v.s. de är helt beroende av färdiga organiska ämnen. Till skillnad från algerna har
de förmågan att utstå uttorkning, och kan genom inlagring av speciella pigment skydda sig mot
stark solstrålning. I lavarna kombineras svampens och algens olika egenskaper i ett framgångsrikt
samarbete.

Man påträffar lavar i praktiskt taget alla typer av miljöer från havsnivån upp till flera 1 000-tals
meter över havet, och i alla världsdelar på jorden. Lavarna kan också växa på och i många olika
typer av underlag. Följande exempel visar något av den ekologiska spännvidden; i skalet på
havstulpaner i strandkanten, på sten och kala klippor av både sura och basiska bergarter, på bark



5

och ved på levande såväl som på döda träd och buskar, på marken, på levande blad, kring
svavelkällor i vulkaniska områden, på artificiella substrat som plåt, asfalt och betong m.m.

Som första kolonisatörer på nyligen blottade bergytor skapar lavarna successivt förutsättningar
för andra växters invandring genom att till viss del påskynda vittring och upplösning av bergets
ytlager.

I förhållande till vanliga ”högre växter” anses lavarna vara enklare uppbyggda, och brukar räknas
till de s.k. bålväxterna, d.v.s. de som inte är differentierade i rot, stam och blad.

Lavarnas fortplantning sker hos många arter främst på vegetativ väg genom fragmentering
och/eller via särskilda spridningskroppar s.k. soredier och isidier. I fragmenten finns både alg och
svamp representerade. Fykobionten och mykobionten förökar sig dessutom oberoende av
varandra. Hos samtliga lavarter förökar sig algdelen, vilken utgörs av encelliga organismer,
genom delning. Hos svampdelen förekommer också, med få undantag (s.k. imperfekta lavar),
sexuell fortplantning via sporer. Svamparnas sporer bildas i särskilda fruktkroppar av varierande
utseende och byggnad. Hos många arter är dock fruktkroppsbildning mycket sällsynt.

Man brukar dela in lavarna, utgående från deras yttre byggnad, i skorplavar, bladlavar respektive
busklavar. Skorplavarna kännetecknas av att de växer så tätt tilltryckt mot underlaget att de
knappast går att lossa. Bladlavarna är som namnet antyder platta, bladlika och växer mer eller
mindre. tätt liggande mot underlaget, men går vanligen lätt att ta loss. Busklavarna slutligen,
utgör en grupp som varierar starkt i utseende, men har det gemensamt att de har ett mer eller
mindre yvigt, förgrenat, busklikt eller hängande växtsätt, och är ofta finflikiga och/eller trådfina.

I Sverige finns ca 600 olika busk- och bladlavar och ca 1 500 olika skorplavar. För världen som
helhet känner man till drygt 15 000 olika lavarter.

Lavarna är beroende av ren luft
Lavarna har visat sig vara av utomordentligt stort värde vid bedömningar av olika slag. Många av
våra ca 2 000 arter har visat sig ha mycket specifika krav på sin omgivning, och har därmed
mycket att berätta om sina respektive växtplatser. De är s.k. ”indikatorarter”. Olika lavar kan med
fördel användas som indikatorer på olika skogsbestånds ålder, fuktighetsförhållanden,
växtgeografiska läge, markbonitet, m.m. Sist men inte minst bör deras stora värde som
indikatorer på förorenad luft framhållas.

Att lavar reagerar negativt på luftföroreningar av olika slag är ett sedan länge välkänt faktum.
Redan på 1800-talet gjordes sådana iakttagelser på ett flertal ställen i Västeuropa, bl.a.
Manchester (Grindon 1858), Jardin du Luxembourg, Paris (Nylander 1866) och München
(Arnold 1891-1901). Under den påföljande hundraårsperioden har ett stort antal lav- och
luftföroreningsinventeringar och karteringar genomförts. Dessa undersökningar har successivt
byggt upp kunskapen om sambandet mellan höga luftföroreningshalter och lavdöd.

Mekanismer
De flesta lavar är mycket föroreningskänsliga. Det finns många förklaringar till detta. En av dem
står att finna i deras sköra och exklusiva dubbelliv. Utbytesmekanismerna mellan alg och svamp
är lättstörda. Redan vid måttlig föroreningsbelastning kan klorofyll, koldioxidfixering, respiration
och vattenbalans påverkas i sådan grad att hela organismen dör. Svaveldioxiden anses vara
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skadligast. Den absorberas av laven och bildar svavelsyrlighet som i sin tur angriper det
livsviktiga klorofyllet. Detta bryts sedan ner till ett brunt och overksamt pigment, phaeophytin.

En annan förklaring till den stora föroreningskänsligheten är lavarnas passiva upptag av
näringsämnen. Den vätska och de ämnen som hamnar på lavens yta (bålen) absorberas relativt
ospecifikt. Även giftiga och oönskade ämnen kan tas upp och ackumuleras i lavbålen och när en
viss gräns nåtts så dör laven. Dessutom tillväxer lavarna långsamt, inte mer än någon eller några
millimeter om året. Det innebär att stora lavbålar under lång tid utsätts för olika ämnen från
omgivningarna.

De olika lavarnas bålform avgör till viss del hur känslig respektive art är. Generellt kan man säga
att ju större bålytan är i förhållande till bålvolymen, desto känsligare är laven. Sålunda är
utpräglat busklika lavar, som t.ex. tagellavar Bryoria spp. och skägglavar Usnea spp., känsligare
för luftföroreningar än lavar med mer bladlik form. De allra tåligaste arterna finner man bland
skorplavarna. Vissa lavar är till och med gynnade av luftburna föroreningar. Ett antal trädväxande
skorplavar, av vilka flarnlav Hypocenomyce scalaris, stadskantlav Lecanora conizaeoides, blågrå
mjöllav Lepraria incana och trädgrönelav Scoliciosporum chlorococcum är mest kända, påträffas
rikligt i förorenade storstadsområden. Dessutom påträffas trädgrönealger Desmococcus spp.,
frilevande grönalger, rikligt på trädstammar och andra ytor i större städer och andra förorenade
områden. Dessa organismer gynnas troligen av storstadsluftens kemiska höga halter av
kväveföroreningar, men också av minskad konkurrens från sådana lavar som saknas i förorenad
luft.

Ämnen som är giftiga för lavar
Den äldre litteraturen framhåller sot från förbränning av olika slag som den viktigaste orsaken till
att lavarna dör i närheten av större föroreningskällor. Detta anger Nylander (1866) från Paris och
Sernander från Stockholm (1926). Stoftutsläpp började minska för ganska länge sedan p.g.a. att
de är relativt lätta att åtgärda.

De senaste decennierna har svaveldioxiden pekats ut som huvudorsak till lavdöd. Svaveldioxid-
halterna i luften har sjunkit kraftigt sedan 1970-talet och är nu så låga att de inte har någon större
negativ inverkan på lavfloran. Utsläpp av kväveoxider från fr.a. vägtrafiken har stadigt ökat
under samma period. Kulmen nåddes i slutet av 1980-talet och har sedan dess minskat.
Kväveoxider har troligen tagit över svaveldioxidens roll som den nu viktigaste orsaken till
lavdöd.

