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Förord
En av Länsstyrelsens uppgifter är att följa länets utveckling inom en rad olika områden. Ett viktigt 
område är arbetet med att bevara hotade arter. Nära 2000 arter, cirka fem procent av Sveriges djur, 
växter och svampar, är så hotade att de riskerar att dö ut. Huvudorsaken till att de är hotade beror på 
att deras livsmiljöer försvunnit, främst på grund av ändrad markanvändning. Vissa marker nyttjas 
idag hårdare än förr, andra nyttjas inte alls och växer igen.

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna samarbetar sedan år 2004 för att ta fram åtgärdsprogram för 
vissa hotade arter och livsmiljöer. Satsningen, som omfattar drygt 200 program och berör cirka 400 
arter, är en del av arbetet för att klara riksdagens miljökvalitetsmål, som exempelvis Ett rikt odlings-
landskap, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. 

Öländsk tegellav är en art som har fått ett nationellt åtgärdsprogram. Arten var länge bara känd från 
en lokal på Öland men har under 2000–talet påträffats på nio lokaler på Gotland. I övriga Norden är 
den känd från Gudbrandsdalen i Norge. I övrigt finns den i Alperna och Medelhavsområdet samt i 
Nordamerika. I den svenska rödlistan är den öländska tegellaven klassad som starkt hotad (EN). Det 
största hotet på förekomsten på Öland är den lilla populationen samt risken att beskuggas av enbus-
kar som växer intill. Stödutfodring kan utgöra ett hot om det sker i närheten av artens förekomster, 
både p.g.a. ökat djurtramp och tillförseln av kväve.

Syftet med denna undersökning är att se om det skett några förändringar i den öländska populationen 
sedan 2006 då den noggrant mättes in.

Inventeringen har utförts av Ulf Arup, EREK Biokonsult HB, på Länsstyrelsens uppdrag, och förfat-
taren svarar själv för de resultat och bedömningar som presenteras i rapporten.

Thomas Johansson

Januari 2012
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Sammanfattning
Den enda kända lokalen för öländsk tegellav 
övervakas sedan 2006 med fem års intervall. 
Resultaten av 2011 års unndersökning visar att 
de händer relativt mycket på lokalen. De mest 
dramatiska förändringarna, när hela exemplar 
försvinner, beror sannolikt på den frostspräng-
ning som sker på lokalen och förorsakar stora 
rörelser i underlaget. Således har två exemplar 
försvunnit helt eller nästan helt. Ytterligare 5 
exemplar har minskat, ett kraftigt och de övriga 
i något mindre omfattning. Som motvikt har ex-

emplaren på 9 foton ökat i areal och ofta även 
fått förbättrad fertilitet. Dessutom hittades ett 
helt nytt exemplar som tidigare undgått upp-
täckt och det är friskt och fertilt. Totalt har area-
len minskat något, trots nytillskottet, från 43,39 
till 41,45 cm2. De dokumenterade upp- och ned-
gångarna visar sannolikt på den naturliga dyna-
mik som finns på lokalen och den tillväxt och 
nyetablering av en mängd bålsjäll som skett på 
fem år indikerar att vi kan hysa relativt gott 
hopp inför nästa femårsperiod.

Bilden visar tre fotorutor som markerats med röd målarfärg. Till vänster i bild lokalens förmodligen äldsta exemplar, som bör 
vara minst 25 år gammalt.
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Bakgrund
Öländsk tegellav Psora vallesiaca är rödlistad 
som starkt hotad (EN) i Sverige. På Öland finns 
1 känd lokal, väster om Gösslunda. Under 2006 
fastställdes ett åtgärdsprogram för arten där en 
av åtgärderna var att noggrant övervaka den 
öländska populationen för att kunna följa för-
ändringar hos de enskilda individerna. På upp-
drag av Länsstyrelsen i Kalmar län initierades 
därför hösten 2006 en denna övervakning av ar-
ten: Den 27 augusti 2011 gjordes en uppföljning 
av artens utveckling på lokalen. 

Metodik
Sedan tidigare var två dellokaler kända, vilka 
ligger ca 50 m från varandra. Här har arten 
floraväktats av Lars Fröberg genom okulär 
besiktning och notering av ungefärlig storlek 
och fertilitet, samt läge på lokalen. 2003 
noterades laven på totalt 8 stenblock, några 
med flera  
exemplar på. Dessa exemplar letades 2006 upp 
och permanentmarkerades med röd målarfärg. 
Varje exemplar fotograferades sedan med en  
digitalkamera (Nikon D70s med makroobjektiv 
55 mm och blixt). Små färgprickar målades  
direkt på kalkstenen för att markera hörnen på 
de bilder som togs. Ibland kunde inte alla hörn 
markeras då hörnet upptogs av jord, mossa 
eller annan lav. Avståndet mellan två av 
markeringsprickarna noterades i fält för att 
senare kunna göra en kalibrering av storleken i 
ett datorprogram. Bilderna importerades sedan 
i datorprogrammet Photoshop CS och varje 
exemplar i bilderna markerades med en linje 
runt lavbålen. Ytan fylldes sedan med rödfärg 
som på så vis täckte hela laven. Bilden spara-
des i tiff-format och importerades därefter i 
programmet ImageJ. Efter en kalibrering av 
storleken i detta program markerades de röda 
fläckarna, vars arealer kunde mätas exakt. För 
varje bål noterades också fertiliteten. 2011 har 
metodiken varit densamma, men kameran var 
nu en Nikon D7000 och Photoshop var uppda-
terad till version CS4.  

