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Bakgrund 
Under 2013 har Kronobergs Länsstyrelse beslutat fortsätta arbetet 
med miljöövervakning av de biologiskt mest värdefulla bokskogs-
miljöerna i länet. Detta sker genom att följa utvecklingen av träd-
levande mossor och lavar som har en stor andel av sina före-
komster på just bok. Urvalet av arter följer Nitare 2005 (Nitare, J 
(red) 2005. Signalarter – Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogs-
styrelsens förlag 2005). Metoden som följs finns beskriven i miljö-
övervakningens undersökningstyp för övervakning av epifytiska 
lavar och mossor i bokskog, (version 1:0 2011-11-28) Naturvårds-
verket. 

Metoden innebär att samtliga ädellövträd inom utvalda prov-
ytor mäts in, mäts till omkrets, bedöms till trädtyp (detaljer i 
metodiken) och därefter inventeras på utvalda arter. Arterna 
noteras med förekomst - icke förekomst på varje träd. Tanken är 
att utvecklingen på dessa provytor ska följas genom regelbundna 
återinventeringar. 

Denna rapport redovisar en sammanfattning av inventerings-
resultatet tillsammans med administrativa data och uppgifter gäl-
lande det inventerade objektets huvudkaraktär och lämplighet för 
fortsatt övervakning. GIS-skikt med inventeringsdata är levererat 
till Länsstyrelsen Kronoberg digitalt. 

 
Karta 1: Översikt över lokalernas läge. 
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Resultat 

Områden 
Vid inventeringen har 10 huvudobjekt inventerats. Inom dessa 
finns mellan 1 och 2 provytor som inventerats. Arealerna per del-
yta låg på mellan ca 0,2 ha och 2,9 ha. Inventeringsytorna har 
justerats efter de korrekta bokskogsförekomsterna i fyra objekt (se 
tabell 1). Eftersom detta är en första inventering så kan inga tren-
der eller analyser om arternas populationsutveckling göras, utan 
för detta krävs omdrev. I den del av inventeringen som omfattas 
av den här rapporten har 3469 träd inventerats. 

Tabell 1: Inventerade områden med arealer. 

Objektsnamn  Areal (ha) 
Vakö myr 2,4  
Lunnabacken 2,9  
Sällebråten* 1,6  
Bokelund 0,6 
Näsudden 0,9 
Ushult 2,8 
Toftaån 2,6 
Hannabadsåsen* 2,8 
Sunnerå* 2,1 
Ändalösen* 2,3 
*) Objekt vars yttergräns justerades. 

Arter 
De arter som inventerats systematiskt följer inventeringsmeto-
dikens basnivå. Utöver detta så har några rödlistade arter till 
noterats då de påträffats på de inventerade trädstammarna. 
Flertalet av dessa är inte tillräckligt systematiskt eftersökta för att 
kunna ligga till grund för uppföljning eller övervakning men 
arterna violettgrå porlav Pertusaria multipuncta, kortskaftad 
parasitspik Sphinctrina turbinata, sydlig blekspik Sclerophora 
amabilis, skrovellav Lobaria scrobiculata och savlundlav Bacidia 
incompta har noterats på samtliga träd där de påträffats och 
bedöms inte ha missats, i vart fall inte i högre grad än basnivåns 
arter. Dessa kan med andra ord också väljas att följas vid kom-
mande återinventeringar. 
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Tabell 2: Systematiskt eftersökta arter med antal träd där arterna är 
påträffade. 

Namn 
 

Art 
 

Antal (träd n=3469) 

Glansfläck  Arthonia spadicea 175 
Rosa lundlav Bacidia rosella 9 
Lönnlav  Bacidia rubella 57 
Gulnål Chaenotheca brachypoda 29 
Kornig nållav Chaenotheca chlorella 4 
Almlav Gyalecta ulmi 3 
Bokkantlav Lecanora glabrata 54 
Traslav Leptogium lichenoides s lat 6 
Lunglav Lobaria pulmonaria 19 
Barkkornlav Lopadium disciforme 262 
Liten ädellav Megalaria laureri 1 
Stor knopplav Mycobilimbia pilularis 8 
Bårdlav Nephroma parile 9 
Mussellav Normandina pulchella 1 
Stiftklotterlav Opegrapha vermicellifera 2 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 1 
Grynig filtlav Peltigera collina 3 
Bokvårtlav Pyrenula nitida 116 
Liten blekspik Sclerophora peronella 5 
Havstulpanlav Thelotrema lepadinum 277 
   
Fällmossa Antitrichia curtipendula 276 
Guldlockmossa Homalothecium sericeum 55 
Platt fjädermossa Neckera complanata 86 
Grov fjädermossa Neckera crispa - 
Bokfjädermossa Neckera pumila 54 
Trädporella Porella platyphylla 17 
   
Extra arter   
Savlundlav  Bacidia incompta 9 
Skrovellav Lobaria scrobiculata 3 
Violettgrå porlav Pertusaria multipuncta 6 
Sydlig blekspik Sclerophora amabilis 9 
Kortskaftad parasitspik Sphinctrina turbinata 15 
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Bild 1: Skrovellav Lobaria scrobiculata på en ekstam vid Ändalösen. 
Arten skulle kunna ingå bland de arter som följs i återinvente-
ringarna. 