Ett stort antal författare har jämfört aktuella svaveldioxidhalter med den befintliga lavfloran.
Några undersökningar som bör nämnas i sammanhanget är inventeringen i Stockholm (Skye
1968), i England och Wales (Hawksworth & Rose 1976), i Spanien (Crespo et al. 1981), och den
från Göteborgsområdet (Arvidsson & Skoog 1984). Tilläggas bör dock att höga
svaveldioxidhalter ofta följs av förhöjda halter också av andra luftföroreningar, varför man kan
förvänta sig att få god korrelation med flera föroreningar som släpps ut från tätorter eller
industrier. I många undersökningar handlar det alltså om statistiska samband snarare än att säkra
orsakssamband klarlagts.

Många undersökningar har påvisat ett tydligt samband mellan luftens svaveldioxidinnehåll och
lavflorans hälsotillstånd och sammansättning. Man vet också att andra föroreningar som
fluorider, zink, kadmium och koppar har en negativ inverkan. Ett flertal undersökningar har visat
samband mellan höga fluorhalter och lavdöd (LeBlanc et al. 1972, Gilbert 1972 samt Martin &
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Jacquard 1968, Eriksson 1966). Skalor har presenterats där olika arter visat sig försvinna i olika
zoner kring fluoridutsläpp. Fluoridutsläpp orsakar definitivt lavdöd men är relativt ovanliga i
Sverige.

Höga halter av kväveföreningar i luften ger också mycket tydliga förändringar av lavfloran. På
näringsrika substrat som ädellövträdsbark förekommer ett antal arter som inte trivs på mer
näringsfattiga substrat. Dessa arter är mer eller mindre beroende av kväveinnehållande
näringsämnen. Tillförseln av näringsämnen från omgivningarna, t.ex. dammpartiklar från en väg
eller åker kan också påverka lavarnas förekomst, vilket ofta innebär att andelen kvävegynnade
lavarter ökar. Detta kan i viss mån störa utvärderingen av en inventering då lavarna p.g.a.
”dammgödsling” ibland uppträder på fel substrat.

I områden med höga halter av kväveföroreningar förekommer kvävegynnade lavar på substrat
som normalt inte erbjuder tillräckliga mängder näring. Ökad tillgång på kväve innebär här att
arten trots allt överlever på sitt ”ovana” underlag, t.ex. rikbarksarter på fattigbarksträd, grönalger
på husväggar etc. Detta fenomen kan iakttas i större städer där trafikens utsläpp av kväveoxider
gör att kvävegynnade och föroreningståliga lavar förekommer på substrat som arterna normalt
inte lever på. Ökade halter av ammoniakkväve i jordbruksområden kan också ge upphov till att
kvävegynnade arter koloniserar nya substrat. Kväveoxidernas giftighet för lavar vet man ännu
inte så mycket om, men är troligen viktig nu när svaveldioxidhalterna minskat kraftigt.

Även ozon har visat sig påverka vissa lavar genom att ha en försvagande effekt på
algkomponentens fotosyntes. Påverkan av ozon har visat sig hos bl.a. skrynkellav Parmelia
sulcata (Nash & Sigal 1979) och getlav Flavoparmelia caperata (Ross & Nash 1983). Däremot
har ozonprov på lunglav inte visat någon påverkan på vare sig fotosyntes eller kvävefixering
(Sigal & Johnston 1986). Detta försök visade dock att kvävefixeringen upphörde vid en sänkning
från pH 5,6 till pH 2,6 och att fotosynteshastigheten då minskade med upp till 90%. Den
försurade nederbörden kan alltså även den skada vissa lavar.

Hur visar sig skador på lavar och lavvegetation?
Lavarna eller lavvegetationen indikerar yttre påverkan av luftföroreningar genom:

•  Vitalitetsnedsättning: Visar sig i form av dvärgväxt, deformeringar, ökad mottaglighet för
infektioner m.m.

•  Fertilitetsnedsättning: Den sexuella förökningen genom sporer från fruktkroppar minskar
vid ökad föroreningsbelastning. Arter som normalt sett är rikt fertila påträffas sällan eller
aldrig med fruktkroppar i förorenade miljöer. Ett exempel är stadskantlaven Lecanora
conizaeoides, som på landsbygden uppträder i en övervägande fertil form. I de allra mest
föroreningspåverkade områdena dominerar en steril, sorediös form av laven (Degelius
1986).

•  Substratbyte: Genom att växtsubstratet i vissa förorenade områden under lång tid påverkats
av sura ämnen har detta förändrats så att helt andra arter än de för substratet normala
påträffas. I starkt förorenade stadsmiljöer har ofta ädellövträden en lavflora som normalt hör
hemma på trädslag med sur bark som t.ex. björk, gran eller tall.

•  Ökad frekvens av svampangrepp (av t.ex. lavdödarsvampen): Under senare år har
lavdödarsvampen Athelia arachnoidea blivit allt vanligare, och dess karakteristiska vita
fläckar/ringar på trädstammarna är kännetecknande för städernas epifytflora. Att svampen
kan vara en bidragande orsak till städernas lavöknar är en hypotes som behandlats av
Arvidsson (1979).
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•  Minskning av artantalet: Många vanliga men känsliga arter försvinner i anslutning till
förorenade områden och utsläppskällor, vilket leder till att det totala artantalet minskar.

•  Minskad täckningsgrad: De flesta arter minskar i täckningsgrad i anslutning till förorenade
områden och utsläppskällor.

•  Lavdöd: Känsliga arter dör redan i svagt förorenade områden, men i starkt förorenade
miljöer försvinner också tåliga lavar. De olika arternas varierande känslighet för
föroreningar gör det möjligt att konstruera lavskalor som i relativa mått anger graden av
föroreningar.

•  Missfärgning: När lavar skadas av luftföroreningar färgas de först röda och blir därefter vita
innan de slutligen faller av sitt växtsubstrat. Det är troligt att de är döda redan när
missfärgning kan iakttas.

•  Ökning av tåliga/gynnade arter: Vissa lavar är tåliga eller kanske till och med gynnade av
vissa luftburna föroreningar och har således visat sig öka i frekvens i förorenade områden.
Ökningen kan möjligen också förklaras genom att konkurrensen med andra arter minskar.
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Metod
Skillnader i lavflorans sammansättning mellan olika förorenade områden, vad gäller
artsammansättning och frekvens, påverkas av varierande föroreningsbelastning. Olika lavar har
emellertid också mycket varierande krav på substrat, ljus och fuktighet, ekologisk kontinuitet etc.
Skillnader i uppträdandet hos olika arter kan därför bero på växtplatsernas olika förutsättningar.

Trädslag och lokala betingelser
Det är viktigt att de ingående träden har så lika ekologiska grundförutsättningar som möjligt.
Områden, träd eller trädgrupper där sådana förutsättningar skiljer sig kraftigt bör därför endast
med stor försiktighet jämföras med varandra.