De röda markeringarna förnyades. En annan 
skillnad är att i 2006 års rapport räknades 
bålindivider, men detta har övergivits i årets 
rapport. Anledningen är att det inte ger något 
rättvisande information, t.ex. har ett individ 
från 2006 till 2011 delat upp sig en rad mindre 
delar och mår sämre. Antalet exemplar i detta 
fall ger ett intryck av att arten fått fler exem-
plar när verkligheten är den omvända. Därför 
anges i år bara yta och fertilitet. I något fall 
har ytan för något exemplar 2006 justerats då 
det inte var riktigt uppmätt. 

Svårigheter
Laven Acarosopra glaucocarpa förekommer 
rikligt på lokalen tillsammans med öländsk  
tegellav och ofta blandas bålarna med varandra. 
Sterila bålfjäll av de bägge arterna är mycket 
lika varandra och därför var det på fotografierna 
ibland mycket svårt att skilja arterna åt. Det gäl-
ler dock nästan uteslutande små, unga fjäll. Den 
totala arealen påverkas därför bara högst margi-
nellt av denna felkälla. 

Resultat
Vid återbesöket 2011 hittades alla fotopunkter 
och de röda markeringspunkterna hade med  
något undantag klarat sig bra. Två hela exem-
plar hade dock försvunnit helt, men en på ett 
av fotona kunde en liten ny bålareol noteras 
helt nära platsen för det gamla exemplaret. 
2006  
hittades två exemplar som tidigare inte sett på 
platsen och 2011 hittades ytterligare en välut-
vecklad bål strax bredvid de andra två. Detta  
exemplar var så pass stort och fertilt att det 
inte kan ha etablerat sig sedan 2006 utan måste 
ha missats då, eventuellt för att det då var 
betydligt mindre. I övrigt kan både upp och 
nedgångar noteras. Totalt sett har minskningar 
dokumenterats på 7 av de 16 fotona och 
ökningar på 9 stycken. Minskningarna över-
skuggar dock ökningarna då två hela exemplar 
försvunnit helt. Ett exemplar har också mins-



7ÖVERVAKNING AV ÖLÄNDSK TEGELLAV 7

kat kraftigt, medan tillväxten oftast inte kan 
matcha nedgångarna. Det finns dock tillväxt-
ökningar som är mycket goda, t.ex. 69, 73 och 
155 %, men normalt ligger den på 5–40 %. 
Totalt sett har arealen av de exemplar som 
fotades 2006 minskat med 4,41 cm2, eller 
drygt 10 %, från 43,39 till 38,88 cm2. Räknar 
man in fyndet av en helt ny bål är arealen av 
laven 2011 uppe i 41,45 cm2. De två exemplar 
som försvunnit helt satt båda i mycket vittrade 
partier av stenblocken och redan 2006 förut-
spådde jag att de skulle försvinna inom kort. 
Ytterligare exemplar är i farozonen de närmas-
te åren då frostsprängningen är avsevärd på 
stenblocken. Se t.ex. förändringarna på foto 3, 
10 och 13 där det knappt går att orientera sig i 
fotona mellan fototillfällena. Det finns dock en 
mängd nyetablerade småbålar och fjäll utanför 
de gamla exemplaren och en god tillväxt hos 
flera bålar. Det intryck man får är att laven är 
anpassad till ett snabbt föränderligt habitat där 
omsättningen på bålarna är relativt stor. Det 
äldsta och största exemplaret (foto 8) på 

lokalen sågs första gången 1996 och var redan 
då det största på platsen. Det bör således vara 
åtminstone 25 år gammalt. 2006 var detta 
exemplar i dåligt skick och hade förlorat en 
rad fruktkroppar, men 2011 var både fertilite-
ten och vigören bättre; både tillväxt och 
nyetablerade bålfjäll kunde då noteras. Mycket 
hänger på hur stabilt underlaget är och om 
lavarna lyckas undgå snäckbete, något som 
sannolikt inträffar av och till.

Fertiliteten hos de exemplar som fanns kvar 
minskade på tre foton, men ökade eller var oför-
ändrad på alla de övriga. På ett par foton ökade 
den avsevärt och generellt är fertiliteten relativt 
god på lokalen. På foto 16 var laven steril 2006 
men visar nu en rad fruktkroppar. På fem foton 
saknas fruktkroppar helt, men det rör sig om re-
lativt små exemplar. Eventuellt är arten självbe-
fruktande, såsom t.ex. vägglav Xanthoria parie-
tina. Det verkar som om de flesta exemplar av 
en viss storlek normalt blir fertila, men om la-
ven mår dåligt kan fertiliteten utebli eller mins-
ka.