 

Områdesredovisning 
Nedan redovisas de olika delområdena med en kort beskrivning 
och kommentarer som kan vara av intresse för kommande om-
drev. 

Vakö myr

 
Bild 2: Bokskogen vid Vakö myr. 



 

Sid 8 - Epifyter i bokskog 2013                                                LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN – 2013-09-04  

   
Området utgörs av ett bokskogsbestånd som före stormarna 
”Gudrun” och ”Per” hade stort graninslag. Nu finns emellertid 
granen bara på några mindre fläckar, men det är gott om död 
granved. I delar så pass gott om den att det är svårframkomligt. 
Området hyser en rik moss- och lavflora på bok.  

Annat: brandticka (VU) 

Kommentar: Området bör följas intensivt. 

Lunnabacken   
Området består av en bördig bokskog i svag nordsluttning. 
Många bokar är ordentligt storvuxna och flera ser ut att vara 
gamla och har håligheter. En finare lavflora förefaller vara på väg 
att etablera sig. 

Kommentar: Området är lämpligt att fortsätta följa intensivt.  

Sällebråten

 
Bild 3: Bokskogen vid Sällebråten. 

Området består av några bokskogsbevuxna moränkullar med 
inslag av bland annat björk, asp och tall. Träden är överlag 
senvuxna. Här finns en hel del kupig sköldlav Parmelia submon-
tana men av de arter som ska följas finns det inte mycket. 

Kommentar: Området är lämpligt att följa med längre intervaller. 

Bokelund 
Området består av bokskog i en nordvänd brant och sluttning. 
Lavfloran är ännu ganska fattig. 

Kommentar: Området är lämpligt att följa med längre intervaller. 
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Näsudden   
Området utgörs av bokdominerad blandskog på en udde ut i 
Åsnen. Några av bokarna är riktigt gamla och lavfloran ganska fin 
även om det inte hör riktigt till toppobjekten. Intressant är före-
komsten av blågrå skinnlav Leptogium cyanesens på några stenar i 
strandkanten. 

Kommentar: Området bör följas med den högre intensiteten.  

Ushult

 
Bild 4: En av uddarna i Ushults naturreservat. 

Ushults naturreservat förefaller vara ett av länets allra finaste 
bokskogsområden. Här finns de flesta av de eftersökta arterna och 
läget utmed sjön gör det dessutom särskilt vackert. Uddarna är 
bevuxna med tall och ek. 

Kommentar: Området bör följas med den högre intensiteten.
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Toftaån 

 

Bild 5: Toftaåns bokskog. 

Området utgörs av två delområden belägna nära Toftaån. Marken 
är bördig vilket ger storvuxna bokar och ett frodigt fältskikt. I lik-
het med Vakö myr finns delar med väldigt mycket granlågor, där 
det är mycket besvärligt att ta sig fram. Det är ganska gott om 
gamla bokar med rik lavflora. 

Kommentar: Området är lämpligt att följa med hög intensitet. 
Objektet bör inventeras före lövsprickningen då delar har ett tätt 
slyskikt. 

Hannabadsåsen

 
Bild 6: Hannabadsåsen. 
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Området utgörs av nästan ren bokskog belägen på en vackert 
utformad getryggsås. De branta sluttningarna gör objektet mycket 
trädrikt. Här är gott om gamla träd och epifytfloran är ganska rik, 
men långt ifrån toppobjekten. 

Kommentar: Området bör följas med den högre intensiteten. 

Sunnerå

 
Bild 7: Bokskog vid Sunnerå. 

Området består av bokdominerad blandskog på ett par morän-
kullar. Det finns en del gamla träd med det är ganska få som har 
en fin lavflora, men objektet som helhet är ändå relativt artrikt. 
I ena kanten finns ett ganska stort inslag av högvuxna granar. 

Bild 6: Kommentar: Området bör följas intensivt. 
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Ändalösen

 
Bild 8: Bokdominerad skog vid Ändalösen, den södra delen. 

   
Området utgörs av bokdominerad blandskog som i den norra 
halvan är ganska mager (av ristyp) medan den södra är bördig 
(högörttyp). Området hyser en rik epifytflora, men inte främst av 
bokspecialister (men några sådana finns också). Pulverädellav, 
rostporing och skrovellav utgör rara inslag i floran. 

Kommentar: Området bör följas intensivt. 

 

 