Vid studier av kvävepåverkan är det av stor vikt att träden har så likartad bark som möjligt.
Lavfloran på träd med näringsrik bark är mycket olik den på träd med näringsfattig bark.

Följande trädkategorier och träd har inventerats:

• Träd med relativt näringsrik bark (näringsberikad och/eller med relativt högt pH-värde). Hit hör
alm, ask och lönn och ibland lind.

• Träd med medelrik bark (något näringsberikad och med ett relativt lågt pH-värde). Ek och
ibland lind.

• Träd med fattig bark (näringsfattig bark med lågt pH). Björk.

Trädslagen inom respektive kategori har i regel en likartad och ganska förutsägbar lavflora.

Inventering av lavar
På träden noterades samtliga påträffade lavar jämte eventuell förekomst av grönalger.
Totalinventering av arterna har inte använts för utvärderingen i föreliggande rapport. Här har
istället enbart de arter som finns inom fotoytorna (fotografierna) behandlats. Detta är en mer
exakt metod där fotografierna också ger ett verkligt ”avtryck” av lavarnas utbredning och
förekomst det aktuella året.

Val av undersökningsområden och provträd
Undersökningen är uppdelad i sex delområden (Bilaga I:1) där tolv träd i varje delområde har
inventerats. De inventerade träden har i möjligaste mån spridits ut jämt över respektive
delområde och de är placerade i lägen med god ljustillgång, med huvudsaklig exponering  mot
väst, syd eller öst och med god luft- och vindexponering.

Fotodokumentation
Vid inventeringstillfället har provträden fotograferats. Fotopunkten på trädstammen har märkts
med en skruv och samma punkt har varit utgångspunkt vid båda fototillfällena. Fotografierna är
tagna med positiv färgfilm (diafilm). Kameran som använts är en Hasselblads-kamera med ett
objektiv med brännvidd 80 mm och en mellanring 16 mm. På kameran är en 40 x 40 cm´s ram
fastsatt, vilken placerats mot trädstammen vid fotograferingen. En noggrann beskrivning av
fotostativ och utrustning finns i Hultengren & Stenström (1988). De framkallade diabilderna
förvaras hos Naturcentrum AB, Stenungsund.
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Känslighetsvärde, K-värde
De olika lavarna har tilldelats ett känslighetsvärde (K-värde) efter hur föroreningskänsliga de är
(Tab. 1). Känslighetsvärdet anges enligt den skala som tagits fram i samarbete med
Naturvårdsverkets miljökontrollprogram, PMK (Hultengren m.fl. 1992). Poängskalan omfattar
K-värden mellan 0 och 9. Ju högre K-värde en art har, desto känsligare är den för
luftföroreningar.

Tab. 1. Känslighetstabell baserad på K-värde (Känslighetsvärde)
K-värde Känslighet

9 mycket känsliga arter
8 ”
7 ”
6 ”
5 känsliga arter
4 ”
3 tåliga arter
2 ”
1 mycket tåliga, eller föroreningsgynnade arter
0 ”

Jämförelser mellan medelkänslighetsvärden för olika områden och trädslag låter sig delvis göras
eftersom den ingående artstockens känslighetsvärden bestämmer slutvärdet och de använda
känslighetsvärdena är relativt oberoende av trädslaget. Känslighetsvärden utgör en sorts ”dödstal”
för olika lavar.

Kvävetal, N-tal
För att undersöka kväverika luftföroreningars påverkan på lavarna tilldelades alla arter ett
kvävetal, N-tal (Tab. 2). Indelningen är baserad på uppgifter i Wirth (1980). Andelen
kvävegynnade lavar på ett träd beror på såväl barkens näringsvärde (rikbarksträd har högre N-tal
än fattigbarksträd) som på halten av kväverika föroreningar i luften.

Tab. 2. Kvävetalens (N-tal) kategorier.
N-tal Kategori

3 mycket kvävegynnad
2,5 tämligen kvävegynnad - mycket kvävegynnad
2 tämligen kvävegynnad

1,5 något kvävegynnad - tämligen kvävegynnad
1 något kvävegynnad

0,5 ej kvävegynnad - något kvävegynnad
0 ej kvävegynnad / kväveskyende

På fattigbarksträd, som t.ex. björk, blir ofta kvävetalet lågt i en opåverkad miljö och högt i en
miljö med hög halt kväveföroreningar i luften. Det beror på att lavar som naturligt förekommer
på fattigbark har låga kvävekrav. Vid höga halter av kväve i luften koloniseras dock
fattigbarksträd av mer kvävegynnade lavar därför att barken eller dess yta berikats med kväve.
Kvävetalen på fattigbarksträd avspeglar därför halten kväve i luften. På rikbarksträd är kvävetalet
ungefär lika högt i förorenad som i frisk luft. Det beror på att många rikbarkslavar är
kvävegynnade (ex: Physcia-, Physconia- och Xanthoria-arter m.fl.).
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Utvärdering av lavdata från fotograferade trädstammar
Vid bildtolkningen studerades alla bilder i naturlig skala (1:1). Kamerans ram, vilken syns i
bildens kanter, användes för att kalibrera bildernas storlek.

Ytan där bilden projicerades är indelad i 100 rutor och varje skärningspunkt är markerad med en
ring. När en lav hamnar inom ringen räknas det som en träff. Samtliga förekommande arter på
bilderna räknades om de med säkerhet kunde artbestämmas. I några fall noterades lavar som
enbart kunde bestämmas till släkte.

Summan av alla ”räknade” arter ger en uppfattning om frekvensen (täckningsgraden) av de olika
lavarna på bilden. Enbart en art kan förekomma i varje ring. Det innebär att summan av alla
förekommande lavar på en bild inte kan överstiga antalet ringar i bilden (100). Summan är alltså
inget absolut ytmått utan ett mått på artens relativa frekvens, och vi har valt att kalla detta för
täckningsgrad.

Summan kan också användas till att beräkna en arts minskning eller ökning från första till andra
fototillfället genom att jämföra antalet träffar för respektive art.

Täckningsgraden har beräknats på följande sätt:

På ett foto hamnar 84 av ringarna på trädet. På detta foto har blåslav 18 träffar, gällav 12 träffar
och skrynkellav 9 träffar.

(18 + 12 + 9) = 46,4 %
84 Täckningsgrad = 46,4 %

För samtliga fotorutor (träd) har summan av känslighetsvärdena (K-sum) respektive kvävetalen
(N-sum) beräknats på följande sätt:
Samma data som ovan med blåslav (K-värde 2), gällav (K-värde 4) och skrynkellav (K-värde 3).

(18 x 2) + (12 x 4) + (9 x 3) = 111
K-sum = 111

Därefter har en korrigering gjorts för obearbetade ringar i fotorutan. Fotorutor med ringar som
ligger utanför trädstammen korrigeras enligt följande:

100  x K-sum (111) = K-sum
(korr.)

 = 132,1
 84 K-sum 

(korr.)
= 132,1

K-sum 
(korr.)

 är den enhet som används i denna rapport. Det anges nedan som K-sum. På
motsvarande sätt beräknas summan av kvävetalen (N-sum) för trädet.