Tabell. 1. Resultaten för de enskilda fotografierna redovisas i tabellen. Notera att de ytor som mätts upp för varje enskilt foto 
i de allra flesta fall är en summa av flera exemplar som finns på samma foto. Arean anges i cm2.

Dellokal Foto Area 2006 Area 2011 Skillnad Fertilitet Kommentar
1 12 0,66 0,76 0,10 relativt svag Svagt ökande

1 1 0,27 0,69 0,42 - Ökande men ännu steril

1 2 3,88 4,35 0,47 god Svagt ökande

1 3 2,44 1,73 -0,71 svag Minskad fertilitet

1 4 1,44 1,26 -0,18 relativt svag Fertilitet svagare

1 13 2,40 0,03 -2,38 - Nästan helt försvunnen

1 14 2,06 0,00 -2,06 - Försvunnen 2011

1 15 4,75 1,17 -3,58 svag Stark tillbakagång

1 5 1,09 0,39 -0,70 - Minskande

2 8 15,32 16,10 0,78 svag Fertiliteten bättre

2 9 1,98 3,34 1,36 relativt god Fertiliteten bättre

2 10 1,10 1,43 0,33 - Fortfarande steril 

2 11 0,11 0,07 -0,04 - Minskande

2 16 0,92 1,59 0,67 relativt god Steril 2006, nu fertil

3 6 4,47 5,32 0,85 mycket god Starkt ökad fertilitet

3 7 0,49 0,65 0,16 mycket god Starkt ökad fertilitet

3 17 ? 2,57 2,57 god Nyfunnen 2011

                              Summa:   43,39                                       41,45                                                                                               
                    Summa utan foto 17:    38,88

-4,51
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att si-
tuationen på lokalen är relativt god och framti-
den ser god ut. En del exemplar kommer sanno-
likt att försvinna, medan nya kommer att 
etablera sig. Fertiliteten är inte dålig och kom-
mer sannolikt att öka de närmaste åren. Om-
världsfaktorerna är relativt goda på lokalen och 

betet verkar inte påverka laven negativt, snarare 
är den en förutsättning på längre sikt så att det 
inte växer igen. I dagsläget sitter bara ett exem-
plar nära en enbuske, medan de övriga är helt 
exponerade. En komocka direkt på något av  
exemplaren vore dock troligen helt förödande, 
men det är en risk som man antagligen får ta.

Nedan visas de enskilda fotona med 2006 till vänster och 2011 till höger. Fotona har beskurits så att 
laven framgår tydligare.

Foto 1. Arealen har ökat markant och flera nyetablerade fjäll syns, t.ex. i nere till höger i bild. Tillväxtten är hela 155 %, men 
ännu syns inga fruktkroppar.

Foto 2. Arealen har ökat och vigören liksom fertiliteten är god.
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Foto 3. En svag minskning och arealen och fertiliteten kan noteras. Underlaget är instabilt och laven kan komma att minska 
ytterligare framledes.

Foto 4. En svag minskning av både areal och fertilitet. Konkurrens av mossor kan vara anledningen.
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Foto 5. Arealen har minskat kraftigt utan klar anledning.

Foto 6. Både en stark tillväxt och ökad fertilitet har noterats.
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Foto 7. Fertiliteten har ökat markant och arten har brett ut sig något mer.

Foto 8. Denna stora bål har återhämtat sig bra från 2006 då den såg ut att må dåligt. Pilarna på bilden till höger visar på ny-
etablerade bålfjäll. Bålen bör vara minst 25 år gammal.

Foto 9. Tillväxt och nyetablerade bålfjäll syns tydligt liksom en ökad fertilitet
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Bild 10. Tillväxten av bålfjäll är tydlig, men fortfarande har inga fruktkroppar dykt upp.

Foto 11. Detta lilla exemplar växer i ett område med små lösa stenar som rör sig under året. Viss minskning av arealen har 
skett och framtiden är mycket oviss.

Foto 12. Exemplaret har vuxit till en aning men det är nu något färre fruktkroppar.
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Foto 13. Så när som på ett nyetablerat bålfjäll (pilen) har detta exemplar försvunnit helt. Det växte på stenar som lossnat helt, 
drabbade av frostsprängning.

Foto 14. Detta exemplar satt löst fast på mossa, som sannolikt släppt från underlaget p.g.a. frost-sprängning.

Foto 15. Detta exemplar har drabbats av en stark tillbakagång. Konkurrens med bägarlaven i nedre vänstra hörnet och med 
mossan kan vara en anledning men det är nog inte hela förklaringen.
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Foto 16. En god tillväxt kan noteras, men framför allt förekommer nu fruktkroppar på flera ställen.

Foto 17. Detta exemplar är friskt och stadd i tillväxt. Dessutom finns bra med fruktkroppar. Det hittades som nytt för lokalen 
2011.
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