Vid beräkningar av medelkänslighetsvärdet (K-sum/träff) och medelkvävetalet (N-sum/träff) för
fotot (trädet) divideras K-sum (alt. N-sum) med täckningsgraden.

Exempel: Samma träd som tidigare.
Täckningsgrad = 46,4
K-sum = 132,1
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132,1 = 2,8
46,4 K-sum/träff = 2,8

På motsvarande sätt beräknas medelkvävetalet (N-sum/träff) för trädet.

I denna rapport har endast lavarna i fotoytorna behandlats (om inget annat anges) och det gör att
medelkänslighetsvärdena och medelkvävetalen inte är helt jämförbara med värden i tidigare
rapporter.

Det som kallas för medelkänslighetsvärde i denna rapport är = K-sum/träff.
K-sum/träff benämns även medelkänslighetsvärde/fotoruta.
För beräkningsexempel, se ovan.

I den föregående rapporten (Hultengren & Danielsson 1996) baseras medelkänslighetsvärdet på
resultatet från totalinventeringen av trädstammen.

n
Medelkänslighetsvärde = 1/n ∑ (K

i
)

i=1

K
i
 = respektive arts känslighetsvärde

n = antalet lavar på trädstammen

Motsvarande beräkningar gäller för medelkvävetalen.
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Resultat
I Västmanlands län inventerades 72 träd 1995. Under 2001 har den första återinventeringen
genomförts och av de 72 träden hade12 träd försvunnit antingen p. g. a. nerhuggning eller
nerblåsning. För att kompensera bortfallet inventerades 12 nya träd som kommer att användas vid
nästa uppföljning. Bortfallet innebär att denna jämförande studie baseras på 60 träd (Tab. 3).
Samtliga presenterade resultat baseras på fotoytorna om inget annat nämns.

Tab. 3. Antal träd och trädslagsfördelning inom undersökningsområdet. Siffrorna inom parentes
visar 2001 års kompletteringar.
Område Antal

träd
Alm Ask Björk Ek Lind Lönn

1. Västerås tätort 7 (12) - - 3 (5) 4 (5) (2) -
2. Ransta – Kumla kyrkby 11 (12) 1 3 7 (8) - - -
3. Säby – Rytterne 11 (12) - 2 2 6 (7) - 1
4. Norr om Köping 11 (12) - 2 7 (8) 1 - 1
5. Valskog 11 (12) - 4 6 (7) - - 1
6. Väster om Tämnaren 9 (12) - 2 5 (8) 2 - -
Totalt 60 (72) 1 13 30 (38) 13 (15) 0 (2) 3

Medelkänslighetsvärde och täckningsgrad
En jämförelse mellan de båda inventeringsåren visar att medelkänslighetsvärdet har sjunkit d.v.s.
lavfloran har utarmats (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05). Det gäller dock inte för träden i
tätortsmiljö om dessa jämförs för sig (Wilcoxon Signed Rank test. p = 0,35).

Fig. 1. Medelkänslighetsvärdet (MK) 1995 och 2001 totalt, i tätorten och på landsbygden.

Landsbygdsträden visar dock på signifikanta skillander (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05)
åren emellan (Fig. 1). Område 1, som är Västerås tätort och som förväntas ha de högsta
föroreningshalterna, har det klart lägsta medelkänslighetsvärdet.
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Referensträden som är uppdelade i fem delområden visar samtliga på lägre medelkänslighets-
värden 2001 jämfört med 1995 (Fig. 2). Det är dock endast för område 1 (tätorten) och område 5
som skillnaden åren emellan är statisktiskt säkerställda (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05).
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Fig. 2. Medelkänslighet (MK) 1995 och 2001 i de olika delområdena.

Lavarnas utbredning i fotoytorna har även den minskat från 1995. Täckningsgraden följer ungefär
samma mönster som medelkänslighetsvärdena (Fig. 3).

Fig. 3. Täckningsgrad (%) 1995 och 2001 totalt, i tätorten och på landsbygden.

Alla skillnader åren emellan är statistiskt säkerställda (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05). Det
finns dock inga statistiskt säkerställda skillnader i täckningsgrad mellan de två miljöerna tätort
och landsbygd. Det beror huvudsakligen på att grönalgerna ökar sin ytandel i tätorten.

Geografiska skillnader i medelkänslighetsvärde
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Under 1997-2001 återinventerades lavfloran på träd i flera områden (bl. a. Gralén 2000).
Medelkänslighetsvärdena från de undersökta områdena har använts vid jämförelser med
medelkänslighetsvärdena i Västmanlands län (Fig. 4). Tätortsvärdet för Västmanlands län är
mycket lågt och troligen missvisande för jämförelser då det endast rör sig om sju träd.

Fig. 4. Jämförelse av medelkänslighetsvärden (MK) med andra undersökningsområden.
Undersökningarna är utförda 1997-2001. Totalt ingår 302 träd i jämförelsen.

Medelkvävetal
Medelkvävetalet visar på hur kvävegynnade lavar gynnats eller missgynnats i respektive
delområde. När föroreningshalten ökar minskar antalet lavar och deras utbredning. Om utsläpp av
kväveföreningar ökar kommer grönalger Desmococcus spp. och en del lavarter att öka i
utbredning eftersom de är kvävegynnade. Medelkvävetalen har ökat i undersökningsområdet
både på landsbygden (referensområde) och i tätorten sedan 1995 (Fig. 5).

I samtliga delområden utom två, delområden 4 och 6, finns tendenser till en ökad
kvävebelastning (Fig 6). Skillnaderna är dock inte statisktiskt säkerställda. Medelkvävetalen
ligger på höga nivåer och det är ofta förekomsten av de föroreningståliga grönalgerna som drar
upp värdena. De högsta medelkvävetalen återfinns på träden inne Västerås tätort (Fig. 5) men
värdet är inte signifikant skilt från värdet på landsbygden.
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Fig. 5. Medelkvävetalet (MN) 1995 och 2001 totalt, i tätorten och på landsbygden.

Som tidigare nämnts hyser olika trädslag har olika näringsrik bark och har därmed naturligt sett
olika arter av lavar. Denna skillnad kan vi nu bortse ifrån eftersom samma träd har jämförts vid
båda tillfällena.
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 Fig. 6. Medelkvävetalet (MN) 1995 och 2001 i de olika delområdena.

Vid tidigare undersökningar (Hultengren & Larsson, 1993) har det visat sig att medelkvävetalet
på rikbarksträd är ungefär lika högt i förorenad som i ren luft. En hög andel kvävegynnade arter
på rikbarksträd kan finnas både i tätortsmiljö som påverkats av utsläpp av olika kväveföreningar
och i landsbygdsmiljö där gödsel från åkrar eller damm från vägar ger näring åt lavarna.
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Artantal och hotade arter
Vid fältinventeringen av trädstammarna påträffades totalt 85 arter lavar varav 84 förekom i
referensområdena på landbygden och 27 i den mer föroreningsbelastade tätortsmiljön. Utöver
dessa fanns även förekomster av grönalger Desmococcus ssp. En jämförelse med förra
inventeringsomgången visar en liten tillbakagång. Resultatet då var 89 arter totalt och i
referensområdena och tätorten 88 resp. 33 arter (Fig. 7).

Fig. 7. Artantal 1995 och 2001 totalt, i tätorten och på landsbygden. Uppgifter från
trädinventering.

Samma tendenser hittas vid en jämförelse mellan artantalen i fotoytorna. År 1995 noterades 43
arter totalt och av dessa fanns 42 arter i referensområdena och 12 arter i tätorten. Motsvarande
siffror 2001 blir 39 arter totalt och i referensområdena och tätorten 38 resp. 9 arter (Fig. 8).

Fig. 8. Artantal 1995 och 2001 totalt, i tätorten och på landsbygden. Uppgifter från fotorutor.
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En rödlistad art har hittats i fotorutorna, silverlav Parmelina tiliacea (hotkategori NT). Den
återfanns på samtliga sex träd fördelade med tre träd i område 3 och ett träd vardera i områdena
4, 5 och 6. Täckningsgraden var samma som vid inventeringen 1995.

Förändring av täckningsgrad hos specifika arter
Olika arter är olika känsliga för luftföroreningar (Tab. 1). Genom att studera en arts förändring av
täckningsgrad kan man få en uppfattning om påverkan av luftföroreningar ökar eller minskar.
Ofta är busk- eller bladformiga arter mer känsliga för luftföroreningar än skorplavar.

Till de mer välkända arterna som drabbats av luftföroreningar hör skägglavar Usnea spp. men
även flera andra arter drabbas kraftigt också vid måttliga föroreningsbelastningar. Mer tåliga arter
som blågrå mjöllav Lepraria incana och grönalger Desmococcus spp. klarar höga halter av
luftföroreningar och ökar ofta på bekostnad av andra arter vid ökad föroreningsbelastning.

Ett urval av olika känsliga lavar presenteras nedan med K-värde (känslighetsvärde) och N-tal
(kvävetal) (Fig. 9-14). Arterna är subjektivt valda för att visa på några av de förändringar som
skett hos olika känsliga arter. Diagrammen visar den genomstittliga täckningsgraden i fotoytorna.
Täckningsgraden är beräknad enligt beskrivning i metodiken och avser de träd där arten
förekommer båda eller något av åren. Samtliga utvalda arter noterades1995 från minst 5 fotoytor.
Observera de olika skalorna.

Flera av de mer känsliga arterna har minskat sin täckningsgrad sen inventeringen 1995 samtidigt
som mer tåliga arter har ökat. Manlav Bryoria fuscescens (Fig. 9) är en av de arter som minskat
mest. Den noterades från 5 fotoytor 1995 men inte från en enda 2001. Även andra arter har
minskat kraftigt bl. a. gällav Pseudevernia furfuracea (Fig. 11). Båda dessa arter visar på
statistiskt säkerställda skillnader åren emellan (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05). Kort
skägglav Usnea subfloridana visar tendenser till minskning men dessa är inte statistiskt
säkerställda. Näverlaven Platismatia glauca tillhör tillsammans med skrynkellav Parmelia
sulcata de medelkänsliga lavarna och båda visar på svaga förändringar men även dessa utan
statistiskt säkerställda skillnader åren emellan (Fig. 12-13).

Blågrå mjöllav L. incana (Fig. 14)  som tillhör de föroreningståliga arterna har ökat sin
täckningsgrad med 378% i fotoytorna under samma period (Wilcoxon Signed Rank test. p <
0,05).  Trots minskningen av flera känsliga arter har täckningsgraden av de föroreningståliga
grönalgerna Desmococcus spp. varit mer eller mindre oförändrade i sin utbredning (minskning
med 6% i fotoyorna).
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Känsliga lavar

Manlav Bryoria fuscescens K-värde: 6. N-tal: 0.
Manlav är en busklav med brun till grå färg på de långa hängande grenarna. På flera
trädslag. Signifikant minskad täckningsgrad (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05).

Fig. 9. Täckningsgrad för manlav (T = medelantalet förekomster i de 100 cirklar som
räknas i en fotoyta) i de fotoytor där arten förekommer 1995 och/eller 2001.

Kort skägglav Usnea subfloridana K-värde: 6. N-tal: 0.
En buskformig och ofta rikt förgrenad gulgrön skägglav. Förekommer på de flesta trädslag.
Tendens till minskning men ej signifikant skillnad mellan åren.

Fig. 10. Täckningsgrad för kort skägglav (T = medelantalet förekomster i de 100 cirklar
som räknas i en fotoyta) i de fotoytor där arten förekommer 1995 och/eller 2001.
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Gällav Pseudevernia furfuracea K-värde: 4.  N-tal: 0.
Gällaven är grå och har en svart undersida samt ett busklikt växtsätt. Förekommer på flera
trädslag. Signifikant minskad täckningsgrad (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05).

Fig. 11. Täckningsgrad för gällav (T = medelantalet förekomster i de 100 cirklar som
räknas i en fotoyta) i de fotoytor där arten förekommer 1995 och/eller 2001.

Näverlav Platismatia glauca K-värde: 4 N-tal: 0.
Näverlaven är en bladlav med en grå ovansida och brun undersida. Kanterna är flikiga och
upplösta i soral eller isidier. Arten växer på olika trädslag. Ingen skillnad i täckningsgrad.

Fig. 12. Täckningsgrad för näverlav (T = medelantalet förekomster i de 100 cirklar som
räknas i en fotoyta) i de fotoytor där arten förekommer 1995 och/eller 2001.
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Skrynkellav Parmelia sulcata  K-värde: 3.  N-tal: 0,5.
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En grå bladlav känns igen på bålens tvärgående rynkiga åsar. Förekommer på flera trädslag
och är en av våra vanligaste arter. Ingen skillnad i täckningsgrad.
Fig. 13. Täckningsgrad för näverlav (T = medelantalet förekomster i de 100 cirklar som

räknas i en fotoyta) i de fotoytor där arten förekommer 1995 och/eller 2001.

Tåliga lavar

Blågå mjöllav Lepraria incana K-värde: 1. N-tal: 0.
Blågrå mjöllav är, som namnet antyder, en blågrå och mjölig skorplav. Förekommer
på flera trädslag. Signifikant ökad täckningsgrad (Wilcoxon Signed Rank test. p < 0,05).
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Fig. 14. Täckningsgrad för blågrå mjöllav (T = medelantalet förekomster i de 100 cirklar som
räknas i en fotoyta) i de fotoytor där arten förekommer 1995 och/eller 2001.
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Diskussion

Påverkan på lavfloran
Trots uppmätta förbättringar av luftkvaliten visar undersökningen i Västmanlands län på
försämringar av lavfloran på de undersökta träden. Försämringen syns på flera plan med
minskade medelkänslighetsvärden och täckningsgrad. Även täckningsgraden för ett par utvalda
känsliga arter har minskat signifikant medan den föroreningståliga blågrå mjöllaven Lepraria
incana har ökat. Det finns även tendenser till att kvävetalen ökar generellt, en indikation på ökade
kväveföreningar i luften.

Vad denna försämring kan bero på är mycket svårt att sia om. Andra undersökningar, främst från
Västsverige, visar i de flesta fall på tydliga förbättringar av lavfloran i samtliga miljöer. Ett fåtal
områden visar ändå på försämringar av lavfloran på referensträden på landsbygden (Gralén
2000). Dessa minskningar är dock marginella och inte så tydliga som i Västmanlands fall.
Föroreningshalter i luft, mätta med diffusionsprovtagare i Västmanlands län, visar på tydligt
minskande halter av svaveldioxid samt mer eller mindre oförändrade halter av kvävedioxid och
ozon under åren 1996-2000. Detta, tillsammans med förbättringar av lavfloran i andra
undersökningar, antyder att försämringarna som ses i Västmanland inte bör ha med långväga
transporterade föroreningar att göra.

I Västmanlands län har säkerställda försämringar skett på landsbygden men en tydlig tendens kan
också anas i tätorten. Kanske kan det vara skillnader i lavflorans utvecklings-,  återhämtnings-,
och störningskänslighet jämfört med undersökningsområden i Västsverige. Till skillnad från
huvuddelen av dessa utgörs stora delar av undersökningsområdet i Västmanlands län av
jordbruksbygd. Kanske påverkas lavfloran i jordbruksbygder på ett annat sätt eller av andra
faktorer än mindre jordbruksintensiva områden.

Från 1993 – 2000 har lastbilstrafiken ökat med 3,9% i genomsnitt varje år (Poul Holmgren,
Vägverket muntl.). Denna ökning kan möjligen ha haft en bidragande effekt men ingen närmare
granskning har gjorts av detta.

De hydrologiska åren 96/97 och 97/98 var två på varandra följande år med mycket nederbörd.
Det senare året var extremt med 888 mm mot ett normalt år med ca 700 mm (1992-2000) inom
undersökningsområdet (data från regional miljöövervakning). Då flera av de undersökta träden
finns i jordbruksbygder kan användningen av fungicider inom lantbruket ha ökat dessa år vilket
kan ha haft negativa konsekvenser på lavfloran.

Det är, som i andra undersökningar (bl. a. Gralén 2000), tydliga skillnader på lavfloran mellan
tätort och landsbygd. Här är det troligen biltrafiken och den mer ”instängda” miljön i tätorten
som bidrar mest till skillnaderna.

Lavfloran i Västerås tätort har mycket låga medelkänslighetsvärden. De ligger till och med lägre
än värdena i Göteborgs stad. Här måste vi dock ha i åtanke att endast sju träd ingår i jämförelsen
åren 1995 och 2001. Här måste vi dock ha i åtanke att fem av tolv träd har försvunnit och att
endast sju träd ingår vid denna jämförelse mellan åren 1995 och 2001. Det låga antalet träd gör
att en direkt jämförelse med andra orter blir vansklig. Resultaten för tätortsträden bör därför i
detta skede endast användas för att följa utvecklingen i Västerås. Förhoppningsvis försvinner inte
lika många träd till nästa uppföljning vilket då gör jämförelsen med andra orter mer meningsfull.
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Det kan innebära en viss skevhet vid jämförelser med andra tätorter. Därför bör tätortsträden i
första hand användas för att följa utvecklingen inom Västerås tätort.

Påverkande ämnen
Persontrafik och tung trafik i Sverige står idag för den största andelen av våra luftföroreningar.
Tidigare var den största källan förbränning av olja, men utsläppen av detta har minskat kraftigt
sedan 1970-talet. Lokalt ger industriutsläpp höga halter svaveldioxid i omgivningarna, men även
här har belastningen minskat påtagligt.

Halterna av svaveldioxid i tätortsluften har stadigt sjunkit under 1970- och 1980-talen. Orsakerna
är framför allt omlokalisering av värmecentraler till platser utanför bebyggelse, övergång till
bränslen med lägre svavelhalt eller svavelfria bränslen, eluppvärmning, energibesparingar och
bättre reningsteknik på kraftanläggningar.

I framtiden förmodas halterna av svavel i tätortsluften att fortsätta sjunka långsamt. Ytterligare
åtgärder för att begränsa svavelutsläppen som aviserats är skärpta krav på många energi-
anläggningar, lägre halt av svavel i dieselbränslen, satsningar på bioenergi och energibesparing.

Utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken har ökat under 1970-80-talet och kulmen nåddes i slutet
på 80-talet. Sedan dess har vägtrafikens kväveoxidutsläpp minskat. Halterna kommer, enligt
prognoser, att fortsätta sjunka en bit in på 2000-talet.

Lavflorans förändring: ett framtidsscenario
Undersökningsresultatet ger framförallt en bild av en påverkan som kanske pågått under den
senaste sex-årsperioden. På de olika trädstammarna har lavsamhällen etablerat sig och anpassat
sig till en nyuppkommen situation.

Generellt kan man förvänta sig följande scenario när föroreningshalterna ökar:

1. De allra känsligaste lavarna dör relativt snabbt, kanske på några få dagar eller veckor
beroende på halthöjningen. Att laven dött visar sig ofta genom en missfärgning (ibland
rödfärgning). Sedan svartnar laven för att till sist falla av trädstammen.
2. De tåligare lavarna påverkas också men enbart genom dvärgväxt och missbildning.
3. Nyetableringen minskar och man kan inte se små lavbålar på trädstammen förutom av de
arter som är tåliga eller gynnade av den nyuppkomna situationen.

Detta förlopp leder till att medelkänslighetsvärdet sänks. Den beskrivna processen från en för
lavfloran ”katastrofal”  föroreningshöjning till ett stabiliserat lavekosystem bedöms ta minst 1 år.

När föroreningshalterna sjunker kan följande utveckling förväntas:

1. Nya lavbålar, av i omgivningen vanliga arter, etablerar sig. Dessa arter är relativt tåliga och
har överlevt den nämnda föroreningshöjningen.
2. Lavsamhället kommer efterhand att domineras av vitala bestånd av tåliga arter. Det är detta
lavsamhälle vi idag kan se på många av träden på landsbygden.
3. Nyetableringen minskar och man kan inte se små lavbålar på trädstammen förutom av de
arter som är tåliga eller gynnade av den nyuppkomna situationen.
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Det här beskrivna återhämtningsförloppet bedöms i gynnsamma fall ta minst 10 år. Huvuddelen
av lavarna har en årlig tillväxt på mellan 1 mm och 2 cm och kan under ca10 år nå en storlek på
10 cm. Med tanke på att känsliga arter etablerar sig i ett senare skede, kanske 1-2 år efter att en
förbättrad luftsituation inträtt, måste man alltså räkna med en viss eftersläpning när det gäller
dessa arter.

I föreliggande undersökning har flera signifikanta effekter visats som tyder på att lavfloran,
åtminstone tillfälligt har försämras. Trots försämringarna är statusen för lavfloran i länet överlag
god. En översikt av enskilda träds medelkänslighetsvärde (MK) (Bilaga I:1) visar att värdena
överlag hamnar inom kategorierna ”helt opåverkad lavflora” och svagt påverkad lavflora” enligt
den modell som används (Gralén 2000). Det innebär att lavfloran generellt är relativt opåverkad
inom undersökningsområdet. Flera av träden i de centrala delarna av Västerås skiljer sig dock
från mängden genom mycket lägre medelkänslighetsvärden, något som är ett väntat resultat vid
undersökningar i trafikerade tätorter.

Är det en tillfällig eller kontinuerlig försämring som nu inletts och hur kommer lavfloran att
utvecklas framöver? Det är givetvis omöjligt att efter en uppföljning ge svar på det. Data från den
regionala miljöövervakningen har, som tidigare nämnts, visat att luftföroreningarna i regionen
inte har ökat utan istället varit oförändrade eller minskat. Detta tillsammans med avsaknad av
andra tydliga och långsiktiga orsaker till försämringen tyder på att den kan vara tillfällig.
Fortsatta undersökningar kan ge svar på frågan och eventuellt också vad det i så fall är som
orsakat/orsakar försämringen.
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II. ÖVERVAKNING AV RÖDLISTADE
LAVAR
Inledning
Många av våra svenska arter är idag hårt trängda och flera har redan utrotats. Föroreningar och
det storskaliga jord- och skogsbruket har bidragit mycket till utarmningen av arter. På uppdrag av
Länsstyrelsen i Västmanlands län (kontaktperson: Einar Marklund) har Naturcentrum AB gjort en
en första uppföljande inventering av dessa hotade arter enligt det program som har upprättats för
Västmanlands län (Hultengren & Danielsson 1996).

Syfte
Syftet är att övervaka förändringar av populationer av särskilt intressanta arter av lavar som
förekommer inom länet.

Urvalet har gjorts utifrån följande kriterier:

•  Extremt sällsynta arter med enstaka spridda förekomster i Sverige
•  Arter som har sin huvudsakliga svenska utbredning i eller kring länet
•  Arter som har randpopulationer inom länet

HOTKATEGORIER
(Gärdenfors m.fl. 2000)

Den nuvarande statusen för de utvalda arterna (Tab. 4) liksom utvecklingstrender såväl inom
länet som i Sverige är bristfälligt kända vilket gör en uppföljning särskilt intressant. Samtliga
arter är barklevande utom Kalkkranslav Phaeophyscia constipata som växer på sten.

RE Försvunnen – En art är Försvunnen när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är
potentiellt kapabel till reproduktion inom landet (regionen) har dött eller försvunnit från landet
(regionen).

CR Akut hotad – En art tillhör kategorin Akut hotad när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd
inom en mycket nära framtid.

EN Stark hotad – En art tillhör kategorin Starkt hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för Akut,
men ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd i en nära framtid.

VU Sårbar - En art tillhör kategorin Sårbar om den inte uppfyller något av kriterierna för Akut hotad eller
Starkt hotad, men ändå löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv.

NT Missgynnad - En art tillhör kategorin Missgynnad om den inte uppfyller något av kriterierna för Akut
hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för Sårbar.

DD Kunskapsbrist – Till denna kategori förs arter om vars utbredning och /eller populationsstatus man inte
har tillräckliga kunskaper för att vare sig göra en direkt eller indirekt bedömning av utdöenderisken.
Enligt tillämpningsreglerna bör det dock finnas misstankar om att arten kan vara hotad eller t. o. m.
försvunnen.
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Tab. 4. Utvalda rödlistade arter 1995 för övervakning i Västmanlands län. Hotkategorier enligt
Gärdenfors m.fl. (2000).
Art Hot Lokaler Träd Foton
Ekpricklav Arthonia byssacea VU 2 2 3
Brun lundlav Bacidia polychroa EN 1 1 1
Rosa lundlav Bacidia rosella NT 1 2 4
Stor sönderfallslav Bactrospora dryina EN 1 1 2
Ekspik Calicium quercinum VU 1 1 1
Gammelekslav Lecanographa amylacea VU 2 3 4
Kalkkranslav Phaeophyscia constipata EN 1 - 2
Rosa skärelav Schismatomma pericleum NT 1 1 1

Metod
Ett antal aktuella förekomster av ovanstående arter valdes 1995 ut i samråd mellan Naturcentrum
AB och Länsstyrelsen i Västmanlands län (Hultengren & Danielsson 1996). De vetenskapliga
och svenska namnen följer Gärdenfors m.fl. (2000). För att studera förändringar av dessa
populationer har i huvudsak två metodtyper används:

•  Fotografering
De utvalda arterna fotograferas på trädstammar.

•  Individräkning
På foton över delar av populationen räknas individuella lavbålar.

Metoden utarbetades i samband med arbetet i Västmanlands län och är av pilotstudiekaraktär.
Lokalerna (Bilaga II:1) och träden återbesöktes 2001-10-26 och samma yta på träden som
fotograferades 1995 fotograferades åter. Fotograferingsmetoden är densamma som används inom
lavar och luftprojektet (se detta för utförligare beskrivning). Fotografierna från de två tillfällena
har jämförts för att studera eventuella förändringar.

Vid jämförelserna har framför allt förändringar i arternas utbredning noterats men även andra
förändringar som mängden fruktkroppar eller om trädet blivit skadat. Välavgränsade arter, vars
bålar har kunnat mätas med linjal, har följts upp mer noggrant än de arter med mer otydliga bålar
som istället fått bedömas mer subjektivt. Individräkning har genomförts från 2 översiktsbilder på
en population av den stenlevande arten kalkkranslav P. constipata. De framkallade diabilderna
förvaras hos Naturcentrum AB, Stenungsund.

Resultat och diskussion
Vid återinventeringen hittades samtliga träd medan två fotoplatser på träden inte kunde
återfinnas. Metoden fungerar bäst för arter med en välavgränsad bål mot omgivning och
underlag. Flera av de använda arterna fungerar i det avseendet bra med undantag av ekpricklav A.
byssacea och rosa skärelav S. pericleum. Dessa arter är sällan klart avgränsade och flyter gärna
ihop med omgivningen vilket innebär att små förändringar har varit svåra att observera. Sedan det
föregående inventeringstillfället har flera förändringar skett (Tab. 5).

De mest påtagliga förändringarna är de träd som dött eller blivit kraftigt skadade där arten satt.
Två av de elva undersökta träden har påverkats i sådan grad att de fotograferade lavarterna har
försvunnit. De berörda träden är en alm på Jägareåsen med ekspik C. quercinum och en ek vid
Tidö slott med ekpricklav A. byssacea och gammelekslav L. amylacea.
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Totalt har 18 populationer av rödlistade lavarter följts. Av dessa är 4 oförändrade, 5 ökande, 2
minskande och som tidigare nämnts 3 borta (Tab. 5). Två populationer är osäkra då fotorutan inte
kunde återfinnas. Det behöver inte betyda att arten är försvunnen, det finns istället en möjlighet
att den återupptäcks vid nästa inventering.

Med de försvunna arterna undantagna, har minskningen varit särskilt dramatisk för rosa lundlav
B. rosella Tidö slott 1:A och 1:B. Där har stora delar av bålarna försvunnit samtidigt som flera av
fruktkropparna ser döende ut. På det andra trädet ser den rosa lundlaven däremot mer friskt ut och
ingen direkt förändring kan noteras.

Vad gäller den andra lundlavsarten, brun lundlav B. polychroa, har inga märkbara förändringar
skett av utbredningen. Däremot har mängden fruktkroppar ökat påtagligt. Om det är ett
friskhetstecken eller ett tecken på stress får framtida studier utvisa.

Samtliga populationer av gammelekslav L. amylacea, förutom den som försvunnit, har haft en
svag men ändå tydlig tillväxt. Tillväxten har varit ca 2 mm i diameter de senaste 6 åren vilket ger
en årlig tillväxt på 0,33 mm! Ungefär samma tillväxt uppmättes på samtliga bilder med arten. Det
innebär att en 5 cm bål med gammalekslav kanske kan vara 100 år! Lavarna kan dock tillväxa
olika snabbt olika år och om de senaste sex åren varit bra eller dåliga ur tillväxtsynpunkt vet vi
inte.

Ekpricklaven A. byssacea verkar sprida sig bättre och på fotografierna syns partier med
ekpricklav som inte fanns eller åtminstone var mycket otydliga på fotografierna från 1995.
Möjligen har den en bättre spridningsförmåga än t.ex. gammelekslaven L. amylacea.

Tab. 5. Resultat av övervakningen. Hotkategorier enligt Gärdenfors m. fl. (2000).
Art Hot Foto Förändring Text
Arthonia byssacea VU S. Hammaren 1:A Osäker Fotoplats ej återfunnen.
Arthonia byssacea VU S. Hammaren 1:B Ökning Spridning av arten kan noteras

samtidigt som bålen har tunnats
ut på vissa ställen .

Arthonia byssacea VU Tidö slott 2:A Försvunnen Trädet barkflått, arten borta!
Bacidia polychroa EN S. Hammaren 1:A Oförändrad Utbredning som tidigare men

med fler fruktkroppar.
Bacidia rosella NT Tidö Slott 1:A Minskning Kraftigt minskad utbredning.
Bacidia rosella NT Tidö Slott 1:B Minskning Kraftigt minskad utbredning.
Bacidia rosella NT Tidö Slott 2:A Oförändrad Ingen noterbar förändring.
Bacidia rosella NT Tidö Slott 2:B Oförändrad Ingen noterbar förändring.
Bactrospora dryina EN S. Hammaren 2:A Osäker Fotoplats ej återfunnen.
Bactrospora dryina EN S. Hammaren 2:B Ökning En viss spridning av arten kan

noteras samtidigt som bålen har
tunnats ut på vissa ställen .
Ökning av antalet fruktkroppar.

Calicium quercinum VU Jägaråsen 1:A Försvunnen Trädet dött. Arten borta!
Lecanographa amylacea VU Tidö slott 1:A Ökning Viss tillväxt och ökad

utbredning. Bålarnas tillväxt är
ca 2 mm i diameter.

Lecanographa amylacea VU Tidö slott 1:B Ökning Viss tillväxt och ökad
utbredning. Bålarnas tillväxt är
ca 2 mm i diameter.
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Lecanographa amylacea VU Tidö slott 2:A Försvunnen Trädet  barkflått. Arten borta!
Lecanographa amylacea VU Jägaråsen 1:A Ökning Viss tillväxt och ökad

utbredning. Bålarnas tillväxt är
ca 2 mm i diameter.

Phaeophyscia constipata EN Koberg.
Individräkning
från foton.

Ökning Foto 1: 19 bålar 1995, 22 bålar
2001. Foto 2: 19 bålar  1995, 33
bålar 2001.

Schismatomma pericleum NT S. Hammaren 1:A Oförändrad Ingen förändring noterad.
Möjligen en viss tillbakagång p.
g. a. ökad mängd grönalger
Desmococcus spp.

Bilderna med rosa skärelav S. pericleum är relativt svårtolkade eftersom bålarna är små och
saknar tydlig avgränsning mot omgivande lavar. Inga större förändringar kan dock noteras men
en viss ökning av grönalger Desmococcus spp. kan skönjas något som kan ha bidragit till en viss
försämring för laven.

En av de sällsyntaste arterna som ingår i övervakningen är stor sönderfallslav B. dryina. Omkring
10 aktuella lokaler med arten är kända i Sverige (Thor & Arvidsson 1999). En av fotoplatserna
med arten kunde inte återfinnas medan den andra fotoplatsen visar på en viss spridning av arten
samtidigt som antalet fruktkroppar har ökat. Vissa partier av bålen verkar dock ha tunnats ut
något som kan vara negativt för arten.

Kalkkranslaven P. constipata, som förkommer på ca 10 lokaler i landet, har ökat markant på den
undersökta lokalen Koberg. Antalet inräknade bålar har ökat från 38 till 55 stycken.

Flera av arterna verkar klara sig bra och det största hotet verkar vara en stor påverkan på träden
som i sin tur påverkar lavarna. Detta är fallet för båda de träd där arter helt försvunnit. En alm på
Jägaråsen och en ek vid Tidö slott. Almen dog antingen av ålder eller av almsjuka medan
beskuggning troligen bidragit till att eken har blivit barkflådd.

Den långsamma tillväxten av gammelekslav visar det stora skyddsvärde dessa trädjättar har och
det skötselbehov, både genom röjningar runt befintliga träd och genom framröjning av
närbelägna efterträdare, som behövs. Minskningen av rosa lundlav på ett av träden kan vara
knutet till påverkan på trädet i sig och beror kanske inte på någon påverkan på området. En
fortsatt studie med möjligen fler populationer att följa upp kommer att bidra med mycket ny
kunskap om våra hotade lavar.



31

Litteraturförteckning
Gärdenfors, U. (red.) 2000. Rödlistade arter i Sverige 2000. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Hultengren, S & Danielsson, I. 1996. Tillståndet för den epifytiska lavfloran i Västmanlands län

1995. Program- och metodikförslag för övervakning av epifytiska lavar i Västmanland.
Länsstyrelsen i Västmanlands län rapport, 1996:1.

Thor, G. & Arvidsson, L. (red.) 1999. Rödlistade lavar i Sverige – Artfakta. ArtDatabanken,
SLU, Uppsala.



32

BILAGA I:1
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BILAGA I:2
Exempel på skillnader i lavflorans utveckling på några utvalda träd.

Träd nr.3 1995. K=2,74 N=1,33
Täckningsgrad 86%

Träd nr.6 1995. K=3,27 N=0,82
Täckningsgrad 44%

Träd nr.61 1995. K=2,87 N=0,17
Täckningsgrad 68,75%

Träd nr.3 2001.K=3,75 N=0,73
Täckningsgrad 77%

Träd nr.6 2001. K=2,91 N=1,41
Täckningsgrad 11%

Träd nr.61 2001. K=1,73 N=1,67
Täckningsgrad 53,26%
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BILAGA II:1
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